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DE HOOFDHOF BERKUM 

predikant:       vacant  
JOP jeugdwerker:   Heidi Schröder         tel.  06-45254213   

h.schröder@protestantsekerk.nl  
        Werkdagen: dinsdag en donderdag    
kerkelijk bureau:    mw. K. Helder-Corporaal, Erasmuslaan 29, 8024 CT Zwolle  
        phelder@home.nl        tel.    453 30 84 
kerkgebouw:           Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle     tel.   453 50 45 
                                hoofdhof@gmail.com 
koster:       mw. T. van Well, Aureliavlinder 36, 8016 HB Zwolle    
                   tel.    421 47 06  
scriba:       dhr. J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 8024 CA Zwolle 
       jaapwagteveld@hotmail.com     tel.   454 72 33 
administrateur:      dhr. W. van der Meulen,       tel.  06-18441966 
                               w.meulen@home.nl 
internet:      www.hoofdhof.nl 
geestelijke verz.     
Berkumstede:     vacant 
 

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 van der Meulen (diaconie), tel. 4542083. 

 

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, Goudplevierstraat 61, 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. 

 

KOFFIEDRINKEN 

Na elke ochtenddienst bent u welkom om samen koffie te drinken. Voor de jonge 
gemeenteleden is er limonade. 

 

BANKREKENINGNUMMERS                           
Hoofdhofgemeente Zwolle            Rabobank:  NL71RABO 0377350893    
Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen          Rabobank   NL50RABO 0313543216 
Diaconie Hoofdhofgemeente Zwolle         Rabobank:  NL58RABO 0387380442 
Diaconie Hoofdhofgemeente Zwolle t.b.v. ZWO  SKG:           NL06FVLB  0635805421 
Kernteam Jongeren Hoofdhofgemeente Zwolle   ABNAMRO:NL49ABNA 0584963319  

mailto:phelder@home.nl
mailto:jaapwagteveld@hotmail.com
mailto:w.meulen@home.nl
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KERKDIENSTEN 
Zondag 4 november   Heilig Avondmaal  
9.30 uur        Ds. P.D. Wolthaus uit Zutphen 
Organist        Henk Hoeksema 
1e Collecte       Kerk in Actie / Zending 
2e Collecte       Voor de Jeugd 
15.00 uur H.A. Berkumstede     
Voorganger          Ds. L.A. Burggraaff 
Organist        Henk Hoeksema 
Collecte        Voor de Diaconie 
19.00 uur Hoofdhof   Sing-in    
Collecte        Voor de onkosten 
 
Woensdag 7 november  Dankdag voor gewas en arbeid 
18.00 uur       Maaltijd ZWO met Ineke Neuteboom 
Collecte        Kerk in Actie 
 

Zondag 11 november   Doopdienst 
9.30 uur        Ds. J. Bos uit Rolde 
Organist       Gert de Jong  
1e Collecte       Voor de Diaconie / St. Exodus, Zwolle 
2e Collecte          Voor de Kerk 
 
Zondag 18 november  
9.30 uur        Ds. J. Schipper uit Dalfsen 
Organist       Henk Hoeksema 
1e Collecte       Voor de Diaconie / Wederopbouw Sulawesi 
2e Collecte       Voor de Kerk 
19.00 uur       Musical ‘Spiegels’  
          door ‘Onze Opdracht’, Dwingeloo 
Uitgangscollecte     voor de voortzetting van deze diensten. 
 
Zondag 25 november   Laatste zondag kerkelijk jaar 
9.30 uur        Mevr. D. Lips-Makken  
Organist        Gert de Jong 
Muzikale medewerking   Petralijn Hellinga, dwarsfluit 
1e Collecte       Voor de Kerk 
2e Collecte       Voor de Diaconie 
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Zondag 2 december   Eerste Advent   
9.30 uur        Ds. A. Pietersma uit Zwolle 
Organist        Gert de Jong 
1e Collecte       PKN: Missionair werk 
2e Collecte       Voor de Jeugd 
 
AMNESTY INTERNATIONAL 
Zondag 11 november a.s. is weer de maandelijkse schrijfactie voor 
Amnesty International. Na de morgendienst liggen de brieven klaar in 
de hal van de kerk. Doet u mee? 
 
BIJ DE DIENSTEN 
Gastpredikanten 
In de Avondmaalsdienst van zondag 4 november a.s. is ds. P.D. 
Wolthaus uit Zutphen de voorganger. Hij is geboren op 11 juli 1948. 
Heeft als predikant de gemeenten Eierland, Huissen en Groningen 
gediend. Ds. Wolthaus is sinds augustus 2013 met emeritaat. 
 
Ds. Jan Bos uit Rolde, tel. 0592-422536, hoopt zondag 11 november  
a.s. voor te gaan. Hij is sinds 27 november 2016 predikant in de 
Jacobuskerkgemeente te Rolde. Ds. Bos heeft eerder de gemeenten 
Almelo en Oldenzaal gediend en was predikant met een bijzondere 
opdracht, nl. leraar levensbeschouwing aan het Twents Carmel 
College. Zijn geboortedatum is 17 september 1963. 
 
De dienst van zondag 18 november a.s. zal worden geleid door        
ds. J. Schipper uit Dalfsen, tel. 0529-785 138. 
Ds. Schipper is geboren op 29 november 1956. Zijn eerste gemeente 
was het Brabantse Andel, daarna heeft hij de gemeenten Hardenberg, 
Ommen en Bruchterveld gediend. Sinds september 2012 staat ds. 
Schipper in Dalfsen. 
 
Mevrouw Desiree Lips-Makken uit Zwolle, tel. 06-42841201 zal de 
dienst van zondag 25 november a.s. leiden. Zij is in onze gemeente 
Pastoraal Coördinator en voor velen van u geen onbekende. 
Mevrouw Lips is geboren op 27 juni 1955.  
 

Kerkelijk Bureau / Klazien Helder 
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COLLECTE NAJAARSZENDING ZONDAG 4 NOVEMBER A.S. 
Meer kansen voor inheemse bevolking in Brazilië. 
In Brazilië lijden de inheemse volken onder de vooroordelen over hun 
specifieke leefwijze. De kerkelijke organisatie COMIN, partner van 
Kerk in Actie, ondersteunt hen op het gebied van gezondheid, 
onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicaties leert de 
inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en 
levensvisie.  
 
Sinds 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar 
Brazilië.  
Ze verzorgt bij COMIN lessen en cursussen en draagt zo bij aan de 
uitwisseling en begrip tussen bevolkingsgroepen. Met de opbrengst 
van de collecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten wereldwijd, 
zoals het werk van Nienke in Brazilië.  
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL89 ABNA 0457 
457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Najaarszending. 
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/nienkepruiksma  
 
Kerk in Actie steunt honderden projecten van lokale partners in Azië, 
Latijns Amerika, Afrika, het Midden Oosten en Europa (waaronder 
Nederland) . 
 
