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038-4547233
06-18441966
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KERNTEAM PASTORAAT
Voor pastorale ondersteuning kunt u contact opnemen met de coördinator
mw. D. Lips-Makken, tel. 06-42841201.
OPHAALMOGELIJKHEID VOOR KERKDIENST
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. 420 22 85.
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:
Collectebonnen:
Voor de Diaconie:
Voor de ZWO:
Voor de Jeugd:

PGB De Hoofdhof
PGB De Hoofdhof
Diaconie PGB De Hoofdhof
ZWO Commissie PGB De Hoofdhof
PGB De Hoofdhof
o.v.v. Voor het Jeugdwerk

NL71 RABO 0377 3508 93
NL50 RABO 0313 5432 16
NL58 RABO 0387 3804 42
NL05 RABO 0373 7109 92
NL71 RABO 0377 3508 93
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KERKDIENSTEN
Online diensten* en aanwezige gemeenteleden
*) De diensten worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl
Zondag 5 september
9.30 uur
Organist
Zang
Ouderling van dienst
Diaken
Lector
1e Collecte
2e Collecte
Beamerdienst

Ds. Jan Visser uit Ermelo
Robert Helder
Leden van D-Vote
Joke Hoekstra
Miny Veenema
Marianne Gerritsen
Kerk in Actie: Ghana, Werelddiaconaat,
Sterke kerk op kwetsbare plek
Voor de Jeugd
Niek Aaldenberg en Marjet Zijlstra

Zondag 12 september
9.30 uur
Organist
Zang
Ouderling van dienst
Diaken
Lector
1e Collecte
2e Collecte
Beamerdienst

Gemeentezondag
Ds. Marijn Rohaan
Jan Post
Gelegenheidsformatie van zang en muziek
Fokje Duursema
Jan Visscher
Jantine Kramer
Voor de Kerk
Voor de Diaconie
Aafke Zijlstra en Ties van der Waal

Zondag 19 september
9.30 uur
Organist
Zang
Ouderling van dienst
Diaken
Lector
1e Collecte
2e Collecte
Beamerdienst

Ds. Leon van den Broeke uit Kampen
Robert Helder
Leden van D-Vote
Jaap Wagteveld
Geke Kombrink
Ab Kasper
Voor de Diaconie/Stichting Kledingbank Zwolle
Voor de Bloemen
Klazien Helder en Tijmen Buijs
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Zondag 26 september
9.30 uur
Organist
Zang
Ouderling van dienst
Diaken
Lector
1e Collecte
2e Collecte
Jeugd
Beamerdienst

Ds. Siebren van der Zee uit Zwolle
Jan Post
Leden van D-Vote
Jaap Wagteveld
Alice Tanis
Alice Tanis
PKN: Vredeswerk
Voor de Kerk
Jeugdkerk
Peter en Rens van der Waal

Zondag 3 oktober
9.30 uur
Organist
Ouderling van dienst
Diaken
Lector
1e Collecte
2e Collecte

Mw. Desiree Lips uit Zwolle
Jan Post
Joke Hoekstra
Miny Veenema
Marianne Gerritsen
PKN: Kerk en Israël
Voor de Jeugd

