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Beste Hoofdhofgemeente, 
 

KERKDIENST   
Zondag hoopt ds. Pieter Dirk Wolthaus uit Zutphen de dienst te leiden. 
 

Er is oppas voor de kleintjes, maar er is geen Kindernevendienst. In de hal hangen 
tasjes om mee te nemen naar de kerkzaal. 

 

Collectes 
De 1e collecte is voor de Diaconie en de 2e collecte is voor de Jeugd.    
 

Na de dienst is er gelegenheid koffie te drinken.  
De liturgie gaat als bijlage mee met deze nieuwsbrief. 
 

OPEN KERK   
Geen muziek, maar een PowerPointpresentatie, met toelichting. Deze 
wordt gegeven op woensdag 10 augustus van 15.00 tot 16.00 uur, in de 
grote zaal van de Hoofdhof. 
Het betreft deze keer gevelstenen, met afbeeldingen dus en soms wat 

tekst. Er valt wat te raden. Het gaat niet over “God en zijn beelden” waar A.C. Bronswijk over heeft 
gehandeld, maar over dieren! En van de fabels weet u wel dat dieren ook nog wel eens wat 
menselijks hebben…. 
De voorstelling is niet alleen voor lezers van dit bulletin, maar voor de hele wijk Berkum en 
omstreken. 
Kees Bos 
 
Vanaf 16.00 tot 17.00 uur brengt de trekharmonicagroep Goed Folk een afwisselend 
muziekprogramma.  
 
Tevens zijn in De Hoofdhof twee mooie exposities te bewonderen.  
Prachtige textiele kunstwerken met bijbelse thema’s, gemaakt door Joke Timmer, hangen in de 
kerkzaal  en in de hal van de kerk kunt u schilderijen bekijken, gemaakt door Harry Soepenberg. Hij 
is landschapsschilder en schildert met name in de omgeving van Zwolle.  
 
In de stilteruimte is gelegenheid om te bidden of te mediteren. 
 

Gastvrouw is deze middag Fokje Duursema.    
 
Namens de kerkenraad wordt u een goede week toegewenst, Joke Hoekstra, preses 
 
 

 
 
 

Gebed: Houd ons dichtbij U 
 

Heer, als een kind willen wij  
ons toevertrouwen aan U, 

in alles wat de toekomst brengt. 
Help ons en leer ons vertrouwen 

dat U er bent, en blijft. 
 

We bidden om ontferming  
voor onszelf en voor allen die ons lief zijn. 

U kent de weg die wij gaan, 
dank U dat wij op U mogen vertrouwen. 

https://protestantsekerk.us16.list-manage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=0933ff35c5&e=a216bc1bbc


Zegen ons en zegen die ons lief zijn, 
houd ons dicht bij U. 

 
We bidden om ontferming 

voor alle mensen op deze aarde. 
We bidden dat U de mensheid draagt en behoedt,  

dat U ons beschermt voor alles wat er mis kan gaan. 
We bidden dat wij ons in liefde openen voor U 

en voor elkaar. 
 

We bidden om ontferming 
voor ieder kind op aarde, 

voor ieder die kwetsbaar is, 
voor ieder die zwaar aan het leven tilt. 

Stort Uw zegen over ons, 
neem ons op in Uw erbarmen. 

 
Want Uw trouw is groot, 

open onze ogen daarvoor! 
U blijft altijd dezelfde, 

Uw goedheid willen wij bezingen. In Jezus’ naam.  
 

Amen 
 

 ds. Charlotte Inkelaar-de Mos  
(Uit de Petrusbrief van 30 juli jl.) 

 
 


