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DE HOOFDHOF BERKUM 

predikant:     ds. J.M. Rohaan-Bisperink,  

       Boogmakerstraat 27, 8043 AP Zwolle 

       dsmarijnrohaan@gmail.com     tel.     06-53203778  

kerkelijk bureau:  mw. K. Helder-Corporaal,  

Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle  
  phelder@home.nl        tel.  038-4533084 

kerkgebouw:       Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle    tel.  038-4535045 

                            hoofdhof@gmail.com  

koster:    mw. T. van Well,  

Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle   tel.   038-4214706  

scriba:    dhr. J. Neuteboom, 

Herfter Esweg 1, 8026 RH Zwolle 

       scriba@hoofdhof.nl        tel.   038-3377727 

administrateur:      dhr. W. van der Meulen,      tel.      06-18441966 

                              meulen.wvd@gmail.com  

internet:     www.hoofdhof.nl 

geestelijke verz.   

Berkumstede:   mw. C. Pilon           tel.    038-2001100 

 

KERNTEAM PASTORAAT 
Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de coördinator         
mw. D. Lips-Makken, tel. 06-42841201. 

  

OPHAALMOGELIJKHEID VOOR KERKDIENSTMN 
Indien u niet in staat bent op eigen gelegenheid de kerkdienst te bezoeken, dan 
bestaat de mogelijkheid opgehaald te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met uw wijkdiaken of met Jan Visscher (diaconie), tel. 06-48246470. 

 

KERKTELEFOON 
Als u overweegt een abonnement op de kerktelefoon te nemen en u wilt eerst 
voorlichting, vraag dan uw diaken of ouderling of neem contact op met  
dhr. W. Hornstra, Glanerbeek 17, tel. 453 71 45 of met dhr. H. Kooijker, Fivel 3, 
tel. 06-12046348. 

 

LITURGIE GROOT LETTERTYPE 
Wilt u in de dienst gebruikmaken van de liturgie met een groter lettertype, dan 
kunt u deze vinden in de hal. 

 

BANKREKENINGNUMMERS                           
Voor de Kerk:       PGB De Hoofdhof          NL71 RABO 0377 3508 93 
Collectebonnen:   PGB De Hoofdhof          NL50 RABO 0313 5432 16 
Voor de Diaconie: Diaconie PGB De Hoofdhof        NL58 RABO 0387 3804 42 
Voor de ZWO:       ZWO Commissie PGB De Hoofdhof NL05 RABO 0373 7109 92 
Voor de Jeugd:     PGB De Hoofdhof          NL71 RABO 0377 3508 93 

         o.v.v. Voor het Jeugdwerk 

mailto:dsmarijnrohaan@gmail.com
mailto:phelder@home.nl
mailto:hoofdhof@gmail.com
mailto:scriba@hoofdhof.nl
mailto:meulen.wvd@gmail.com
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KERKDIENSTEN  

De diensten worden ook uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl 

 
Zondag 2 oktober    Israëlzondag 
9.30 uur       ds. Siebren van der Zee uit Zwolle 
Organist       Gert de Jong 
Ouderling van dienst         Joke Hoekstra 
Diaken       Anne Schippers 
Lector        Ab Kasper 
1e Collecte      PKN: Kerk en Israël  
2e Collecte       Voor de Jeugd 
Beamerdienst     Jaap Drupsteen en Tijmen Buijs 
Kindernevendienst   Irene Heideveld 
 
Zondag 9 oktober   Doopdienst 

9.30 uur       ds. Marijn Rohaan 

Organist       Jan Post 

Ouderling van dienst         Johan Neuteboom 

Diaken       Geke Kombrink 

Lector        Marianne Gerritsen 

1e Collecte       Voor de Diaconie / Oost-Europa Commissie 

2e Collecte      Voor de Kerk 

Beamerdienst     Klazien Helder en Aafke Zijlstra 

Kindernevendienst   Jennifer Diepman 

Jeugd       Jeugdkerk 

 

Zondag 16 oktober   Lectorendienst 

9.30 uur       mw. Desiree Lips, liturg 

Organist       Gert de Jong 

Muzikale medewerking  Het Hoofdhofkoor o.l.v. Johannes Dijkstra 

Ouderling van dienst         Madeleen Wagteveld 

Lector       De lectoren 

Diaken       Jan Visscher 

1e Collecte       ZWO: Zending in Indonesië, 

         “Beter inkomen voor Javaanse boeren” 

2e Collecte      Voor de Bloemen 

Beamerdienst     Klazien Helder en Marjet Zijlstra 

Kindernevendienst Er is geen kindernevendienst. In de hal hangen 

tasjes om mee te nemen naar de kerkzaal.  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Zondag 23 oktober   

9.30 uur        ds. Ale Pietersma uit Zwolle 

Organist        Jan Post 

Ouderling van dienst       Fokje Duursema 

Diaken        Alice Tanis 

Lector         Jantine Kramer 

1e Collecte        Voor de Diaconie / Stichting Hart voor Zwolle 

2e Collecte       Voor de Kerk 

Beamerdienst      Peter en Rens van der Waal 

Kindernevendienst Er is geen kindernevendienst. In de hal 

hangen tasjes om mee te nemen naar de 

kerkzaal.  
 