AMNESTY INTERNATIONAL
Zondag 12 september a.s. is de maandelijkse schrijfactie voor Amnesty
International.
De brieven zijn dan te vinden in de hal van de kerk (zowel voor als na de
kerkdienst).
Bent u niet in de kerk aanwezig en wilt u toch een brief versturen, laat het
ons dan weten. Dan mailen we de brieven of brengen we ze even langs.
Hiervoor kunt u bellen of mailen naar Ineke Neuteboom-Visser, tel.
3377727; inekenv@gmail.com of Miny Veenema, tel. 8519715;
minyveenema@gmail.com . Doet u mee?
Ineke Neuteboom-Visser
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BIJ DE DIENSTEN
Gastpredikanten
In de dienst van zondag 5 september a.s. kunt u ds. Jan Visser uit
Ermelo, tel. 06-26931534, als voorganger verwachten. Ds. Visser was tot
april 2018 predikant in Ermelo. Daarvoor is hij verbonden geweest aan de
gemeente Lexmond. Tevens was hij docent aan de Hogeschool
Windesheim en aan de Universiteit Utrecht.
Sinds april 2018 is ds. Visser werkzaam in het bedrijfsleven en gaat
daarnaast regelmatig voor in kerkdiensten. Hij is geboren op 29 mei
1981.
Op zondag 19 september a.s. hoopt dr. Leon van den Broeke uit
Kampen, bij ons voor te gaan. Zijn geboortedatum is 12 juli 1966.
Dr. Van den Broeke is sinds 2016 Universitair Docent Kerkrecht aan de
Theologische Universiteit te Kampen. Daarvoor heeft hij de gemeenten
Bakkeveen, Biggekerke-Meliskerke, Sint Pancras en Amsterdam
(predikant met bijz. opdracht) gediend.
Ook is hij voorzitter Centrum voor Religie en Recht van de Vrije
Universiteit Amsterdam.
Ds. Siebren van der Zee uit Zwolle, tel. 4546829, zal zondag 26
september a.s. voorgaan in de dienst.
Ds. van der Zee is emeritus sinds 2000. Hij heeft de gemeenten
Vollenhove-Kraggenburg, Delfzijl en Zwolle gediend. Ds. van der Zee is
geboren op 30 november 1937.
Kerkelijk Bureau / Klazien Helder
COLLECTE GHANA
VAKTRAINING JONGEREN (5 SEPTEMBER)
De start van een nieuw seizoen betekent dat
weer veel jongeren in Nederland een nieuwe studie gaan oppakken.
In Ghana is doorleren voor veel jongeren minder vanzelfsprekend. Vooral
jongeren uit afgelegen dorpen in het noorden van het land, hebben geen
diploma en komen maar moeilijk aan werk.
De kerk in Noord-Ghana wil jongeren kansen bieden in hun eigen
omgeving. Ieder jaar krijgen veertig jongeren daarom de kans om
ondernemersvaardigheden en een praktisch vak te leren.
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Monica (21) leert nu het kappersvak. Priscilla (25) leert weven en wil later
een eigen weverij beginnen. Elisha (24) wordt opgeleid als kleermaker.
Hij wil later als kleermaker aan de slag in zijn eigen dorp en zelf ook
mensen opleiden.
• Voor € 200,00 wordt één jongere zes weken getraind in ondernemersvaardigheden.
• Voor € 200,00 krijgt één jongere begeleiding op zijn stageplek.
• Voor € 85,00 krijgt één jongere materiaal om zijn bedrijf te starten.
Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Ghana. Helpt u de
Ghanese kerk om jongeren een vakopleiding bieden? Dank u wel!
Namens de commissie ZWO,
Ineke Neuteboom-Visser
VAN DE DIACONIE
In de maand september doet de diaconie een beroep op u voor de
volgende collectes:
Zondag 12 september a.s. / Eigen Diaconie
Zondag 19 september a.s. / Stichting Kledingbank Zwolle en de Bloemen
De eerste collecte is bestemd voor de Kledingbank in Zwolle.
In de Ruusbroecstraat in Zwolle kunnen mensen terecht die zich om
financiële redenen niet meer kunnen redden in hun levensonderhoud.
Doel van de Kledingbank is gezinnen te voorzien van bruikbare kleding
en schoeisel. Een inkomenstoets is van toepassing.
De tweede collecte is bestemd voor de bloemen die geplaatst worden op
de liturgische tafel in de kerk. Een groep vrijwilligers zorgt ervoor dat er
elke zondag een boeket staat dat als groet van de gemeente naar een
gemeentelid wordt gebracht.
Namens de diaconie, Miny Veenema
VERANTWOORDING DIACONIE
In het juli/augustusnummer van ons mededelingenblad is vermeld dat de
collecteopbrengst ten behoeve van de Stichting "Er is Hoop" €160,05 is
geweest. Naar aanleiding van nagekomen giften blijkt dat het werkelijke
bedrag kan worden gecorrigeerd en verhoogd tot € 177,05.
In hetzelfde nummer is vermeld dat de opbrengst van de bloemencollecte
een bedrag te zien gaf van € 152,50 incl. een gift.