In onze kerk volgen we regelmatig uitgezonden medewerkers, 
momenteel Annemieke en Henk Spaan in Rwanda. 
 
Verder hebben we voor dit jaar onze ZWO-bijdrage bestemd voor het 
project ”Precious Stones” in Rangoon, hoofdstad van Myanmar. Een 
jonge, christelijke organisatie voor vrouwen- en jeugdwerk. 
 
Op zondag 18 november komt tijdens de dienst Hanneke van den 
Biggelaar ons hier meer over vertellen en ook na de dienst is er 
gelegenheid voor meer informatie. 
Hanneke is coördinator reizen bij Kerk in Actie. 
 

Namens de ZWO-commissie, 
Carien Veenema 
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SING-IN OP ZONDAG 4 NOVEMBER  A.S. 
(DRIEKLANK) 
Zondagavond 4 november a.s. is er weer 
gelegenheid voor iedereen om volop te zingen. 
Om 19.00 uur bent u allen van harte welkom in 
de Hoofdhof.  
Mensen van 'de Ichthus' en 'de Hoofdhof' 
hebben liederen uitgezocht met als leidend 
thema 'de Naam der namen'.  
De Godsnaam die we in veel verschillende 
liederen zullen bezingen.   

Medewerking wordt verleend door  Amicanto en het orgel wordt 
bespeeld door Fred Pals.  Presentatie is in handen van Gijs van 
Vulpen. 
We hopen op een fijne avond!  

Tineke Berends, Desiree Llips 
 
VAN DE DIACONIE 
In de maand november doet de diaconie een beroep op u voor de 
volgende collectes: 
11 november a.s. / Stichting Exodus Zwolle 
Exodus is een organisatie voor maatschappelijk werk die zich inzet 
voor (ex-)gedetineerden. Zij biedt hulp bij wonen, werken, relaties en 
zingeving. De bedoeling is dat professionals en vrijwilligers de 
gedetineerden, ex-gedetineerden en hun familieleden hulp bieden 
met als doel perspectief te bieden voor de toekomst. Een toekomst 
met een leven zonder criminaliteit. 
18 november a.s. / Wederopbouw Sulawesi Indonesië 
Op 28 september jl. werd het Indonesische eiland Sulawesi getroffen 
door aardbevingen en een tsunami.  
De samenwerkende Hulporganisaties zijn een actie gestart voor de 
duizenden slachtoffers. Kerk In Actie heeft met lokale christelijke 
hulporganisaties steun verleend voor de eerste noodhulp. Er is veel 
hulp nodig voor de wederopbouw van het rampgebied.  
Graag willen we vanuit De Hoofdhof een bijdrage leveren. 
25 november a.s. / Eigen diaconie 

Namens de diaconie,  
Miny Veenema 
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ACTIE VOOR DE KLEDINGBANK ZWOLLE 
Maandag 9 oktober jl. hebben we met twee volle auto's de enorme 
berg kleding, schoeisel en beddengoed naar de Kledingbank aan de 
Ruusbroecstraat gebracht. U hebt gehoor gegeven aan onze oproep. 
 
Bij de Kledingbank zijn ze er erg blij mee en graag willen wij de dank 
aan u overbrengen. 
 
Nogmaals hartelijk dank! Samen kunnen we iets betekenen voor onze 
naaste.                                                                                    

Namens de diaconie, 
                                                            Jan Visscher en Miny Veenema 
 
VERANTWOORDING DIACONIE 
In de afscheidsdienst van 9 september jl. is er gecollecteerd voor 
onze eigen diaconie. 
Na het tellen van de munten en de collectebonnen bleek het resultaat 
€ 221,50 te zijn. 
  
Op 1 oktober jl. is er op de rekening van de diaconie een bedrag 
bijgeschreven van ruim € 20.000,00. Het betreft hier een legaat 
verkregen i.v.m. overlijden van een gemeentelid van onze Hoofdhof. 
Dit legaat zal worden besteed zoals in het testament is aangegeven. 
Vóór het overlijden heeft NN reeds aangegeven dat de diaconie te 
zijner tijd erfgenaam zou worden, en is door ondergetekende 
aangegeven dat de diaconie graag dit legaat zal aanvaarden. 
 
Rest ons dankbaar te zijn als Hoofdhof-gemeente voor dit aan de 
diaconie geschonken vertrouwen. 
 

Namens de diaconie, 
Jan Visscher, penningmeester 

 
VERJAARDAGSFONDS 
Ter ondersteuning van projecten in Oost-Europa is in het 3e kwartaal 
van 2018 een bedrag van € 396,71 binnengekomen. 

Dick Blom 
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VAN DE ZWO-COMMISSIE 
Een hartelijk welkom voor 2 nieuwe leden van de ZWO-commissie. 
Harry Vos gaat Kees Willemstein opvolgen als penningmeester. In dit 
nummer zal Kees daar meer informatie over geven. 
Ook wordt onze commissie versterkt met de komst van Ineke 
Neuteboom-Visser. Zij is met haar man pas lid geworden van onze 
kerk. En meteen al actief binnen de ZWO-commissie. Ze gaat met 
Kerk in Actie een reis maken naar Oeganda van 20 oktober tot 3 
november en zal ons daarover vertellen tijdens de dankdagmaaltijd. 
Zie hieronder.  
Via een blog bij Kerk in Actie  kunnen we de groepsreis naar Oeganda 
alvast volgen. 

 
DANKDAGMAALTIJD  
woensdag 7 november om 18.00 uur 
Het is een goede gewoonte om op dankdag met elkaar te vieren waar 
we o.a. dankbaar voor mogen zijn. En een van de manieren is om dat 
met een maaltijd te doen. Opgaveformulier ligt op de tafel in de hal.  
Na afloop wordt een collecte gehouden en de opbrengst is bestemd 
voor Kerk in Actie. 
Van harte welkom. 

Namens de ZWO-commissie, 
Carien Veenema 

 
NIEUWS UIT HET KERNTEAM EREDIENST VOOR NOVEMBER 
2018 
Op zondag 4 november a.s. wordt de Maaltijd van de Heer gehouden. 
De voorganger is ds. P.D. Wolthaus uit Zutphen.  
's Middags om 15.00 uur vindt in Berkumstede het Heilig Avondmaal 
plaats. Hier gaat voor ds. Lily Burggraaff. 
 
Op zondag 11 november a.s. is er een doopdienst, de voorganger is 
ds. Jan Bos uit Rolde. 
 
Op zondag 18 november a.s. is de voorganger ds. J. Schipper uit 
Dalfsen.  
Hanneke van den Biggelaar van Kerk in Actie vertelt op deze 
zondagmorgen over het project Precious Stones in Myanmar. 
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Zondagavond 18 november wordt er om 19.00 uur in de Hoofdhof een 
musical opgevoerd. Hier leest u elders in het blad meer over. 
 