Zondag 30 oktober    Maaltijd van de Heer 

9.30 uur        ds. Anne Zweers uit Zwolle 

Organist        Robert Helder 

Ouderling van dienst       Johan Neuteboom 

Diaken        Miny Veenema 

Lector         Wiepkje Mensink 

1e Collecte       Voor de Diaconie / Stichting Voedselbank 

2e Collecte        Voor de Kerk 

Beamerdienst      Klazien Helder en Aafke Zijlstra 

Kindernevendienst    Gertia Woudsma 

15.00 uur H.A. Berkumstede ds. M.J. Hukubun uit Zwolle 

Organist        Ruben Walinga 

Collecte        Projecten in Suriname 
 

Zondag 6 november   

10.00 uur       ds. Marijn Rohaan 

Organist        Gert de Jong 

Muzikale medewerking   D-Vote o.l.v. Anne Verhart 

Ouderling van dienst              Desiree Lips 

Diaken        Geke Kombrink 

Lector         Wiepkje Mensink 

1e Collecte       Voor de Kerk 

2e Collecte        Voor de Jeugd 

Beamerdienst      Aafke Zijlstra en Tijmen Buijs 

Kindernevendienst    Jennifer Diepman    

19.00 uur       Taizédienst 

Muzikale medewerking   Amicanto en Marjet Zijlstra, gitaar 
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BIJ DE DIENSTEN 
Gastpredikanten 
Ds. Siebren van der Zee (1937) uit Zwolle, tel. 454 68 29, zal zondag         
2 oktober a.s. de dienst leiden. 
Ds. van der Zee is emeritus sinds 2000. Hij heeft de gemeenten 
Vollenhove-Kraggenburg, Delfzijl en Zwolle gediend.  
 

Op zondag 23 oktober a.s. hoopt ds. Ale Pietersma (1948) uit Zwolle, tel. 

454 33 81, in de dienst voor te gaan. Ds. Pietersma was tot zijn 

emeritaat, april 2013, voorganger van de Open Kring in Stadshagen. Hij 

heeft eveneens de gemeenten Dirkshorn en Veenendaal gediend.  

Ds. Anne Zweers (1960) uit Zwolle, tel. 423 10 74, kunt u zondag          
30 oktober  a.s. als predikant verwachten.   
Ds. Zweers heeft de gemeenten Bolsward en Zwolle (in gedeeltelijke 
dienst) gediend. Vanaf 1 november 2000 tot april 2022 was ds. Zweers 
predikant met een bijzondere opdracht: hij was luchtmacht-predikant. 
Sinds juni 2022 is hij een aantal dagen per week werkzaam als Geestelijk 
verzorger in het Isala Ziekenhuis. 

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
 

ZENDINGSCOLLECTE 
16 OKTOBER 
Een beter inkomen voor 
Javaanse boeren in 
Indonesië 

Op het Indonesische eiland Java wonen veel 
boerengezinnen die nauwelijks kunnen 
rondkomen. De Javaanse Kerk helpt boeren 
en boerinnen om coöperaties op te zetten, 
waardoor ze minder afhankelijk zijn van 
tussenhandelaren en een hogere prijs voor 
hun producten krijgen. 
De kerk leert boeren hoe je duurzame landbouw bedrijft en hoe je met 
lokale gewassen gevarieerd kunt koken. Dankzij de irrigatiesystemen die 
zijn aangelegd, hebben de boeren de komende jaren een grotere 
opbrengst tijdens de oogst.  
Met de opbrengst van deze collecte steunt u Javaanse boeren om een 
beter inkomen te verwerven.  
 

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! 
Namens de commissie ZWO, Ineke Neuteboom-Visser 
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VAN DE DIACONIE 
In de maand oktober doet de diaconie een beroep op u voor de volgende 
collectes: 
 

Zondag  9 oktober  a.s. / Oost-Europa Commissie Zwolle 
Voor nieuws over deze collecte verwijzen we u naar de tekst in dit 
mededelingenblad. 
 

Zondag 16 oktober  a.s. / De bloemen 
Deze zondag is de opbrengst van de collecte bestemd voor de bloemen 
op de liturgie-tafel. Na de dienst krijgen de bloemen, met een groet van 
de Hoofdhofgemeente, een bestemming bij een gemeentelid thuis. 
 
Zondag 23 oktober a.s. / Stichting Hart voor Zwolle 
Deze stichting ziet om naar eenzame, kwetsbare Zwollenaren door 
jongeren van 18-35 jaar te inspireren om zich in te zetten voor onze 
stadgenoten.  Ruim 675 jongeren zijn van betekenis als maatje of 
groepsactiviteit. Dit doen ze voor ouderen, vluchtelingen, mensen met 
een beperking, eenzame jongeren en dak- en thuislozen. 
  
Zondag 30 oktober a.s./ Stichting Voedselbank Zwolle 
In deze tijd van het jaar en de komende tijd zullen veel mensen in Zwolle 
te maken krijgen met hoge energierekeningen. Velen van hen zullen een 
beroep gaan doen op de Voedselbank. Graag brengen we deze collecte 
speciaal op deze zondag onder uw aandacht. 
 
KLEDING ACTIE …... 
Vanaf 5 oktober kunt u bruikbare schone kleding, goed schoeisel en 
schoon speelgoed inleveren bij de kerk. 
Afgelopen maand hebt u misschien alvast uw kasten opgeruimd en kan 
kleding, schoeisel en speelgoed die u niet meer gebruikt de deur uit en 
ze een tweede leven geven.  
 

U kunt uw spullen inleveren bij De Hoofdhof op de woensdagmiddagen 
tussen 15.00 en 17.00 uur. 
Bent u niet in de gelegenheid om deze naar de kerk te brengen, dan kunt 
u contact opnemen met één van uw diakenen of bellen met 038-851915. 
 

Dit jaar wordt er een Fancy-fair gehouden op zaterdag 5 november a.s. 
van 10.00 tot 13.00 uur in  De Hoofdhof.  
De opbrengst is voor Vluchtelingenwerk Nederland. 
Namens de diaconie alvast hartelijk dank voor uw medewerking. 
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DE BLOEMENMEISJES 
Iedere zondag staat er op de liturgietafel een fris boeket bloemen in 
verschillende tinten. 
Elke week is er iemand actief om de bloemen te kopen en voor de 
zondag op de vaas te schikken.  
Op hoogtijdagen, zoals Pasen, Pinksteren en Kerst, staat er een 
bijzondere schikking in de kerk. Met veel liefde wordt dit gedaan.  
De dames die dit verzorgen zijn:  
Nelly, Roelie, Jetty, Irene, Janneke, Truus, Els, Margien, Marjo, Carien en 
Miny. 
 