Nu blijkt dat dit bedrag in werkelijkheid nog € 33,00 hoger is uitgekomen.
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De totale opbrengst van de collecte gehouden door de ZWO en de
Diaconie op 20 juni ten behoeve van Noodhulp in Griekenland gaf in 1e
instantie een bedrag te zien van € 864,60, maar is uiteindelijk
gestegen tot € 951,60. Dit bedrag zal door de ZWO worden overgemaakt
naar Kerk in Actie. Via de diaconie is er voor dit doel ook nog een gift
ontvangen ter grootte van € 100,00.
Op 27 juni is er gecollecteerd voor het doel "Vakantie met Aandacht". De
opbrengst tot nu toe is € 202,60 geweest en zoals te doen gebruikelijk
heeft de diaconie dit bedrag verhoogd tot € 350,00 en overgemaakt naar
deze bestemming.
De collecteopbrengst van 4 juli bestemd voor de Stichting Voedselbank in
Zwolle is € 287,65 geweest. Naar aanleiding van nagekomen giften is dit
bedrag inmiddels gestegen tot € 355,65.
Dit bedrag is overgemaakt naar eerder genoemde Stichting.
De opbrengst van de collecte gehouden voor uw eigen diaconie gaf een
bedrag te zien van € 158,90, daarnaast is er ook nog een gift voor dit
doel binnengekomen groot € 50,00.
Voor de 2 Hospices in Zwolle is er gecollecteerd op zondag 18 juli, de
opbrengst tot nu toe is geweest € 159,25 + € 35,00 aan giften zodat het
totale bedrag € 194,25 bedraagt. Naar beide instellingen is een bedrag
overgemaakt van € 350,00.
Wederom is er op 25 juli voor uw eigen diaconie gecollecteerd, ditmaal
was de opbrengst € 103,30.
Namens de diaconie is er op 1 augustus jl. gecollecteerd voor de
Stichting IntermeZZo in Zwolle, en is een bedrag ontvangen van
€ 175,90. Dit bedrag is inmiddels gestegen tot € 191,90 vanwege
nagekomen giften, en ook naar deze bestemming wordt € 350,00
overgemaakt.
Tenslotte geeft de collecte, die op 8 augustus weer is gehouden voor uw
eigen diaconie, een bedrag te zien van € 136,95.
Ook nu weer namens de diaconie een hartelijk dank voor alle bijdragen
die in de achterliggende periode werden ontvangen via de diverse
kanalen in deze Covid-tijd.
Met vriendelijke groet,
Jan Visscher, penningmeester
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VAN UW PREDIKANT
Zomertijd weer voorbij
De zomertijd is voor mij als predikant altijd een tijd van terugblikken en
vooruitkijken. Terugblikkend en bladerend door agenda trekt heel het
afgelopen jaar aan je voorbij. Hoe zou het nu zijn met …. ?
En het is ook de tijd van plannen maken. Zo lees ik vooruit voor de
leeskring over Genesis, die binnenkort start. Zijn we bezig om de
Gemeentezondag voor te bereiden. En gaan mijn gedachten alvast over
de verteltrainingen voor Land van Verwondering (september). Ook maak
ik plannen voor een groep die zich voorbereidt op het doen van openbare
geloofsbelijdenis.
Onder de naam ‘Verdiepende Geloofsgesprekken’ wil ik in het najaar
starten met Verdiepende geloofsgesprekken op vrijdagavond (ongeveer
om de week). Een serie van tien avonden voor iedereen die meer wil
leren en dieper wil doorpraten over het geloof. Bedoeld voor de
jongvolwassenen én voor andere geïnteresseerden. Deze gesprekken
kúnnen, voor wie wil, ook voorbereiden op het doen van openbare
geloofsbelijdenis. Wil je je opgeven, of twijfel je nog en wil je even van
gedachten wisselen? Neem contact op met ds. Marijn Rohaan,
(dsmarijnrohaan@gmail.com / 0653203778).
Waar je met nieuwe dingen begint, is het belangrijk om met andere
dingen te stoppen. Ik heb daarom afgelopen seizoen voor de laatste keer
Ethiek verzorgd binnen Theologie voor Geïnteresseerden (Kampen). Ik
ben blij dat Gerry Kasper bereid is om deze lessen van mij over te
nemen! Voor iedereen die verdieping zoekt is Theologie voor
Geïnteresseerden trouwens een aanrader. Zie voor meer informatie:
http://tvgijsselland.nl
Ook goed om af te sluiten is de periode van af en toe nog nodig zijn in
mijn oude gemeente. De Mariakerk in Vollenhove heeft na ruim twee jaar
een nieuwe predikant gevonden.
Op 5 september zal ik mijn opvolger ds. Douwe Wijmenga aan de
gemeente verbinden. Ik vind het fijn dat de pastorale zorg voor de
gemeente nu ook echt kan worden doorgegeven. Ds. Douwe Wijmenga
en ik kennen elkaar van de tijd dat we samen in de werkgemeenschap
zaten.
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Ga je mee
klootschieten?