Zondag 25 november a.s. is de laatste zondag van het kerkelijk jaar 
en gedenken we alle mensen uit onze gemeente die ons zijn 
voorgegaan. Een heel bijzondere zondag altijd vanwege het 
ingetogen karakter. De dienst zal worden geleid door Desiree Lips. 
We zijn heel blij dat Petralijn Hellinga met haar dwarsfluit in deze 
dienst haar medewerking zal verlenen. 

Hans Veenema 

MUSICAL “SPIEGELS” IN DE HOOFDHOF 
Zondagavond 18 november a.s. 
Gospelkoor ‘Onze Opdracht’ uit Dwingeloo heeft na de musicals 
‘Jozef, de dromenman’ en ‘Levend water’ een nieuwe musical 
geschreven  met de titel ‘Spiegels’. 
 
In deze musical wordt geput uit een vat vol gelijkenissen. De Bijbel 
staat vol met gelijkenissen, spiegelverhalen die Jezus aan de mensen 
vertelde om dingen duidelijk te maken. 
Door alledaagse zaken te gebruiken in Zijn verhalen, werd de mensen 
een spiegel voorgehouden. Hierdoor werd duidelijk wat de bedoeling 
is in Gods Koninkrijk. 
Maar ook in deze tijd is het goed om in de spiegel te kijken. Wat zie, 
wat hoor je, wat kun je ermee? Wie goed kijkt en zijn of haar oren 
spitst, zal in deze musical d.m.v. De Spiegel veel over Gods Woord 
kunnen leren.  
De hoofdrol wordt vertolkt door Auke Mennega die ook in de vorige 
programma's op een professionele manier de mensen wist te boeien 
en te raken. 
 
De musical begint om 19.00 uur. 
Bij de uitgang is er een collecte voor de voortzetting van zulke 
diensten. 
Voor meer informatie en foto's: zie www.onzeopdracht.webklik.nl 
 

Namens Kernteam Eredienst, 
Hans Veenema 

 

http://www.onzeopdracht.webklik.nl/
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BOEKENMARKT OP ZATERDAG 3 NOVEMBER 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De vrijwilligersgroep van de Boekenmarkt organiseert binnenkort een 
boekenmarkt. 
Romans, religieuze boeken, Engelse boeken, kinderboeken, fictie, 
thrillers, verzamelwerken voor liefhebbers (encyclopedieën).  
We hebben het allemaal. Tegen niet-commerciële prijzen. 
 

Kom gezellig langs. Neem een koffie of wat anders te drinken.  
En wie weet ziet u toch nog een interessant of leuk boek(je) liggen.  
Wij zorgen voor de muzikale omlijsting met passende muziek. 
 

Locatie   : Ichthuskerk 
Tijd    : 09.30 – 12.30 uur 
Organisatie  : Vrijwilligersgroep Boekenmarkt Hoofdhof & Ichthus. 
Opbrengst  : Stichting Hulp Tsjernobyl-kinderen Zwolle. 
 

Namens de vrijwilligersgroep,  
Aart Schippers 

“Het goede boek – je kunt het zomaar kopen 
Je neemt het mee, je zet het in een kast 
Het zal je nimmer voor de voeten lopen 
Maar legt, zodra je wilt, een wereld open 
En daarin ben je dan zijn eregast” 
Drs. P. 
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JEUGDKERK  
Na een lange warme zomer is de jeugdkerk op 7 oktober weer voor 
het eerst bij elkaar geweest. 
 
In de maanden voor de zomerstop hebben we geëxperimenteerd met 
2 x jeugdkerk per maand. Dankzij het feit dat ook Heidi Schreuder 
meedraaide lukte de bemensing goed. Zowel de jongeren als de 
leiding vonden het prettig elkaar op deze manier vaker tegen te 
komen. Daarom gaan we in het komende seizoen ook weer vaker bij 
elkaar komen. 
Het inroosteren van de bijeenkomsten is door vakanties,                   
E-meetingen, enz. lastig. Het lukt niet een vast rooster te hanteren 
waardoor we bijvoorbeeld steeds de 2e en 4e zondag van de maand 
bij elkaar komen. We hebben rondom alle bijzondere zondagen en 
vakanties een rooster gemaakt. Dat rooster  vinden jullie onderaan dit 
artikel.  
We gaan ook door met thematisch werken. Hoewel we soms maar 
één bijeenkomst wijden aan een bepaald onderwerp, zullen we 
daarnaast zo veel mogelijk enkele bijeenkomsten met hetzelfde 
onderwerp bezig zijn. We zijn op dit moment druk met het invullen van 
de volgende bijeenkomsten. Waar mogelijk gaan we ook proberen 
gasten uit te nodigen die ons met zo'n thematisch onderwerp kunnen 
assisteren, of wellicht de leiding nemen tijdens een bijeenkomst. 
 
We komen dit seizoen bij elkaar op: 
(7 oktober) 
4 en 18 november a.s.: We doen onderzoek naar en praten over 
Bijbelse vondsten, de bijbel versus de wetenschap. 
2 december a.s.: We onderzoeken of en hoe we voorbereidingen 
kunnen doen en mee kunnen werken aan de E-meeting op 16 
december en/of de kerstnachtdienst van 24 december a.s. 
20 januari a.s.: Het thema is eenzaamheid. 
3 februari a.s.: We gaan mogelijk verder met het onderwerp eenzaam-
heid en maken een start met de voorbereidingen voor het paasthema. 
3 en 17 maart a.s.: We maken een moderne "kruisweg".  
(Zoek maar eens na wat een "statie" is, daarover is op het internet 
heel wat te vinden). 
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7 april a.s.: We ronden ons paasthema af. Mogelijk maken we ook 
een start met het thema "bevrijding" (NB: er is een kleine kans dat 
deze bijeenkomst verschoven wordt naar 21 april) 
12 en 19 mei a.s.: We denken over de invulling nog na. 
2 en 16 juni a.s.: We maken nog een programma. 

Groet, Jan Visser  
E: jnvssr0@gmail.com 

 
KERK EN KROEG 8 NOVEMBER A.S. 
Een hapje en een drankje, gesprek en ontmoeting 
De kerk en de kroeg; twee plekken waar mensen nadenken en 
gesprekken voeren over de zin van het bestaan…  
Nou, zó zwaar hoeft het niet direct te zijn. Maar het kan wél heel mooi 
en waardevol zijn om samen met leeftijdsgenoten in gesprek te zijn 
over geloof en ongeloof. Over twijfel en vragen. Over religie en 
zingeving. Over wat in jouw leven van belang is, waar jij voor gaat, 
wat jouw overtuiging is. Ik nodig je uit voor een ontspannen avond in 
het café; om leeftijdsgenoten te ontmoeten en met elkaar over dit 
soort dingen in gesprek te raken.  
 