Deze 'bloemenmeisjes' staan elke week weer klaar om u te verrassen 
met een mooie bos bloemen, eventueel voor een jongere maken we een 
presentje. Soms kunnen mensen niet tegen bloemen, dan gaan we iets 
anders bedenken. 
 
Irene Heideveld heeft het coördineren van het regelen van de zondagse 
bloemen overgenomen van Carien Veenema, die dit werk al vele jaren 
heeft gedaan.  
Dank daarvoor en een welkom aan Irene Heideveld.  
Heel fijn dat ze deze taak op zich gaat nemen. 
Wij willen iedereen van harte bedanken voor dit liefdevolle werk. 

Namens de diaconie, 
                                                         Miny Veenema, tel. 06-48945700 

 
VERANTWOORDING DIACONIE 
Met betrekking tot de op 7 augustus jl. gehouden collecte ten behoeve 
van uw  "Eigen Diaconie" is er nog een correctie nodig van € 7,50, zodat 
de eindopbrengst is gestegen naar € 166,80.  
 
Daarnaast is er ook nog een aanpassing nodig van € 65,50 met 
betrekking tot de collecte gehouden op 21 augustus jl. ten behoeve van 
het Hospice in Zwolle, waardoor het totaalbedrag nu gestegen is naar     
€ 238,40. 
 
Op 28 augustus jl. was de collecte bestemd voor de Voedselbank in 
Zwolle, opbrengst € 318,10. Voor dit doel is ook een gift binnengekomen 
van € 50,00 afkomstig van een gemeentelid, en daarnaast is op het 
bankrekeningnummer van de Diaconie ook nog € 210,00  voor dit doel 
binnengekomen, zodat het totaal bedrag nu uitkomt op € 578,10. 
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De opbrengst van de tentcollecte gehouden op 11 september is nog niet 
bekend, omdat er nog steeds bedragen binnenkomen, via de Diaconieën 
van de Ichthuskerk en de Hoofdhof.  
In het novembernummer hopen wij u het eindbedrag te kunnen 
meedelen. 
 
Dan is er via één van de contactdames bij de Diaconie nog een gift 
ontvangen van € 90,00. Het totaalbedrag wordt door ondergetekende 
verdeeld, zoals aangegeven door betrokkene. 
 
Voor zover het een bestemmingscollecte betreft, de opbrengst van een 
dergelijke collecte wordt zoals gebruikelijk afgerond naar € 350,00 en 
naar de betreffende bestemming overgemaakt.  
 
Uit bovenstaand overzicht blijkt weer de betrokkenheid van onze 
gemeente met de noden om ons heen, waarvoor hartelijk dank. 
 

Met vriendelijke groet,  
Jan Visscher, penningmeester 

 
BRIEVEN AMNESTY INTERNATIONAL 
De brieven voor Amnesty International zijn vanaf heden te vinden op 
onze website Hoofdhof.nl.  
Rechts op het startscherm (onder de link naar ons mededelingenblad) 
vindt u drie linkjes naar de brieven.  
Door hierop te klikken kunt u de brieven downloaden en printen.  
Elke maand vindt u hier nieuwe brieven. 
 
De brieven liggen ook in de kerk in de leeshoek.  
Deze kunt u meenemen om te tekenen en te versturen. 
 
Wilt u toch een geprinte brief van ons ontvangen dan horen we dat graag. 
Dan brengen we ze bij u langs. 

 
Met vriendelijke groeten,  

namens de commissie ZWO, 
Ineke Neuteboom-Visser 

06-29525659 of 038-3377727 
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JEUGDKERK EN MEET & EAT 
 

Seizoen 2022 / 2023 (1e helft) 
    

09-10-2022  Jeugdkerk              09:30 uur  

23-10-2022  Meet&Eat Spelletjes/ Wii/ poolen/ darten  19:00  uur 

13-11-2022  Jeugdkerk             09:30  uur 

25-11-2022  Meet&Eat WK Nederland - Ecuador    16:30 uur 

     Let op: dit is een vrijdag! Wedstrijd start om 17:00 uur 

27-11-2022  Meet&Eat Eten bij fam. Wagteveld, Eikenlaan 37 

11-12-2022  Jeugdkerk             09:30 uur  

18-12-2022  Meet&Eat Pre-kerstdiner        18:00  uur 

08-01-2023  Jeugdkerk             09:30  uur 

22-01-2023  Meet&Eat Lichtbeeldenroute Zwolle     18:30/19:00 uur 

     Verzamelen bij de kerk en samen naar de stad fietsen 

12-02-2023  Jeugdkerk             09:30 uur  

26-02-2023  Meet&Eat Film + eten         18:00  uur 
 

Zoals jullie weten wordt onze ruimte voorlopig nog gebruikt voor de 

opvang van Oekraïense gezinnen. We zullen dit seizoen flexibel moeten 

zijn met onze locaties van activiteiten. Gelukkig is de kerk ons niet 

vergeten en is de bijzaal voor ons ter beschikking gesteld. Deze zullen 

we weer inrichten en ervoor zorgen dat we de gezelligheid van de 

jongerenruimte ook hier weer kunnen creëren. 

Margriet en ik zullen ook dit seizoen weer leuke, interessante en soms 

diepe gesprekken voeren met de aanwezige jongeren. Maar natuurlijk is 

er ook ruimte voor ontspanning, laagdrempelige gesprekken, een film 

kijken of een spelavond. 

Ondanks de veranderingen en aanpassingen maken we er een mooi 

seizoen van. Wij hebben er zin in en wees welkom in ons tijdelijke honk. 