En bent u/jij er
ook bij op de
gemeentezondag?

Hét moment om ook te komen bewonderen hoe mooi de opgefriste soos
is geworden, waar de jongeren van de Jeugdkerk en Meet&Eat deze
zomer heel druk aan hebben gewerkt.
Studietijd
Voor mij begint op 24 augustus mijn scholing in Contextueel Pastoraat. In
een groep met 8 personen (waaronder ds. Iemke Epema en ik) zullen we
intensief gaan werken over intergenerationele verbanden. Mensenlevens
staan nooit op zichzelf, maar werken in een familiesysteem.
Schuld, tekort en loyaliteit zijn enkele thema’s die daarin een rol spelen.
De opleiding bestaat uit theoriebespreking, casusinbreng en beslaat ook
een periode van intervisie en supervisie. In maart 2023 rond ik de
opleiding af.
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Het is heel jammer dat corona het tijdens het afgelopen jaar zoveel
moeilijker heeft gemaakt om veel mensen echt te leren kennen. Het was
voor mij en de gemeente veel fijner geweest als die fase van opbouw al
afgerond was geweest vóór mijn scholing begon, maar zo is het helaas
niet.
Gelukkig heeft u als gemeente ook veel baat bij mijn scholing. Het is een
opleiding die leert om op een andere manier naar families te kijken en
meer te begrijpen van problemen die zich daarin kunnen voordoen.
In prediking en in gesprekken zult u daar vast van proeven.
Voor de onkosten van de studie krijg ik een tegemoetkoming van de
Protestantse Kerk en van een studiefonds voor predikanten.
De gemeente draagt bij aan mijn studie door tijd vrij te maken.
Dat smeert zich uit over een hele periode:
Eerste jaar 2021-2022
dinsdag 24 augustus 2021
wo-vr 22-24 september 2021
wo-vr 13-15 oktober 2021
do-vr 4-5 november 2021
do-vr 9-10 december 2021
do-vr 13-14 januari 2022
do-vr 17-18 februari 2022
week 9 of 10 (maart 2022)
do-vr 17-18 maart 2022
doav 17 maart 2022
week 16 of 17 (april 2022)
week 25 of 26 (juni 2022)
week 34 of 35 (aug 2022)

thema
Kennismaking
Geven en nemen
Balansen lezen
Loyaliteit-dialoog
Schuld
Attitude
Proces
start intervisie
Vertrouwen
Intro supervisie

supervisie (wo)
supervisie 1
supervisie 2

Blok 11

Tweede jaar 2022-2023
di-wo 6-7 september 2022
di-wo 11-12 oktober 2022
week 4 of 45 (nov 2022)
wo-do 16-17 november 2022
week 49 of 50 (december
2022)
di-wo 10-11 januari 2023

Blok 12

wo-do 15-16 maart 2023

Startmiddag
Blok 1
Blok 2
Blok 3
Blok 4
Blok 5
Blok 6
Intervisie (1)
Blok 7
Intervisie (2)
Intervisie (3)
Intervisie (4)

Blok 8
Blok 9
Intervisie (5)
Blok 10
Intervisie (6)