Ben je tussen de 16 en 25 jaar oud? Kom dan naar de kroeg ‘De Vier 
Jaargetijden’ op donderdagavond 8 november 20:00 uur. Adres: 
Melkmarkt 8, Zwolle. 
 
Meer info bij Heidi via e-mail: h.schroder@protestantsekerk.nl of app: 
06 45254213 
 
VRIJDAGAVOND 16 NOVEMBER A.S. 
Sirkelslag kids 
De spannendste online wedstrijd voor kinderen uit groep 6, 7 en 8! 
De nieuwe editie van Sirkelslag KIDS vindt plaats op vrijdagavond 16 
november. Doen wij dit keer weer mee met een kindergroep  (8-12 
jaar) met het leukste interactieve online spel van Nederland?   
Net als vorig jaar november spelen we samen met een groep uit de 
Ichthuskerk.  
Via Facebook en Instagram staan we in contact met andere groepen 
in Nederland, die tegelijkertijd ook het spel spelen.  

mailto:jnvssr0@gmail.com
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Het thema dit jaar is 'Vertrouw op God' en sluit aan bij de 
kerstcampagne van Kerk in Actie 'Geef hoop aan kinderen op de 
vlucht'. Het verhaal gaat over Mozes. Het volk Israël is in een 
hopeloze situatie beland. Maar Mozes staat op, om samen met God, 
hoop te bieden en het volk te bevrijden van hun ellende.  
 

Wij gaan met Mozes mee en ontdekken door verschillende 
opdrachten, waarin uithoudingsvermogen, creativiteit, samenwerken, 
puzzelvaardigheid en enthousiasme nodig zijn, hoe God hoop gaf in 
deze moeilijke tijd. Ook nu kunnen we wat betekenen voor de mensen 
om ons heen. Zo komen we tijdens deze avond in actie om kinderen 
wereldwijd een betere toekomst te geven. Wordt onze groep winnaar 
van Sirkelslag? Dan winnen we misschien wel één van de drie mooie 
Sirkelslagbekers…! 
 

Dus: vrijdagavond 16 november van 19:15 uur tot 21:30 uur, in de 
Ichthuskerk. Aanmelden voor 9 november bij Heidi:  
h.schroder@protestantsekerk.nl  
 
MEET & MOVIE 25 NOVEMBER A.S.  
Iedere laatste zondag van de maand om 19:00 uur 
Net als vorig seizoen zijn er ook dit seizoen iedere laatste zondag-
avond van de maand gezellige avonden voor jongeren t/m 16 jaar.  
Vorig seizoen heetten dit ‘meet & eat’ avonden: we aten samen en 
deden vervolgens een spel, keken een serie, hadden een serieus 
gesprek… Dit seizoen komen we ook samen en kijken we iedere 
laatste zondagavond van de maand een film. Films die grappig, 
inspirerend, ontroerend zijn, en allemaal op de een of andere manier 
aanzetten tot nadenken en gesprek.  
Op 25 november is dit de film Evan Almighty; God (Morgan Freeman) 
vraagt nieuwbakken Congreslid Evan Baxter (Steve Carell) om een 
Ark te bouwen om de wereld te redden van een tweede grote 
overstroming, net zoals Noach dat ooit kreeg opgedragen. Evan's 
familie denkt aanvankelijk dat hij mentaal ingestort is, maar na 
verloop van tijd blijken er wel degelijk Bijbelse motieven in het spel te 
zijn… 
 
 
 

mailto:h.schroder@protestantsekerk.nl
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JONGERENREIS NAAR ROEMENIË 
Reisdatum: woensdag 17 juli 2019 – zaterdag 27 juli 2019 
Doelgroep: jongeren tussen de 16 en 25 jaar oud, die het leuk vinden 
de handen uit de mouwen te steken en kennis willen maken met het 
leven in Roemenië.  Je staat open voor het onbekende en vindt het 
leuk samen met een groep leeftijdsgenoten dit avontuur aan te gaan. 
 

Doel:  
1) iets betekenen voor een ander die je niet kent, anders woont, leeft,  

werkt dan jij; 
2) een mooie reis maken met leeftijdsgenoten en genieten van leuke  

excursies. 
 

Kosten: € 400,00, waarvan € 200,00 eigen inleg en € 200,00 
ingezameld d.m.v. sponsoracties. 
→ Schroom niet iemand van de diaconie van de kerken aan te 
spreken wanneer financiën een probleem vormen, iedereen moet de 
mogelijkheid hebben mee te gaan! 
 

Voortraject: het komende seizoen 2018/2019 wordt de reis 
voorbereid. Eens in de zes weken komt de groep samen. We 
bereiden sponsoracties voor, horen meer over waar we naartoe gaan, 
maken kennis met de groep waarmee we reizen enz… 
→ Houd er rekening mee dat je gemiddeld een dagdeel per week 
moet besteden aan de voorbereidingen van de reis (al is het de ene 
periode natuurlijk drukker dan de andere!) 
 
Uiterste aanmelddatum: zondag 11 november 2018 
 
Eerstvolgende bijeenkomst:  
zondag 11 november 11:30 uur in de Sionskerk, Glanerbeek 10. 
 
Voorlopig reisprogramma:  
Woensdag 17 juli:  Eindhoven → Iasi 
Vanuit daar gaan we naar Gagesti/Giurcani. 
Woensdag 17 t/m vrijdag 19 juli: bezoek en verblijf bij stichting Noi si 
Voi, een stichting die het leven van  mensen met een verstandelijke 
beperking in Roemenië probeert te verbeteren.  
Zaterdag 20 juli: bezoek ‘Dracula’s’ kasteel Bran. 
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Zaterdag 20 juli tot maandag 22 juli: verblijf in het dorp Aita Medie, 
overnachting bij dorpsbewoners.  
Maandag 22 juli tot zaterdag 27 juli: bezoek en verblijf op camping 
‘Sanmarghita, van stichting Timulazu; een christelijke organisatie die 
kansarme jonge volwassenen in Roemenië een betere toekomst wil 
bieden. We zullen gaan zien hoe jongeren met weinig geld en kansen 
een toekomst wordt geboden. 
Woensdag 24 juli : bezoek Praid Zoutmijn en zigeunerkamp.  
Zaterdag 27 juli: Cluj → Eindhoven 
 

www.noisivoi.nl www.timulazu.com  
 

    Foto bijeenkomst over de Roemeniëreis 
 

 
BEGELEIDERS GEZOCHT DIACONALE JONGERENREIS 2019 
De groep enthousiaste jongeren is op zoek naar begeleiders die met 
hen in de zomer van 2019 naar Roemenië willen gaan.  
Met name de jonge dames zien graag uitbreiding bij de begeleiders 
met een vrouw. De leeftijd van de begeleiding maakt niet direct uit, we 
zoeken iemand die reislustig is en hart heeft voor jongeren, dát is het 
belangrijkste.  
 