Margriet Vogel en Hannah van Veen-Gerritsen 
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POSTZEGELS EN BRIEFKAARTEN 
INZAMELING 
 
Op verzoek van de ZWO-commissie volgt hier 
meer informatie over de inzameling. 

Kerk in Actie organiseert in samenwerking met de GZB (Gereformeerde 
Zendingsbond) al jaren een inzamelingsactie van postzegels, ansicht- en 
geboortekaartjes. De opbrengst door verkoop van deze materialen is 
voor 20% voor de GZB en 80% voor KIA. 
Vrijwilligers sorteren de postzegels en ansichtkaarten met veel zorg, 
kennis en aandacht. Vervolgens verhandelen ze de postzegels via 
verkoopadressen in Nederland en nationale en internationale beurzen. 
De ansicht- en geboortekaarten verkopen ze aan verzamelaars op 
beurzen en bieden ze te koop aan via websites als Marktplaats.  
 

NB.  
Een ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene kant een afbeelding 
en aan de achterzijde ruimte voor adres en postzegel.  
Dit zijn verhandelbare kaarten, ongeacht de afbeelding.  
 

Echter (bijna) alle dubbele kaarten en enkele kaarten die in een envelop 
verzonden worden, zijn oud papier.  
 

Momenteel is er nog wel handel in dubbele kaarten van Anton Pieck, 
Voor het Kind en Stichting Kinderpostzegels. 
 

En ook al jaren wordt er door gemeenteleden van de Hoofdhof en 
bewoners van Berkumstede meegedaan aan deze inzameling. 
 

Waar kunnen de zegels en kaarten ingeleverd worden? 

• In de hal van de kerk op de grond links naast de zwarte bank in een  
donkerrode kartonnen doos.  

• Ook in Berkumstede staat een doos, links van de lift, op de begane  
grond. 

  

Wat levert het op? 
In 2021 was de opbrengst  € 17.245,00  en In 2020 was dit € 18.691,00.  
Met de opbrengst kunnen Kerk in Actie en de GZB weer veel mensen 
ondersteunen.  
 

Hartelijk dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen. 
 

Carien Veenema 
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UIT DE GEMEENTE 
We zijn het nieuwe seizoen samen goed gestart met de tentdienst aan 
het einde van de Oranjeweek. Het was fijn dat na jaren van corona er 
weer samen gevierd kon worden, over kerkmuren heen.  
Bijzonder was dat de dienst ditmaal plaatsvond op de ochtend.  
Een bemoedigend teken van dat er steeds meer groei naar elkaar toe 
plaatsvindt.    
 
Zondag 18 september konden we kennismaken met Laura Wevers, onze 
nieuwe stagiaire. We wensen haar een goede en leerzame tijd in onze 
gemeente toe. 
 
Ook de Gemeentezondag is met het verschijnen van dit mededelingen-
blad alweer geweest. Ditmaal was het een heus weekend, met een 
afsluitende musical over David in de Weijenbelt.  
Ook nieuw was dat er een geocache fietstocht kon worden gedaan. 
Iedereen die geholpen heeft om het gemeenteweekend te organiseren, 
heel hartelijk bedankt!  
 
Het is fijn dat er aan de leesgroep over de zaligsprekingen een groep van 
ca. 10 gemeenteleden meedoet. We delen onze leeservaringen en gaan 
de moeilijke onderwerpen niet uit de weg! 
 
Op zondag 6 november zal ‘s morgens D-Vote zingen. ’s Avonds vindt 
weer sinds lange tijd een Taizédienst plaats in de kerk. Amicanto zal 
medewerking verlenen aan deze dienst. Marjet begeleidt op gitaar. 
 
Meeleven met 
We denken aan iedereen die was opgenomen in het ziekenhuis of voor 
revalidatie elders verblijft. En aan de zieken in onze gemeente.  
Laat het gerust weten aan de diakenen of pastores als we iets voor je 
kunnen betekenen. 
 

ds. Marijn Rohaan 
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LAND VAN VERWONDERING 
Marianne Gerritsen en ik hebben 
onze Big Baobab bestelling met 
Godly Play verhalen uitgepakt....   
en weer veel mooie nieuwe 
plannen gemaakt voor Land van 
Verwondering voor het komende 
seizoen.  
Hein Peters is daarbij een enorme 

hulp, hij zet alle materialen voor ons steeds in elkaar. Een secuur klusje! 
 

De volgende datums zijn om te noteren in je agenda: 

 
(11 december nog onder voorbehoud van een geschikte ruimte) 
Wil je ook je kinderen of kleinkinderen laten kennismaken met deze 
mooie manier van verhalen overdragen? Bij Land van Verwondering ben 
je altijd van harte welkom. Elke bijeenkomst staat op zichzelf en is 
opgebouwd met de drieslag Vertellen, Verwonderen, Verwerken. 

Marianne Gerritsen en Marijn Rohaan 
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KLEURPLAAT

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5253499471442280&set=pcb.5253509228107971&__cft__%5b0%5d=AZXRFaZs8lr_f14mHzsmVD1rfcPx6J1eFNZ0VJeGN4NKNtiZAT6Slgc5e-OC5rS7FqmS8eifTZc6VUVHqkkvD0eGfPOBIt2RsA6ted1cbnvSMtriInuB1NKRNK59Lxgkj2FC9z7Qe23ulE2f9eRPqSzgbt5BuKSmnmT1L9N86z5oyg&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=5253499471442280&set=pcb.5253509228107971&__cft__%5b0%5d=AZXRFaZs8lr_f14mHzsmVD1rfcPx6J1eFNZ0VJeGN4NKNtiZAT6Slgc5e-OC5rS7FqmS8eifTZc6VUVHqkkvD0eGfPOBIt2RsA6ted1cbnvSMtriInuB1NKRNK59Lxgkj2FC9z7Qe23ulE2f9eRPqSzgbt5BuKSmnmT1L9N86z5oyg&__tn__=*bH-R
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THEOLOGISCH EETCAFÉ 
Als Hoofdhof doen we mee aan het organiseren van het Theologisch 
Eetcafé in Zwolle. Deze avonden vinden dit jaar niet meer plaats in het 
Vliegende Paard, maar in de PKN kerken in Zwolle.  
 