supervisie 3

supervisie 4
supervisie 5
evaluatie
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Terugblik
Graag breng ik nog de kerkdienst bij u in herinnering van 18 juli jl. die
Hans Veenema, Fokje Duursema en Alice Tanis hebben ingevuld. In de
zomertijd was er een afzegging van een gastvoorganger, en zij hebben
deze dienst overgenomen. Het was heel mooi en waardevol om zo als
gemeente samen te vieren. Hoe mooi zou het zijn als we daarin met
elkaar zouden doorgroeien. Dat er in elke dienst in de Hoofdhof (ook die
met gastvoorgangers) sprake is van een eigenheid die wij herkennen. In
het Kernteam Eredienst denken we hier verder over na.
Een hartelijke groet, ds. Marijn Rohaan
OPROEPJE
Wie vindt het leuk om in het
kader van “Durfte Tuinieren” een
éénmalige open avond(?) te
organiseren waarop gemeenteleden met groene vingers hun
tuinen openstellen, en mensen
rondleiden langs alles wat groeit
en bloeit?
De invulling van dit idee is geheel open. Mensen met mooie tuinen en
tuinliefde zijn er genoeg in onze gemeente. Hopelijk staat er iemand op
om deze mensen en hun tuinen samen te brengen.
ds. Marijn Rohaan
TOP2000 KERKDIENST
Net als vorig jaar zal er in december weer een
Top2000 kerkdienst zijn. Dat lijkt nog heel ver
weg, maar voor het kiezen en repeteren van
nummers beginnen we nu al met de
voorbereiding. En u en jij zijn daarbij nodig!
Want: in de maand september mag iedereen
weer Top2000 liederen aandragen voor de
Top2000dienst.
Het thema voor deze Top2000 dienst is ’Familie’
Mail je Top3 liederen die bij dit thema passen en die volgens u/jou
absoluut niet mogen ontbreken naar
Marijn Rohaan dsmarijnrohaan@gmail.com of
Hannah Gerritsen hannah.gerritsen@gmail.com
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Uiteraard zal het Top2000-gelegenheidskoortje weer liederen zingen.
En deze keer zal D-Vote ook met een drietal nummers deelnemen aan
deze muzikale kerkdienst!
Afhankelijk van hoe de corona-mogelijkheden zijn, is er ook weer ruimte
voor anderen om live een nummer te zingen. (Als live niet kan, is een
opname in elk geval mogelijk.) Lijkt je dat wat en weet je welk nummer je
zou willen zingen passend bij het thema ‘Familie’? Laat het ons weten.
We hopen er een muzikale kerkdienst van te maken ter ere van God,
van-voor-en-door veel verschillende gemeenteleden.
Hannah en Marijn
GEMEENTEWEEKEND 11/12 SEPTEMBER
Dit jaar geen gemeentezondag maar een heus ‘gemeenteweekend.’
Er zijn activiteiten op zowel zaterdagavond 11 als zondagmorgen 12
september. Alles staat in het teken van elkaar weer ontmoeten en het
thema dit jaar is “van U is de toekomst”.
OP ZATERDAGAVOND GAAN WE KLOOTSCHIETEN
Om 19.00 uur starten we bij de Hoofdhof. Daarna gaan we in groepjes op
de fiets naar het startpunt van het evenement. Bij terugkomst staat er een
hapje en een drankje klaar in de vernieuwde jeugdruimte. Einde uiterlijk
21.30 uur.
Wil je meedoen? Geef je dan (voor maandag 6 september) op bij Marc
van der Meulen, marcvdmeulen@hotmail.com, tel.: 06-50902280.
We hopen dat er veel Hoofdhoffers mee zullen doen, van jong tot oud!
PROGRAMMA VOOR ZONDAG
09.30 uur Inloop + koffie. Krant- of tijdschriftfragmenten opplakken
10.00 uur Welkom en viering
10.50 uur Uitleg activiteiten
11.00 uur In groepjes uiteen met koffie met iets lekkers
12.15 uur Terugkomst. Koffie + iets lekkers + bijpraten
12.45/13.00 uur
Afsluiting in de kerkzaal met orgelmuziek door Jan Post
TOELICHTING
Op zondagmorgen is er een Openluchtdienst rond de kerk.
Vanaf 9.30 uur is er inloop met koffie.
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Op een bord kunt u de knipsels plakken die u in de komende tijd
verzamelen mag over het thema ‘van U is de toekomst’.
Samen maken we een collage. Bij deze daarom aan iedereen de oproep
om een tekstfragment/afbeelding te zoeken en mee te nemen.
Om 10.00 uur begint de viering buiten rond de kerk. We zullen samen
mogen zingen! En er is een Godly Play verhaal.
De Bijbellezing en overdenking gaan over ‘Uw koninkrijk kome’.
De Openluchtviering wordt opgenomen en aansluitend uitgezonden via
de livestream. Mensen thuis kunnen net als vorig jaar weer nadenken
over gespreksvragen. Bij slecht weer verplaatsen we de viering naar
binnen.
Na de viering gaan we uiteen in groepjes (met wie wil) voor een activiteit:
- Wandelen (met Els Pierik en Jan Flokstra)
- Speeddaten (met Nancy Post)
- Maak een schilderij van je leven
(met Marianne Gerritsen en Marijn Rohaan)
- Sportieve activiteiten (met Marc van der Meulen) o.a. kubb, en
voetbal met kleine doelen voor de kinderen.
Tijdens de inloop (tussen 9.30 en 10.00 uur) kunt u alvast een kaartje
meenemen van de activiteit van uw keuze.
De gemeentezondag sluiten we samen af in de kerkzaal om 13.00 uur.
Jan Post speelt op het orgel.
We hopen dat het programma bijdraagt tot geloofsverdieping en dat we
elkaar op ontspannen wijze kunnen ontmoeten en spreken.
Hopelijk bent u/ ben jij er bij!
Met vriendelijke groet,
mede namens de voorbereidingsgroep: Jan Flokstra, Els Pierik, Marianne
Gerritsen, Marc van der Meulen, Nancy Post, Marijn Rohaan
Johan Neuteboom
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JEUGDWERK
Wij hopen dat alle jongeren zich in de
vakantieperiode hebben kunnen ontspannen, om
vol goede moed te starten aan een nieuw schoolof studiejaar.
De eerste Jeugdkerk zal zijn op zondag 26
september. Ik hoop dan met de jongeren nog even voort te borduren op
het thema: ‘Van U is de toekomst’.
Een aantal jongeren heeft samen met Hannah in de vakantieperiode hard
gewerkt om de jongerenruimte een metamorfose te geven.
Het resultaat kunt u bewonderen tijdens de gemeentezondag.
U bent van harte welkom.
De eerste Meet&Eat bijeenkomst zal zijn op zondag 12 september a.s. .
Lijkt het je leuk om eens te komen kijken, voel je dan vooral van harte
uitgenodigd. Wij vinden het leuk om jou te ontmoeten.
Hannah Gerritsen en Margriet Vogel
JEUGDKERK EN MEET&EAT
ROOSTER / SEIZOEN 2021 / 2022