Voor meer informatie en aanmelden neem dan contact op met de 
organisatie via jongerenreiszwolle@gmail.com of spreek Heidi 
Schröder aan! 

http://www.noisivoi.nl/
http://www.timulazu.com/
mailto:jongerenreiszwolle@gmail.com
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MUZIKALE KERSTNACHT 
Wij nodigen jullie allemaal, jong én oud(er) uit voor een bijzondere 
muzikale Kerstnacht, op maandagavond 24 december a.s. 21:00 uur 
in de Hoofdhof. Dit jaar wordt de Kerstnacht voorbereid door een 
groep mensen vanuit de Hoofdhof én de Ichthuskerk. Een mooie 
samenwerking, die hopelijk leidt tot een bijzonder samenzijn op de 
avond voor Kerst. 
De muziek en het samen zingen staat centraal. Want dat hoort toch 
óók bij Kerst; het samen zingen van aloude Kerstliederen, maar zeker 
ook nieuwe liederen. MusicArdore uit Nieuwleusen zal ons hierbij 
begeleiden. Daarnaast zal ook Piet Platenkamp (Ichthuskerk) een 
bijzondere muzikale bijdrage leveren. 
  
Naast de muziek die er klinkt, worden we stil bij het horen van het 
Kerstverhaal. Zo’n oud verhaal, waarvan we mogen geloven dat het 
vandaag de dag nog steeds actueel is, en ons en deze wereld iets te 
zeggen heeft. We gaan samen op zoek naar de betekenis ervan in 
ons eigen leven. We zullen kaarsen ontsteken en samen bidden.  
In de voorbereiding voor deze Kerstnacht ligt een bijzondere rol voor 
u en jou: de Kerstliederen die we gaan zingen worden namelijk door 
jullie gekozen!  
 
Hiervoor wijzen we jullie op de stemlijst zoals deze zich in dit 
mededelingenblad bevindt. We zouden het heel mooi vinden als 
zoveel mogelijk mensen deze lijst invullen en inleveren. Hierbij mag 
u/jij ook een motivatie vermelden voor de keuze van een lied. Want 
daar zal het ook tijdens de dienst over gaan; wat kunnen liederen 
voor ons betekenen, hoe speelt muziek een rol in ons leven.  
De lijst kan ingeleverd worden tussen 11 november en 2 december in 
de box in de hal van de kerk. Ook wordt deze begin november digitaal 
verspreid en kan het vervolgens ook digitaal ingevuld worden.  
 
Voor vragen over de Kerstnacht kunnen jullie terecht bij een van de 
leden van de voorbereidingsgroep. 
Desiree Lips-Makken (Hoofdhof), Paula Lunenborg (Ichthus), Piet 
Platenkamp (Ichthus), Heidi Schröder (Hoofdhof) en Hans Veenema 
(Hoofdhof).  
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HELAAS GEEN KLIEDERKERK in November  
In het vorige Kerkblad stond vermeld dat op zondag 18 november 
Kliederkerk zou plaatshebben. Vanwege gebrek aan organisatie kan 
dit helaas niet doorgaan en verplaatsen we dit naar een later, nog te 
bepalen, moment.  
 

Kliederkerk is een mooie activiteit, maar het vereist wel tijd en 
aandacht om dit goed voor te bereiden en te kunnen uitvoeren.  
 

Lijkt het jou/u leuk en zinvol betrokken te zijn bij Kliederkerk? Heel 
graag! Dan kunnen we er samen voor zorgen dat dit, na een 
geslaagde Kliederkerkmiddag in februari 2018, een mooi vervolg kan 
krijgen.   
 
Save the dates! 

 Zondag 4 november 9:30 uur: jeugdkerk  

 Donderdag 8 november 20:00 uur: ‘kerk en kroeg’; drankje en 
 ontmoeting in café ‘de Vier Jaargetijden’ voor jongeren tussen de 
 16 en 25 jaar 

 Zondag 11 november 11:30 uur: bijeenkomst Roemeniëreis in de 
 Sionskerk 

 Zondag 25 november 19:00 uur: meet&movie 

 Zondag 16 december 9:30 uur: E-meeting 

 Maandag 24 december 21:00 uur: Kerstnacht in de Hoofdhof  
 

Heidi Schröder 
 
ZONDAG  18  NOVEMBER  A.S. DRIEMAAL !! 
1.  Zoals gebruikelijk is er 's morgens dienst in de Hoofdhof. 
 

2. 's Middags wordt u/jij uitgenodigd om de dienst van 16.30 uur bij 
     te wonen in de Ichthuskerk. 

In die dienst, waarin ds. Klapwijk voorgaat, is het Hoofdhofkoor 
gevraagd om te komen zingen en daar zijn we blij mee. 
Komt u/jij ook? 

 

3.  En zoals u/jij in dit kerkblad kunt lezen wordt ’s avonds de musical  
‘Spiegels’ uitgevoerd in De Hoofhof. 

Piet Drupsteen 
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OVER FRATER CORNELIUS,  
de penningmeester en de boodschap (the continuing story) 
 
Een penningmeester vertelt verder: 
Toen de boodschap van frater Cornelius den volke bekend was 
gemaakt spraken velen tot de penningmeester: “Wat een schone 
woorden hebben wij vernomen over uw penningmeesterschap”.  
Zijn reactie was dan steeds: En, hebt gij die schone woorden verstaan 
en ter harte genomen”.  Mijn hart sprong dan ook van vreugde op in 
mij toen één van hen hierop bevestigend antwoordde.  
Het is dan ook met grote blijdschap dat ik u kan meedelen dat na het 
afsluiten van de jaarrekening van dit jaar Harry Vos mijn taak als 
schatbewaarder van de ZWO wil overnemen. 
Wellicht is dit een slechte boodschap voor degenen die mij hiervoor 
nog wilden benaderen. Maar dan heb ik een goed bericht voor u: 
Harry heeft toegezegd dit voor de komende vier jaar te willen doen. 
Dus noteer nu in uw agenda: oktober 2022 Harry Vos benaderen voor 
het overnemen van zijn taak. 
Tot en met het opstellen van de jaarrekening ZWO over 2018 zullen 
Harry en ik samen de zaken rondom de financiën van de ZWO 
regelen zodat een probleemloze overgang gewaarborgd is. 
De ZWO heet Harry van harte welkom in haar gelederen en wenst 
hem daarbij veel inspiratie. 
Alle lezers worden bedankt voor hun geduld bij het lezen van mijn 
dromen en hun uitleg. 