Onderdeel van het Theologisch Eetcafé is het gezamenlijke eten.  
Van 18.00-18.10 uur wordt het thema kort, flitsend en prikkelend 
neergezet, gevolgd door 20 minuten discussie aan de hand van twee 
vragen. Om 18.30 uur gaan we aan tafel en zetten daar het gesprek 
voort. Om 19.30 uur wordt de maaltijd afgesloten en kan iedereen weer 
zijns of haars  weegs gaan. Kosten zijn € 7,50 p.p. 
 

Dit jaar hebben we gekozen om avonden te organiseren rond de werken 
van barmhartigheid.  
12-10  Wim van Ree    zorg voor de armen   Jeruzalemkerk 
09-11  Maaike Broeksema  zorg voor de gevangenen Oosterkerk 
 

De andere avonden, op 11 januari, 8 februari en 8 maart, zullen gaan 
over de zorg voor de doden, de zorg voor de zieken, en de zorg voor de 
vluchtelingen. De avond over de zorg voor vluchtelingen zal in de 
Hoofdhof plaatsvinden. 

ds. Marijn Rohaan 
 
PROJECT BETROKKENHEID MIDDENGENERATIE  
PROTESTANTSE GEMEENTE DE HOOFDHOF TE BERKUM (PGB) 
De Diaconie heeft, alweer enige tijd geleden, het idee opgevat om een 
project met betrekking tot de zg. midden-generatie ((30-60 jaar) te 
starten.  
We willen graag van hen weten hoe deze groep denkt over mogelijk-
heden van contact en activiteiten in relatie tot de kerk.  
En laten meedenken over de toekomst van onze kerk.  
 
Vanwege corona en andere onvoorziene omstandigheden is het project 
nog niet gestart. Op korte termijn gaan we het project oppakken.  
We doen dat onder begeleiding van een professionele gemeente-
begeleider die ervaring heeft met dit type opdrachten.  
Er is een budget, terwijl inmiddels een toezegging binnen is van de 
landelijke PKN voor een projectsubsidie.  
We hopen jullie spoedig nader te berichten. 

Namens de Diaconie, 
Aart Schippers 
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HOE WERKEN DE ZAKEN IN DE KERK?  
Een logistiek stukje   
Steeds vaker merken Klazien Helder en ds. Marijn Rohaan dat mensen 
niet precies op de hoogte zijn van hoe het werkt rond een verhuizing of 
overlijden, geboorte of huwelijk. Graag lichten we je over een aantal 
logistieke en praktische zaken in.  
 

Geboorte 
Geef geboortenieuws door aan Klazien Helder, kerkelijk bureau. Zij zal 
ook overleggen over het leggen van een geboortesteentje in de kerk. Als 
er een fotootje getoond mag worden op de beamer, kan deze worden 
aangeleverd vóór de zondag op beamer.hoofdhof@gmail.com . 
 

Verhuizing 
De inschrijving in de kerkelijke gemeente is gekoppeld aan de 
gemeentelijke basisadministratie dat betekent dat u/jij bij verhuizingen 
naar een andere postcode automatisch wordt overgeschreven. Je kunt 
echter zelf bij het kerkelijk bureau aangeven bij welke kerk je ingeschre-
ven wilt staan. We merken dat in Berkumstede soms mensen nog 
ingeschreven staan bij de gemeente waar zij vandaan zijn gekomen.  
Als deze inschrijving niet meer passend voelt, kunt u die altijd 
aanpassen. Wilt u overkomen naar de Hoofdhof, dan kunt u hierover 
contact opnemen met Klazien Helder.   
mw. K. Helder – Corporaal, Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle 
038 - 453 30 84, phelder@home.nl 
 

Overlijden 
Bij overlijden is het van belang om vroegtijdig contact op te (laten) nemen 
met ds. Marijn Rohaan of Desiree Lips voor het plannen van een uitvaart. 
Ds. Marijn Rohaan heeft een deeltijdaanstelling en ook Desiree Lips is 
niet altijd beschikbaar. De beschikbaarheid van de eigen pastores kan 
alleen worden gegarandeerd als er van tevoren overleg is geweest over 
datum en tijd. Wanneer zij beide niet beschikbaar zijn, zal een beroep 
worden gedaan op het uitvaartteam in Zwolle.  
Bij Truus van Well, de beheerder, dient de kerk te worden besproken.  
Wilt u dit aan uw begrafenisverzorger doorgeven? 
mw. G. van Well - van Wilpe, Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle, 
038 – 4535045, 038 – 4214706, hoofdhof@gmail.com 
Bij een kerkelijke uitvaart zal een ambtsdrager aanwezig zijn namens de 
Hoofdhof. Dit is ook mogelijk wanneer de uitvaart plaatsvindt in 
Uitvaartcentrum Kranenburg. 
 

mailto:beamer.hoofdhof@gmail.com
mailto:phelder@home.nl
mailto:hoofdhof@gmail.com
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Geef een bericht van overlijden ook altijd door aan Klazien Helder, 
kerkelijk bureau. Zij zal overleggen over het leggen van een gedenksteen 
in de gedachtenishoek tijdens de zondagmorgendienst.  
Een foto kan worden aangeleverd om te tonen op de beamer via 
beamer.hoofdhof@gmail.com. Een rouwkaart kan aan Klazien Helder 
worden gezonden voor plaatsing in de nieuwsbrief/het Mededelingen-
blad.  
 