Datum

Jeugdkerk /

Wat

Tijd

Opmerkingen

Meet&Eat
12-09-2021

Meet&Eat

18:00 Gemeentezondag.
Open huis in de
nieuwe
Jongerenruimte.

26-09-2021

Jeugdkerk

09:30

03-10-2021

Meet&Eat

17-10-2021

Jeugdkerk

31-10-2021

Meet&Eat

09:30

15
14-11-2021

Jeugdkerk

28-11-2021

Meet&Eat

12-12-2021

Jeugdkerk

26-12-2021

Meet&Eat

09-01-2022

Jeugdkerk

23-01-2022

Meet&Eat

06-02-2022

Jeugdkerk

20-02-2022

Meet&Eat

06-03-2022

Jeugdkerk

20-03-2022

Meet&Eat

09:30

09:30
2e kerstdag of week
eerder eventueel
vrijdag avond 24 dec.

Kerstdiner

09:30

09:30

09:30

HOOFHOFKOOR
Zoals u in het bovenstaand kerkenraadsverslag heeft kunnen lezen is
Dick Idema gestopt als dirigent van ons Hoofdhofkoor.
Er is gezocht naar een nieuwe dirigent en die is gelukkig gevonden in de
persoon van Johannes Dijkstra uit Zwolle.
Per 1 september gaat hij beginnen bij ons koor. Deze datum is ook
meteen de eerste avond dat ons koor weer gaat repeteren.
De heer Dijkstra heeft aangegeven de eerste drie maanden als
proefperiode te zien.
Mocht u van zingen houden en mee willen doen. U bent van harte
welkom.
Woensdag 1 september om 20.00 uur in De Hoofdhof.
Vriendelijke groet, Jaap Wagteveld
voorzitter Hoofdhofkoor
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COMMISSIE OOST-EUROPA
Uit de nieuwsbrief van mei en juni uit Servië van pastor Aleksandar
Veel personen in de Roma-kampen zijn besmet met corona.
Door gebrekkige hygiëne sterven veel baby’s want door de armoede kan
men geen arts betalen.
Ze werden geholpen met babykleding en verzorgingsmiddelen.
De kerk helpt ook met het organiseren van begrafenissen.
In het Roma-kamp in Zmajevo kregen veel volwassenen en kinderen
schurft. Door het team van Aleksandar zijn daar warme maaltijden en
kleding uitgedeeld.
Naast al deze ellende komt ook seksueel misbruik en verkrachting veel
voor. Aleksandar schakelt dan de politie in, overlegt met ouders,
schoolleiding en pedagoge. Een maatschappelijk werker helpt met de
voorlichting aan deze kinderen.
De kinderen hebben het op de scholen niet altijd gemakkelijk. In een
Slowaaks dorp wordt bijvoorbeeld les gegeven in het Slowaaks terwijl de
kinderen alleen Servisch en de Romataal spreken. Ze worden ook vaak
door de onderwijzers gediscrimineerd.
Maar er is gelukkig ook positief nieuws
Per week worden 300 warme maaltijden uitgereikt, maar er staan nog
100 mensen op de wachtlijst.
De belangstelling voor de bijbel neemt toe onder de jeugd.
Bejaarden worden bezocht, krijgen hulp en met hen wordt uit de bijbel
gelezen.
Kinderen krijgen hulp met hun huiswerk en ze mogen computers
gebruiken om te leren.
In de weekendschool worden 25 kinderen geholpen om hun school af te
maken. De huiswerkbegeleiders krijgen hiervoor een bescheiden bijdrage
en kinderen die vervolgonderwijs gaan volgen in de stad krijgen busgeld.
Bid voor ons team dat elke dag in de Roma-gemeenschap aan het werk
is om arme mensen te helpen.
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Overkapping
In Subotica willen ze graag een overkapping bouwen op het terrein van
de kerk en pastorie. Omdat daar geen bescherming is tegen hete zon of
regen, is dat heel belangrijk voor activiteiten zoals VakantieBijbelWeken
en jeugdkampen waar 60-80 kinderen aan deelnemen (de helft komt van
elders) of bijeenkomsten met gehandicapten en hun families.
Door onze Oost-Europa-Commissie en een andere sponsor is er nu
genoeg geld om dat te gaan bouwen.
Goederen naar Oost-Europa en een klein museum