Met vriendelijke groet: 
Kees Willemstein  

(alias van frater Cornelius) 
 
ONTMOETING IN HET HOOFDHOF-CAFÉ 
Onze eerste bijeenkomsten in het nieuwe seizoen hebben we 
inmiddels gehad. Gezellig genoeg, hoewel we nog plaatsen over 
hadden. Dus als u of jij wilt aanschuiven  …. iedereen is welkom !! 
En voor degenen die het even vergeten waren, noteer dan de 
resterende datums van dit jaar nu in uw agenda:   
16 november en  14 december a.s..  
De soosruimte is open vanaf 21.00 uur. Wij heten u graag welkom. 
 

Namens het ontvangstcomité,   Kees Willemstein 
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LITURGISCHE KLEUREN 
De vier kleuren zijn rood, wit, paars of groen. 
Ons kerkelijk jaar loopt niet parallel met het kalenderjaar. Het kerkelijk 
jaar eindigt op zondag 25 november. Die zondag wordt ook wel de 
Eeuwigheidszondag genoemd. 
Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar is de kleur wit. De zondag 
erna begint dan de adventsperiode. 
De eerste adventszondag valt op 2 december. Deze adventsperiode 
duurt tot aan de Kerstnacht op 24 december.  
De kleur in de Adventsperiode is paars (de kleur van ingetogenheid, 
van verootmoediging en verwachting). 
In de kerstnacht wordt de kleur wit ( kleur van reinheid, licht en feest). 
De Kersttijd duurt t/m 7 januari. 7 januari is Epifanie (Driekoningen). 
Na 7 januari tot aan de 40-dagentijd is de kleur groen (de kleur van 
hoop, groei en toekomst). 
Met de aswoensdag begint de 40-dagentijd en de kleur is dan paars. 
De eerste zondag in de 40-dagentijd is zondag 10 maart 2019. 
Er is één uitzondering in die periode: op de Witte Donderdag is de 
kleur wit. 
In de Paaswake op de zaterdag voor Pasen begint met de wisseling 
van de kleuren de Paastijd en wordt de kleur wit. De Paastijd duurt tot 
aan Pinksteren. Op Pinksteren is de kleur rood. 
Na Pinksteren tot aan het eind van het kerkelijk jaar is de kleur weer 
groen. 
Bijzondere gelegenheden met een andere kleur dan de kleur van het 
kerkelijk jaar: 
Bij belijdenis, bevestiging van ambtsdragers of bij verbintenis van een 
predikant wordt de kleur rood. 
Bij een trouw- of doopviering is de kleur wit. 
Bij een uitvaart is de kleur (meestal) wit. 

Namens Kernteam Eredienst, Hans Veenema 
 

IN HET ZONNETJE 
Deze maand gaan de zonnestralen naar de 
kostersgroep. Truus van Well, Jan Post, Carla Visscher, 
Gerard Gerritsen en Albert Diekema. 
 

Het zijn de stille krachten rondom de eredienst en ons 
kerkgebouw. In elk seizoen weer extra taken.  
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De behaaglijke temperatuur in ons gebouw, de stoepen mooi schoon 
en ijs- en sneeuwvrij. De zalen en ramen netjes, de banken en 
stoelen keurig op 90 cm afstand. De koffie en thee.  
Ja deze groep mensen straalt ons ook toe door de gezelligheid en 
spontaniteit. Helaas hebben we net afscheid van Albert mogen nemen 
vanwege de verhuizing naar Kampen maar .. de vervanger is alweer 
gemeld. Mark Heideveld welkom in deze bijzondere groep.  
Jullie allen geven ons een warm en zonnig gevoel. 
 

OOPS, DAT KAN BETER!     
(HULP GEZOCHT) 
Door allerlei omstandigheden is er al een hele tijd geen 
‘kernteam jeugd’ meer. Een paar hele lieve en 
betrokken mensen zetten zich nu in voor jeugdwerk. 

Dat is heel mooi en waardevol maar toch wel een grote belasting voor 
een kleine groep mensen…   
Gelukkig zijn er mensen die zo nu en dan willen helpen. Bijvoorbeeld 
bij de moestuin of Kliederkerk. Waarvoor hulde! Daarmee steunen zij 
enorm.  
Maar er zijn de komende tijd meer dingen die geregeld en gedaan 
moeten worden, waar we met zo’n kleine club niet uitkomen. Daarom 
zoek ik hulp! 
Manieren om te helpen zijn: 
* Ga de uitdaging aan en maak voor 1 jaar deel uit van een nieuw te  
 vormen kernteam jeugd 
* Help mee bij de voorbereidingen van de muzikale Kerstnacht voor  
 jong en oud 
* Zet je in voor één van de E-meetingen in 2019 
* Word naast Jan en Heidi leiding van de superleuke jeugdkerk-

groep of verleen hierbij hand– en spandiensten 
* Denk mee met de kindernevendienstleiding over de 
 kindernevendienst 
* Maak iets moois van de volgende Kliederkerkmiddag 
 
WAT DOE JIJ OF DOET U? 
Laat het me weten via h.schroder@protestantsekerk.nl of 06 
45254213 

Heidi Schröder, jeugdwerker  
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VERSTERKING TEAM- E-MEETING GEZOCHT 
Op verzoek van de kerkenraad is er sinds enkele jaren een andere 
vorm van kerkdienst. Omdat het niet zo veel meer lijkt op een gewone 
kerkdienst is gekozen voor een andere naam: E-meeting.  
Dit wel zeggen: Gemeenteleden ontmoeten elkaar rondom het 
Evangelie, we zitten rondom tafels en er is meer ruimte voor 
experimenten. 
 

De voorbereidingscommissie die uit zo'n vijf personen bestaat, zoekt 
nog versterking van iemand met creatieve ideeën. Als het gaat om 
een activiteit die past bij het thema. Want uitgangspunt is dat het 
thema duidelijk en concreet is, begrijpelijk voor jong en oud. Naast de 
beamer willen we ook heel graag dat er met de handen iets wordt 
gemaakt of dat er iets wordt gedaan. Dat vraagt creativiteit. 
 

Jammer genoeg is er geen kindernevendienst meer elke week. Toch 
willen we niet stoppen kinderen erbij te betrekken. We waren als 
Kernteam Eredienst dan ook heel blij met het optreden van het 
kinderkoor De Bromvlieg. Het geeft meteen veel meer leven in de 
kerk en je ziet veel ouders met jonge kinderen. 
De predikant had zijn uiterste best gedaan om het verhaal heel 
begrijpelijk te maken voor kinderen. Laten we daarom niet wanhopen 
maar samen de schouders eronder zetten om een levende kerk te zijn 
voor jong en oud. 
Wie denkt er met ons mee? Van harte welkom. 
 

Tot slot: De E-meetingen vinden 4x per jaar plaats en er wordt 
geprobeerd zoveel mogelijk op dezelfde zondagen 's avonds een 
Vesperviering te houden zodat gemeenteleden die niet zo van 
experimenten houden naar een Vesper kunnen. 