Huwelijk 
Wanneer je je huwelijk wilt laten inzegenen in de Hoofdhof, kun je 
hierover contact opnemen met ds. Marijn Rohaan. Voor het bespreken 
van de kerk is Truus van Well de aangewezen persoon.  
Bij een kerkelijk huwelijk is een ambtsdrager aanwezig namens de 
Hoofdhof. Dit kan in overleg ook als het huwelijk op een andere locatie 
plaatsvindt. Aan gemeenteleden kan namens de Hoofdhofgemeente een 
trouwkaars en een trouwbijbel worden overhandigd. 
 
REGENWATEROPVANG – BEZICHTIGINGEN IN BERKUM 
Het aanjaagteam Klimaat Actief Zwolle organiseert elke 5 weken een 
“Groene Vrijdag”.  
Op 21 oktober staat ons project ’Regenwateropvang’ hier in de schijn-
werpers. 
U bent van harte uitgenodigd voor de bezichtiging en uitleg van de          
2 voorbeelden van enthousiaste deelnemers in Berkum op:    
Vrijdag 21 oktober a.s. van 16.30 tot circa 17.30 uur  
We beginnen bij: Fam. Grotenhuis, K. Onneslaan 13. 
Ruime ondergrondse wateropvang, waardoor je de terrasruimte vrij kunt 
houden.  
Daarna gaan we door naar: Mevr. K. Helder, Erasmuslaan 29. 
Voor en achter de woning wateropslag (regentonnen) en daardoor direct 
water dicht bij de planten.  
De  objecten in Berkum liggen dicht bij elkaar en men kan zelf een keuze 
maken waar men begint. Ook kan even aan de orde komen: in de herfst 
geen blad e.d. in de regenopslag en in de winter voordat flinke vorst in 
aantocht is, de container leeg.   
Bij eventuele vragen, zie onderstaande vermelding. 
 
Mede georganiseerd door Duurzaam Berkum en Groene Kerk de 
Hoofdhof. Nadere informatie bij Herman Lammersen  
h.lammersen@ziggo.nl  en tel. 038 453 47 08.  

Herman Lammersen 

mailto:beamer.hoofdhof@gmail.com
mailto:h.lammersen@ziggo.nl
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OPEN  KERK   HOOFDHOF                       
Iedere woensdagmiddag heeft de Hoofdhof van 15.00-17.00 uur haar 
deuren open voor iedereen om binnen te lopen, om kunst te bekijken, om 
muziek te luisteren of een kaarsje aan te steken.  
 

Ook is er een stilteruimte voor meditatie en gebed. 
En er is een speelhoek voor kinderen. 
 

Als de kerk open is staat de beachflag buiten met daarop WELKOM. 
 

 
 

Hieronder het rooster voor de maand oktober 2022 
    
  5 oktober 15.00-17.00 uur Dory van der Veen uit Punthorst,  

op vleugel 

 12 oktober  15.00-16.00 uur  Ton Wismeijer op vleugel  

  16.00-17.00 uur   Kees Bierman op vleugel 

 19 oktober  15.00-16.00 uur  Gert de Jong op vleugel en orgel 

 16.00-17.00 uur  Goed Folk met Dian en Ineke op     

            trekharmonica 

26 oktober  15.15-16.15 uur Goochelaar John, een programma         

voor kinderen en ouders zowel voor 

Oekraïense als Nederlandse kinderen 

2 november 15.00-16.00 uur Presentatie gevelstenen door Kees Bos 

  16.00-17.00 uur  Ton Wismeijer op vleugel  
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MUZIEK MET EEN PLUS 
Op zondagmiddag 18 september zijn wij het seizoen 2022 – 2023 gestart 
met een mooi concert van het Zwols Collectief. Een prachtig concert met 
oorstrelende muziek. 
 
Op zondagmiddag 9 oktober a.s. bent u allen van harte welkom bij het 
concert Mythisch met Muziek met als thema “de ziel van het Water” 
Actueler kan het bijna niet. 
 
Zonder water is er geen leven. Daarom kent elke cultuur verhalen over 
water. Water als element dat verbindt, waarover je kunt reizen naar 
onbekende verten, maar ook als onoverbrugbare scheiding. Water als 
bron van leven en als bron van gevaar, waar stormen woeden. 
Glashelder water met een weerspiegelend oppervlak.  
 
Componisten hebben zich laten inspireren door het kabbelen, ruisen, 
klotsen en golven en laten het water horen in hun muziek. 
Het gezelschap “Mythisch met Muziek” bestaat uit: 
Heleen de Witte op fluit,  
Rob van Heck op piano en  
Paul Groos als verhalenverteller. 
Zij nemen u mee langs mythen, legenden en sprookjes die zich op, onder 
of aan het water afspelen. 
 
Kom en luister en drijf mee met de muziek en de verhalen. 
 
Kaarten ad € 15,00 zijn online beschikbaar op 
www.muziekmeteenplus.nl/programma. 
 
U komt toch ook? 

Namens Muziek met een Plus, 
Jaap Wagteveld 

 

 

http://www.muziekmeteenplus.nl/programma
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ONTMOETING IN HET ONTMOETINGS–(v/h HOOFDHOF)-CAFÉ 
Zoals in ons mededelingenblad van september al werd aangekondigd 
starten we deze maand weer met ons Ontmoetingscafé.  
 
Omdat is afgesproken ons vanaf dit seizoen mede te richten op de leden 
van de Ichthuskerk hebben we daarom ook de naam aangepast.  
In volgende berichtgevingen zullen we het dus hebben over het 
“Ontmoetingscafé”. 
 
Onze uitnodiging gaat dus nu officieel uit naar jong en oud van beide 
gemeenten. 
Ook daarom hebben we een vaste datum gekozen voor onze 
ontmoetingen:  

elke 2e vrijdag van de maand 
 
Dus voor de komende maanden in dit jaar: 

14 oktober  11 november     9 december 
 
Alle avonden bent u vanaf 21.00 uur welkom in de Hoofdhof. 
 
