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Beste Hoofdhofgemeente, 

 
VAN HET MODERAMEN 
Het moderamen heeft besloten dat er zondag, 50 personen aanwezig      
kunnen zijn bij de kerkdienst, naast ambtsdragers, zangers en  
medewerkers. 

 

De kerkenraad verzoekt u vriendelijk mondkapjes te 
dragen. Als u heeft plaatsgenomen in de kerkzaal mag het 
mondkapje worden afgedaan. 
U wordt geadviseerd uw jas aan te houden omdat de 
verwarming tijdens de dienst wordt uitgezet in verband 
met de luchtcirculatie.  
Wij vragen u de gebruikelijke regels in acht te nemen:  
bij klachten niet komen, afstand houden, ook bij het  
verlaten van de zaal.  

Namens de kerkenraad, Johan Neuteboom 
 

 

KERKDIENST 
Zondag 16 januari zal ds. Siebren van der Zee voorgaan in de dienst.  
De gemeentezang wordt verzorgd door enkele leden van het Hoofdhofkoor. 
Het slotlied mag door de gemeente worden meegezongen. 
Na de dienst is er geen koffiedrinken. 
 

De collectes zijn bestemd voor: 1e PKN: Ondersteuning gemeenten en 2e voor de 
Diaconie/Diaconale Stichting Gevangenenzorg Zwolle. 

 

De liturgie van deze dienst gaat als bijlage mee met deze nieuwsbrief.   
 
Voor deze dienst kunt u zich opgeven bij Jaap Wagteveld. Bellen of mailen zaterdag 15 januari 
van 18.00 – 20.00  uur. Tel. 06 14 50 77 84 of mail jaapwagteveld@hotmail.com . 
Graag opgeven met hoeveel personen u komt. Er is geen oppas voor de kleintjes, maar wel 
Kindernevendienst.  
 
 

ACTIE KERKBALANS VAN START 
Zaterdag 15 januari gaat de landelijke Actie Kerkbalans 2022 van start.  
Ook De Hoofdhof doet dit jaar mee. 
Dat betekent dat u vanaf as maandag 17 januari tot zaterdag 22 januari 
een bezorger, mede gemeentelid, aan uw deur kunt verwachten. 
Deze brengt u een enveloppe met documentatie. De documentatie omvat 

informatie over onze Hoofdhof activiteiten, de besteding van uw bijdrage daaraan 
en het belangrijkste: het verzoek aan u om bij te dragen met uw jaarlijkse Vaste Vrijwillige 
Bijdrage. 
Ook de Diaconie en ZWO doen weer mee, zodat u ook daarvoor een jaarlijkse bijdrage kunt 
toezeggen. 
 
Zo kunnen wij een levendige gemeente blijven en inspireren met geloof, hoop en liefde, 
waaraan in deze tijd zo veel behoefte is. 
Doet u mee? U hoeft alleen maar de toezeggingsformulieren in te vullen. Uw bijdrage is zeer 
welkom, sterker nog onmisbaar. 
In de week erna, vanaf maandag 24 januari wordt uw antwoord weer opgehaald. 
Team Actie Kerkbalans 2022 
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OPEN KERK   
Elke woensdagmiddag zijn de deuren van De Hoofdhof open voor 
iedereen om binnen te lopen, om kunst te bekijken, om muziek te 
luisteren, een kaarsje aan te steken of in de stilteruimte te bidden of 
te mediteren. 
 

Woensdagmiddag 19 januari a.s. tussen 15.00 en 17.00 uur kunt u luisteren naar orgel- en 
vleugelmuziek door Rieke en Bram van Dijk uit Hoogeveen.   
 
De komende maanden hangen in de hal van de kerk werken van Rianne Leemhuis-de Jong en 
in de kerkzaal exposeert gedurende enige maanden Joke Timmer met  ‘textiele werken met een 
betekenis’. 
 

Hartelijk welkom. Fokje Duursema is deze middag uw gastvrouw. 
 
EVEN EEN GEHEUGENSTEUNTJE 
Volgende week mogen we weer een nieuwe Hoofdhof gaan maken. Dit nummer met gegevens 
over februari zal op 27 januari a.s. verschijnen.  

Wilt u, zoals gebruikelijk, uw kopij uiterlijk op maandag (17 januari a.s.) willen mailen of 
inleveren? 

Het mailadres is jaapwagteveld@hotmail.com . 
 
Bij voorbaat dank, namens de redactie. 
 

Namens de kerkenraad wordt u een goede week toegewenst. 

Joke Hoekstra, preses  
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