Ook in coronatijd kon het goederentransport naar Oost-Europa met enige
aanpassing toch doorgaan.
Wij brengen de goederen naar de tussenopslag van de stichting ROEC
aan de Bleekstraat 29b in Rijssen, van waaruit het naar Oost-Europa
vervoerd wordt. Onlangs werd ons hiervoor ook veel medisch bruikbaar
materiaal aangeboden, dat in Oost-Europa nog erg kostbaar is.
Ook is daar een speciale ruimte ingericht waar te zien is hoe voor de
‘Wende’ allerlei materiaal en Bijbelse lectuur over het IJzeren Gordijn
werd gesmokkeld.
Als u in de buurt bent is het de moeite waard er een kijkje te nemen.
VakantieBijbelWerk
Vanwege de coronapandemie kon zowel in 2020 als in 2021 de
presentatie van het programma ‘Redesign’, dat door de groep uit
Roemenië geschreven en voorbereid was, niet plaatsvinden.
Het
5-daags
programma
werd
daarom
op
de
website
www.bibliahet.eu/index.php/aktualis
geplaatst,
samen
met
12
programma’s uit eerdere jaren, die gratis te downloaden zijn.
Er is ook elektronisch achtergrondmateriaal om af te spelen. De
inleidende raamvertelling gaat over een reizend gezin door wie de
boodschap van een bepaalde dag levensecht wordt verlicht.
Het thema zit vol waardevolle, praktische, kleurrijke en kindgerichte
ideeën. Er komen actuele problemen aan de orde. Ze zijn zó geschreven
dat b.v. ook katholieke- en lutherse gemeentes er enthousiast gebruik
van maken.
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In deze moeilijke tijden hebben de jeugdleiders wel doorzettingsvermogen, geduld en vertrouwen nodig om aandacht te kunnen schenken
aan de kinderen, christelijke morele waarden te verspreiden en
gemeenschapszin op te bouwen, als aanvulling op moreel onderwijs van
school en kerk. Ze zijn ervan overtuigd dat hierdoor de kinderen meer
accepterend, toleranter en onafhankelijker worden en Gods liefde gaan
zien.
Tiener- en jeugddiensten in Feketic in Servië
Wij, Samuel Halas en Renata in dienst van het Internationaal Christelijk
Kinderwerk, hebben allemaal een lange en moeilijke periode
doorgemaakt. We zijn dankbaar voor het einde van een moeilijk
schooljaar van intensief leren met drie van onze kinderen. We zijn ook
dankbaar dat we dit jaar regelmatig onze evenementen in Feketic hebben
kunnen houden, soms online, soms persoonlijk: zoals kinder-, tiener- en
jeugdclubs en elk weekend programma's, wekelijks vrouwen- en
mannenbijbelstudie, pastoraat en familiebezoek.
De kinderen van de zondagsschool worden ook ouder, dus voor de
oudere leeftijdsgroep (12-15 jaar) zijn we een Teen Club begonnen waar
tieners regelmatig naar toe gaan, elke zaterdag. Naast Bijbelstudie
proberen we ook verschillende evenementen voor de jeugd te
organiseren. Te denken valt aan zendingscolleges, muziekavonden,
christelijke filmclubs en excursies.
Uw giften zijn welkom op bankrek. nr. NL26RABO 041 35 50 745 t.n.v.
Protestantse Gemeente Zwolle t.g.v. Commissie Oost-Europa.
RSIN/Fiscaalnr. 002645105.
De Oost-Europa Commissie,
Gerry van Berkum, Dineke Rohaan,
Jan Flokstra en Herman Lammersen
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COLLECTE OPBRENGSTEN
Hieronder een overzicht van de collecte-opbrengsten, dit keer van de
periode 1 juni t/m 8 augustus 2021, volgens de stand op 15 augustus.
Voor de maand mei zijn geen bijdragen meer ontvangen, die maand
wordt boekhoudkundig nu ook afgesloten.
06-06
06-06
13-06
13-06
20-06
27-06
27-06
04-07
04-07
11-07
11-07
18-07
18-07
25-07
25-07
01-08
01-08
08-08
08-08