Op het moment van schrijven van dit stukje is het nog niet bekend of we 
dan weer in onze, vorig jaar vernieuwde, jeugdruimte terecht kunnen.  
 
Indien onze gasten uit Oekraïne hier nog aanwezig zijn, zal de hal van 
onze kerk gezellig en gastvrij worden ingericht. 
 
De eerste avond zullen Miny en Hans Veenema, als gastechtpaar, u en 
jullie graag welkom heten. 
 
We hopen en verwachten voor beide gemeenten (op) gezellige en 
inspirerende ontmoetingen. 
 

Namens de gastdames en -heren  
Kees Willemstein 
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NIEUWS OOST-EUROPA COMMISSIE      
Toekomstvisie: 
 De OE-commissie heeft heel lang uit drie onderdelen bestaan, namelijk: 

• het sturen van bouwploegen die in de verschillende landen hielpen om        
mooie bouwprojecten te starten en gedeeltelijk uit te voeren samen 
met de plaatselijke bevolking 

• het inzamelen van goederen die na opslag bij de familie Bongers naar  
Stichting ROEC (Stichting Rijssense Oost-Europa Commissie) in 
Rijssen werden gebracht 

• het financieel ondersteunen van allerlei projecten in de diverse Oost- 
Europese landen 

 

In 2017 besloot de OE-commissie om te gaan stoppen met het 
samenstellen van bouwploegen om diverse redenen. De voornaamste 
twee redenen waren de relatief hoge gemiddelde leeftijd van de 
bouwploegleden en dat het steeds lastiger werd om een project van 
hieruit goed voor te bereiden.  
 

We zijn nu bijna 5 jaar verder en we constateren dat het inzamelen van 
hulpgoederen, zoals kleding, het opslaan en het vervoer hiervan naar 
Stichting ROEC steeds meer moeite kost om uit te voeren door de 
vrijwilligers. Daarom heeft de OE-commissie besloten om dit onderdeel te 
beëindigen in de loop van dit jaar. Tot 1 november 2022 wordt er nog 
ingezameld. Daarna vindt het laatste transport plaats naar Rijssen waar 
vandaan het verder wordt gebracht naar de verschillende landen. 
 

Een ieder kan natuurlijk na 1 november nog steeds goederen, zoals 
kleding, aanbieden aan bijvoorbeeld:  
kringloop “Red een Kind”, Campherbeeklaan 2 in Berkum, tel. 880 1501    
of winkel “Terre des Hommes”, Th. a Kempisstraat 47, tel. 422 8933  
of aan de kringloopwinkels van Dorcas in de omringende plaatsen of …. 
 

Het financieel ondersteunen van betrouwbare projecten blijft nog wel 
doorgaan. In het jaarverslag van 2021 kunt u lezen over enkele mooie 
projecten in Servië en Oekraïne. Elk jaar komen er weer nieuwe 
aanvragen voor goede projecten die we graag de komende jaren 
financieel willen blijven steunen. Dus uw bijdragen en giften blijven nodig.  
 

Deze kunt u nog steeds overmaken op NL26RABO 0413 5507 45 t.n.v. 
Protestantse Gemeente Zwolle, o.v.v. commissie Oost-Europa. 

Namens de leden van de Oost-Europa-commissie: 
Gerry van Berkum (tel. 038-453 31 12)                                                                                                        

Dineke Rohaan, Herman Lammersen en Jan Flokstra 
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COLLECTE-OPBRENGSTEN 
Dit keer eerst maar een oproep.  
Wanneer u deze rubriek regelmatig leest zal het u ook opgevallen zijn dat 
de collecteopbrengsten de laatste jaren toch wat verminderd zijn.  
 
Misschien heeft dat te maken met minder kerkbezoek sinds corona, 
misschien zijn er andere oorzaken voor. We zijn blij met alle bedragen die 
we ontvangen en regelmatig zijn daar ook grote giften bij, zeker als het 
gaat om hulp aan onze naasten, dichtbij of ver weg. Houden zo!  
 
Denkt u hierbij ook eens extra aan de collecten voor de “eigen” Kerk? 
Een paar euro extra in de maand levert gemeente-breed extra middelen 
op om kerk te blijven zijn! 
 
Hieronder de opbrengsten van de collecten vanaf 7 augustus t/m             
4 september 2022.  
 
07-aug  Diaconie  € 166,80 
07-aug  Jeugd  € 115,60 
14-aug  ZWO / Zending in Egypte  € 202,65 
14-aug  Kerk  € 131,20 
21-aug  Kerk  € 110,00 
21-aug  Diaconie / Hospice Zwolle € 178,40 
28-aug  Diaconie / Voedselbank € 318,10 
28-aug  Kerk  € 200,40 
04-sep  ZWO / Myanmar  € 283,10 
04-sep  Jeugd  € 117,10 
 
De collecte tijdens de tentdienst op 11 september is door de Diaconieën 
van de Ichthuskerk en van De Hoofdhof in ontvangst genomen; de 
Diaconie rapporteert daarover. 
Er zijn twee giften ontvangen: € 15,00 voor het mededelingenblad De 
Hoofdhof en € 30,00 voor de Diaconie. 
Hartelijk dank voor alle bijdragen! 
 
Collectebonnen 
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen á € 2,00           
(€ 40,00), 20 bonnen á € 1,00 (€ 20,00) en van 20 bonnen á € 0,50         
(€ 10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde.  
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Bestellingen vanaf € 50,00 door overboeking op de Rabobankrekening 
van de kerk: IBAN: NL50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. “Hoofdhofgemeente 
inzake collectebonnen”, waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd. 
Levertijd is maximaal 3 weken. 
 
GEBRUIK VAN DE HOOFDHOF: RESERVEREN! 
Elders in dit blad heeft u kunnen lezen dat we een deel van het gebouw 
beschikbaar blijven stellen voor de opvang van vluchtelingen. 
 