 

Namens Kernteam Eredienst, 
Hans Veenema  

 

 
Laat mij een instrument zijn God, 

in Uw hand, 
en gebruik mij waar U wilt  

dat ik U dienen zal. 
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MUZIEK MET EEN PLUS in de Hoofdhof  
Het nieuwe seizoen is alweer  een eind op 
weg. En wat hebben we genoten van de eerste 
twee concerten! Top-artiesten met een top 
programma!  Als u niet geweest bent, dan heeft 

u echt wat gemist!  
Een reden temeer om het programma voor de komende tijd goed in 
de gaten te houden. 
 

Zondag 11 november a.s. staat er weer een bijzonder concert op het 
programma.  De Meander Bigband komt spelen. En dat belooft een 
spetterend concert te worden, temeer omdat het in het teken staat 
van Sint Maarten. 
De Bigband  van het Meander College is een begrip in Zwolle en ver 
daarbuiten.  De band is inmiddels ruim 20 jaar oud en heeft haar 
reputatie in de Zwolse muziekwereld ruimschoots waar gemaakt. Tot 
de hoogtepunten van het bestaan van de Meander Bigband behoren 
de buitenlandse tournees naar Zwitserland, Duitsland, Engeland, 
Spanje, de Verenigde Staten (Boston) en China (Shanghai).  
Op het programma van zondag 11 november a.s. staan prachtige 
nummers van wereldberoemde componisten, zoals Sergio Mendez, 
Robbie Williams, Whitney Houston, ABBA en nog veel meer, vaak in 
prachtige arrangementen van dirigent Albert Dam.  
 

Het concert belooft een muzikaal feest voor kinderen te worden!  
Alle kinderen mogen hun lampion meenemen. En wie een  
blaasinstrument bespeelt, moet het zeker meenemen. Dit concert is 
een unieke kans om eens in een groot orkest mee te spelen. 
 

Een kaartje voor volwassenen kost € 10,00; een jeugdkaartje (van 13 
tot 16 jaar) kost slechts € 5,00 en kinderen tot en met 12 jaar hebben 
gratis toegang.  
Kaarten bestellen kan nu al: www.muziekmeteenplus.nl.  
 

Maandelijks brengt Muziek met een Plus  een e-mailnieuwsbrief uit. U 
kunt die toegestuurd krijgen als u uw mailadres doorgeeft aan 
muziekmeteenplus@gmail.com. Dan zorgen we ervoor dat u maande-
lijks op de hoogte blijft van alle nieuws rondom Muziek met een Plus. 
We zien u graag op zondag 11 november om 15:00 uur bij de  
Meander Bigband. 

Muziek met een Plus in de Hoofdhof, Ab Kasper 

../../../../../../janti/AppData/Local/Temp/www.muziekmeteenplus.nl
mailto:muziekmeteenplus@gmail.com
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D-VOTE NIEUWS  
Na de zomerstop zijn we meteen flink aan de slag gegaan.  
Op 7 oktober moesten we namelijk optreden in Elburg bij de Vrij- 
Evangelische Gemeente. Het was een mooie dienst waarbij we zowel 
prachtige ingetogen muziek als uptempo nummers hebben laten 
horen. Het was fijn dat we veel positieve reacties kregen. 
 
Op dit moment zijn we met onze Kerstvoorbereidingen bezig. We 
treden in de Kersttijd 3 x op.  
Op 15 december a.s. treden we op tijdens de kerstmarkt in 
Oudleusen. In drie blokjes, verdeeld over de middag en avond, laten 
we Kerstmuziek horen in het kerkje waar omheen een zeer sfeervolle 
Kerstmarkt  georganiseerd wordt.  
Op 20 december a.s. gaan we naar Apeldoorn. In de Grote Kerk van 
Apeldoorn doen we mee aan de Kerstsamenzang. Tussen de 
samenzang-momenten door treden we op, zowel apart als samen met 
de Politiekapel Oost Gelderland. De samenwerking met dit orkest 
tijdens ons najaarsconcert 2017 is zo goed bevallen dat het een 
vervolg krijgt in Apeldoorn. 
Op Kerstavond treden we op in de Baptisten Gemeente in Almelo. 
 

Naast bovengenoemde optredens werken we ook graag pro Deo mee 
aan vieringen in bijvoorbeeld de gevangenis of het ziekenhuis. Dit zijn 
instellingen die geen budget hebben voor de medewerking van een 
koor.  
D-Vote maakt voor zo'n optreden wel kosten. Om toch aan zo'n pro 
Deo bijeenkomst mee te kunnen werken moeten we sparen. Dat 
willen we vanaf nu gaan doen door kaartjes te gaan verkopen.  
Het worden "Mooi Mens Kaartjes" genoemd. De kaartjes zijn gemaakt 
door mensen met een beperking en/of autisme op de dagbesteding 
van Amarant in Bavel.  
Op zo'n kaartje staat een spreuk of wens. Het kan gaan om een tekst 
t.g.v. een felicitatie, een droevige gebeurtenis, een beterschap-wens, 
een Kerstwens, enz. Aan het kaartje hangt een klein sieraadje wat 
gebruikt kan worden aan bijv. een hanger. 
 
Binnenkort hangt in De Hoofdhof een poster met daarop voorbeelden 
van de kaartjes en de manier waarop u kaartjes kunt bestellen en 
betalen.  
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Het mooie is dat zowel de makers van de kaartjes als D-Vote er wat 
mee verdienen.  Door de verkoop hopen we genoeg geld te kunnen 
sparen om pro Deo optredens te blijven geven. 
We nodigen u en jullie graag uit kaartjes te kopen. 
 

Hartelijke groet, Jan Visser  
E: jnvssr0@gmail.com 

 
NAJAARSCONCERT CAECILIA  
Op donderdag 22 november a.s. voert Toonkunstkoor Caecilia het 
‘Stabat Mater’ van Rossini en de ‘Messa di Gloria’ van Puccini uit in 
De Spiegel. De leiding is in handen van Iassen Raykov, met 
medewerking van Orkest van het Oosten en vier solisten. 
Toegangsprijs: 1ste rang € 33,00, 2de rang € 28,00 en CJP & t/m 27 
jaar € 16,50.  
Van harte aanbevolen!  

Tineke Berends 
 

 
COLLECTE OPBRENGSTEN 
23-09-18 Diaconie / Kledingbank      € 210,72 
23-09-18 Bloemen          € 161,30 
30-09-18 Kerk            € 177,96 
30-09-18 Diaconie          € 208,05 
07-10-18 Kerk en Israël         € 177,45 
07-10-18 Jeugd           € 145,45 
07-10-18 Kerk (Vesper)         €     56,55 
14-10-18 Kerk in Actie Werelddiaconaat   € 304,00 
14-10-18 Kerk            € 177,50 
15-10-18 Koffie            €   78,95 
15-01-18 Verjaardagsfonds 3e kwartaal   € 396,71 
 
In de afgelopen periode zijn ook enkele giften ontvangen tot een 
bedrag van € 210,00 voor de Kerk,  
€ 100,00 voor de Diaconie en  
€ 70,00 voor de Jeugd. 
 