Diaconie Stichting Er is Hoop
Kerk
Kerk
Bloemen
Noodhulp Griekenland
Kerk
Diaconie Stichting Vakantie met aandacht
Diaconie Stichting Voedselbank Zwolle
Jeugd
Kerk
Diaconie
Diaconie Hospices Zwolle
Kerk
Kerk
Diaconie
Diaconie Intermezzo Zwolle
Jeugd
Kerk
Diaconie

€ 177,05
€ 190,20
€ 240,50
€ 175,50
€ 951,60
€ 173,60
€ 202,60
€ 287,65
€ 122,65
€ 177,10
€ 158,90
€ 159,25
€ 129,00
€ 105,50
€ 103,30
€ 175,90
€ 123,10
€ 139,80
€ 136,95

Naast de genoemde collecten zijn er nog giften van totaal € 180,00
binnen gekomen voor de Kerk € 50,00, Diaconie € 50,00, ZWO € 20,00
en “Beamer/Internet” € 60,00.
Alle gevers: hartelijk dank!
Collectebonnen
Collectebonnen zijn verkrijgbaar in vellen van 20 bonnen à € 2,00
(€ 40,00), 20 bonnen à € 1,00 (€20,00) en van 20 bonnen à € 0,50
(€ 10,00). Graag opgave van het aantal vellen per waarde.
Bestellingen vanaf € 50,00 door overboeking op de Rabobankrekening
van de kerk: NL 50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. “Hoofdhofgemeente inzake
collectebonnen”, waarna u de bonnen krijgt thuisbezorgd. Levertijd is
maximaal 3 weken.
Kernteam Beheer en Financiën,
Gerard Gerritsen
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MICHAËLSVIERINGEN SEPTEMBER 2021
Welkom in de vieringen in de Grote Kerk te Zwolle.
Op 5 en 12 september is de aanvangstijd 19.00 uur.
Vanaf 19 september beginnen de vieringen om 17.00 uur.
Thema: De Psalmen, te beginnen bij Psalm 1
5 september 19.00 uur
12 september 19.00 uur
19 september 17.00 uur
26 september 17.00 uur

Voorganger ds. Ad Geerling
Taizé
Voorganger ds. Margo Jonker
Cantateviering met cantorij. Afsluiting
Vredesweek, voorganger ds. Jan Doelman

Op de website Michaëlsvieringen (www.michaelsvieringen.nl) is de meest
actuele informatie te vinden over de vieringen.
Christa van Stappen

AGENDA
01-09
05-09
12-09
12-09
11/12-09
12-09
19-09
26-09
26-06
29-09

Repetitie-avond Hoofdhofkoor, De Hoofdhof
Michaëlsviering, Grote Kerk
Meet&Eat
Schrijfactie Amnesty International,
in de hal van de kerk, na de dienst
Gemeenteweekend
Michaëlsviering, Grote Kerk
Michaëlsviering, Grote Kerk
Jeugdkerk
Michaëlsviering, Grote Kerk
Seniorenreisje, vertrek vanaf de Hoofdhof

20.00 uur
19.00 uur
18.00 uur

19.00 uur
17.00 uur
09.30 uur
17.00 uur
13.00 uur

KOPIJ DE HOOFDHOF
Het volgende kerkblad verschijnt op 30 september 2021 en bevat
gegevens over de maand oktober 2021.
U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37,
8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 20 september 2021
De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren
via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com
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DUURZAME TIP VAN DE MAAND
Vorige maand is het klimaatrapport van de Verenigde Naties
verschenen, waaruit blijkt hoe snel het klimaat verandert en
wat de rol van de mens hierin is.
Laten we daarom samen aan de slag gaan,
dat verbindt en motiveert.
Laten we genieten van de kleine stappen
tot een duurzamer leven.