Dit betekent ook dat andere activiteiten, die in ons gebouw plaatsvinden, 
over minder ruimte kunnen beschikken. We gaan de bijzaal van de 
kerkzaal intensief gebruiken als gezellige Jongerenruimte en de grote 
zaal en kerkzaal zullen volop gebruikt worden, ook voor externe verhuur. 
Daar zijn we blij mee, omdat we zo de kosten van het gebouw goed 
kunnen financieren. 
 
Om ook de kosten van verwarming zo goed mogelijk in de hand te 
houden stemmen we die af op de reserveringen die gedaan zijn. 
Het maakt dat het verplicht is dat iedereen, die gebruik wil maken van 
ruimte in De Hoofdhof, tevoren bij onze beheerder Truus van Well 
(hoofdhof@gmail.com) controleert of er wel ruimte beschikbaar is en 
vervolgens reserveert.  
Met elkaar gaat dat vast lukken. 

Kernteam Beheer en Financiën, 
Gerard Gerritsen 

 
MICHAËLSVIERINGEN GROTE KERK ZWOLLE  
Najaar 2022 – Psalmen 
Vieringen oktober aanvang 17.00 uur 
 

2  oktober Michaëlsviering, Cantateviering in Bachweekend  
              Psalm 18, ds. Marjanne Dijk 

9 oktober Michaëlsviering, Vesper Psalm 19, ds. Evert Jonker 
16 oktober  Michaëlsviering     Psalm 20, ds. Jan Doelman 
23 oktober  Michaëlsviering ,cantorij Psalm 21, ds. Nelleke Eijgenraam 
30 oktober  Michaëlsviering, Vesper Psalm 22,  

    Robert Kanning en Harry Steenbergen 
 

Christa van Stappen 
 

mailto:hoofdhof@gmail.com
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JEZUS ROEPT HIER MENSEN SAMEN 
 

Jezus roept hier mensen samen 
die in woord, gebed en lied 

Gods aanwezigheid beamen, 
geen belofte gaat teniet. 

Prijs nu God, die goed en trouw is, 
prijs de Zoon, die mensen kent, 

prijs de Geest die als de Trooster 
zich naar ons heeft toegewend. 

 
Jezus roept ons te belijden 

Hem als Heer van het Heelal, 
hoeder van ons broze lichaam, 

redder van wie faalt of valt. 
Zing het uit, laat elk het horen, 

zing het heilige verhaal, 
zeg de wereld: Christus´ glorie 

is op aarde neergedaald. 
 

Jezus roept ons tot de ander, 
zo verschillend als wij zijn, 

ras of huidskleur, rangen, standen -  
Jezus trekt geen scheidingslijn. 

Ga met vrienden en met vreemden, 
ga met mensen, groot en klein, 

ga met zaligen en zoekers, 
die op zoek naar waarheid zijn. 

 
Jezus roept ons tot zijn tafel, 
breed en wereldwijd gedekt, 

waar de kerk bezit haar aardse 
hemelse ontmoetingsplek. 

Deel dan brood en wijn, zijn lichaam, 
deel het lied van liefde weer, 

deel het feest voor heilige zondaars, 
wees te gast bij God de Heer. 

 
Uit Petrusbrief van 10-09-2022 

Lied 975   
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AGENDA 
02-10  Michaëlsviering, Cantateviering, Grote Kerk     17.00 uur 
03-10  Vraagmoment voor gemeenteleden aan voorzitter kerkenraad 
                   19.00 – 19.30 uur 
03-10  Kerkenraadsvergadering, De Hoofdhof      19.30 uur 
05-10  Open Kerk              15.00 – 17.00 uur 
06-10  Lees- en gesprekskring         09.30 – 11.30 uur  
09-10  Jeugdkerk                09.30 uur 
09-10  Muziek met een Plus, de Hoofdhof        15.00 uur 
09-10  Michaëlsviering/Vesper, Grote Kerk       17.00 uur 
12-10  Open Kerk              15.00 – 17.00 uur 
12-10  Theologisch Eetcafé, Jeruzalemkerk       18.00 uur 
14-10  Ontmoetingscafé, De Hoofdhof         21.00 uur 
16-10  Michaëlsviering, Grote Kerk          17.00 uur 
19-10  Open Kerk              15.00 – 17.00 uur 
21-10  Regenwateropvang, Bezichtiging in Berkum  16.30 – 17.30 uur 
23-10  Michaëlsviering met cantorij, Grote Kerk      17.00 uur 
23-10  Meet & Eat                19.00 uur 
26-10  Open Kerk              15.00 – 17.00 uur 
27-10  Lees- en gesprekskring         09.30 – 11.30 uur 
30-10  Land van Verwondering,          15.00 – 16.15 uur 
30-10  Michaëlsviering/Vesper, Grote Kerk       17.00 uur 
 

02-11  Open Kerk              15.00 – 17.00 uur 
05-11  Fancy-fair, De Hoofdhof          10.00 – 13.00 uur 
09-11  Theologisch Eetcafé, Oosterkerk        18.00 uur 
10-11  Lees- en gesprekskring         09.30 – 11.30 uur 
11-11  Ontmoetingscafé, De Hoofdhof         21.00 uur 
13-11  Jeugdkerk                09.30 uur 
25-11  Meet & Eat                16.30 uur 
20-11  Land van Verwondering,          15.00 – 16.15 uur 
27-11  Meet & Eat, Eikenlaan 37, Berkum            
 
 

KOPIJ DE HOOFDHOF 

Het volgende kerkblad verschijnt op 28 oktober 2022 en bevat gegevens 

over de maand november 2022.  
 

U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37,  

8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 17 oktober 2022. 
 

De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren 

via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 

mailto:jaapwagteveld@hotmail.com