Alle gevers hartelijk dank! 
 

mailto:jnvssr0@gmail.com
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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,- door overboeking op Rabobankrekening 
van de kerk: IBAN: NL 50 RABO 0313.5432.16 t.n.v. 
“Hoofdhofgemeente inzake collectebonnen”, waarna u de bonnen 
krijgt thuisbezorgd. 

- Levertijd is maximaal 3 weken. 
College van Kerkrentmeesters, 

Gerard Gerritsen 
ZAALRESERVERING 
Voor het reserveren van een zaal, bijv. voor uw vergadering, 
bijeenkomst of receptie, verzoeken wij u, bij voorkeur per mail, 
contact op te nemen met de koster/beheerder, mw. Truus van Well.  
Het mailadres is: hoofdhof@gmail.com 
Ook kunt u gebruik maken van het reserveringsformulier in de hal 
van de kerk bij het publicatiebord. 
Wilt u bij aanvraag en/of reservering de volgende gegevens 
opgeven/noteren: 
- commissie/groep       
- tijdstip aanvang en einde 
- datum         
- wel/geen koffie c.q. thee 
- aantal personen       
- eventuele zaalopstelling 
- naam, telefoonnummer aanvrager   
- zo mogelijk e-mailadres. 
Mocht uw aanvraag een reserveringsprobleem geven, dan wordt er 
contact met u opgenomen om een oplossing te vinden. 
Digitale agenda 
Op de website van de Hoofdhofgemeente (www.hoofdhof.nl) wordt 
een digitale agenda bijgehouden, zodat u bij het plannen van een 
datum voor een bepaalde activiteit kunt nagaan of op dezelfde dag of 
in hetzelfde weekend een vergelijkbare activiteit in het centrum plaats 
vindt. Het bijhouden van deze agenda wordt door de beheerster 
gedaan in samenwerking met de websitebeheerder. 

College van Kerkrentmeesters 

mailto:hoofdhof@gmail.com
http://www.hoofdhof.nl/
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Op veler verzoek leest u hieronder het lied gemaakt door de Kees 
Bos en gezongen in de afscheidsdienst van Lily Burggraaff. 

 
LILY’S UITLUIDLIED 

 
1  Van Abram en van Exodus 

Van Paulus en Theophilus 
Van exegeet tot parakleet 
Voor Lily is dat welenweet. 

 

2  Van Ezau en zijn wildgebraad 
Tot Visserthooft en Wereldraad 
Van baptist tot oudgrifformeerd 
Heeft Lily allemaal geleerd. 

 

3  Jij was bepaald niet onbekend 
Met d’ijdelheên in ’s bozen tent. 
Niet anders dan het godd’lijk woord 
Hebben wij hier van jou gehoord, 

 

4  In Dokkum is zij ook geweest 
(dat is nabij Rinsumageest), 
in Leerdam en in Barneveld 
maar toen was zij nog vrijgezeld. 

 
5  Misschien heeft wie weet Emmeloord 

Bij kanselruil jou ooit gehoord 
Of trilt men nog verbijsterd na 
Op Vlieland of in Appelscha? 

 
6    Maar nimmer heb je ons verrast 

Op gnosis of een kettergast; 
Je was ook heel erg weinig ziek 
En even nauw’lijks politiek. 

 
7  We hebben niet goed nagegaan 

Hoe vaak je wel bent voorgegaan; 
Je preken waren uit 1 stuk 
Doch never nooit uit Habakuk. 
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8  Je was ooit heel gereformeerd 
Je baan is echter gehalveerd; 
Nu leer je op de dieventaal 
Van rente, Marx en Kapitaal. 

 
9  Het kerk’lijk leven in jouw tied 

Was niet steeds lof en huldebiet. 
Gemurmureer in de woestijn 
Het was toen al; en zal zo zijn(?) 

 

10  Jij sprak “Ook in dit samenzijn 
Zal deze Paaskaars brandend schijn“ 
Maar deze keer mag ik, als lest’,” 
Wie ‘t ‘laatst licht, licht allicht het best 

 
11  Steeds heb je ons Gods woord gemeld 

Vaak een op Kranenburg besteld, 
Gebrokenheid, waar ’t kon geheeld, 
Zo onze leventjes gedeeld. 

 

12  Jij hebt geplant en natgemaakt 
En zo jouw plichten niet verzaakt. 
Wij gingen en jij gaat er voor: 
Het Koninkrijk van God gaat door. 

 
13  Dat ’s Heren zegen u geleid’ 

In de na nu te leven tijd; 
Die volg’ uw leven lang u na 
Met Riemer en met Rucola 
In saeculorum saecula……. (bis…….) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

AGENDA 
03-11  Boekenmarkt, de Ichthuskerk       09.30 – 
                    12.30 uur 
04-11  Sing-In (Drieklank), de Hoofdhof       19.00 uur 
07-11  Dankdagmaaltijd, de Hoofdhof        18.00 uur 
08-11  Kerk en Kroeg, “de Vier Jaargetijden”, Zwolle  20.00 uur 
10-11  Etentje wijk 6, de Hoofdhof  
11-11  Schrijfactie Amnesty International, 
   in de hal van de kerk, na de morgendienst 
11-11  Bijeenkomst Roemeniëreis, Sionskerk    11.30 uur 
11-11  Muziek met een Plus, de Hoofdhof      15.00 uur 
16-11  Sirkelslag kids, de Ichthuskerk       19.15 –  
                    21.30 uur 
16-11  Hoofdhofcafé, de Hoofdhof        21.00 uur 
18-11  Hoofdhofkoor zingt in de Ichthuskerk     16.30 uur  
18-11  Musical “Spiegels”, de Hoofdhof       19.00 uur 
22-11  Najaarsconcert “Caecilia”, De Spiegel     20.00 uur 
25-11  Meet en Movie, de Hoofdhof        19.00 uur 
 
24-12   Muzikale Kerstnacht, de Hoofdhof       21.00 uur  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
KOPIJ DE HOOFDHOF 
Het volgende kerkblad verschijnt op 29 november 2018 en bevat 
gegevens over de maand december 2018.  
U kunt uw kopij inleveren bij de heer J. Wagteveld, Eikenlaan 37, 
8024 CA, tel. 45 47 233 tot uiterlijk maandag 19 november 2018. 
 
De redactie verzoekt u vriendelijk uw berichten schriftelijk in te leveren 
via e-mail: jaapwagteveld@hotmail.com 
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