
Hoofdhof nieuws 2 

Beste Hoofdhofgemeente, 

Na de Internetdienst van 22 maart kregen wij als kerkenraad vele warme 

reacties en complimenten per mail en telefoon. Ook aan de oproep om de 

collecte digitaal te doneren is goed gehoor gegeven. Het blijkt dat de 

saamhorigheid in onze gemeente groot is. 

Wij hopen dan ook dat het met u allen wel gaat. Het besef dat er velen van u 

alleen thuis zitten of zich door de regelingen beperkt voelen, treft ons allen. 

Maakt u zich persoonlijk zorgen of heeft u behoefte aan een luisterend oor, 
schroom dan niet om uw wijkouderling /wijkdiaken te bellen of neem contact 
op met uw wijkcontactdame of -heer. Zo kunnen wij naar elkaar omzien. 
 

Het is dat goed dat wij in onze gemeente de beschikbaarheid hebben van de 

moderne faciliteiten om voor u Internetdiensten te verzorgen. Zo kunnen we 

toch bij elkaar zijn. Ook via ons blad “de Hoofdhof” hebben wij u weer kunnen 

informeren over de laatste stand van zaken. 

De kerkenraad komt 30 maart NIET bijeen maar zal onderling contact houden 

en telefonisch vergaderen waar nodig. 

Onderstaand geven wij u een overzicht van de komende Internetdiensten. In 

deze diensten zal gebruik worden gemaakt van YouTube filmpjes zodat u mee 

kunt zingen. 

- Aanstaande zondag 29 maart gaat ds. Marijn Rohaan voor en wordt het 

orgel bespeeld door Robert Helder. 

- Zondag 5 april (Palmpasen) zal ds. Ale Pietersma voorgaan en ook in deze 

dienst zal Robert Helder de organist zijn.  

Voor de Paascyclus verwijzen wij u graag naar de bijgaande poster. 

Op Paaszondag zal op het voorplein van Berkumstede het kruis uit de kerk 

worden neergezet. Een vraag aan u om daar als Paasgroet naar elkaar en naar 

de bewoners van Berkumstede bloemen in te steken zoals u dat ook op Pasen 

in de kerk gewend bent. Misschien ten overvloede maar bewaart u a.u.b. de 

anderhalve meter afstand van elkaar als u daar met meerdere mensen tegelijk 

bent.   
 

Wij wensen u, ondanks het coronavirus en alle perikelen daarom heen, een 

goede tijd op weg naar Pasen. 
 

Namens de kerkenraad,  

Joke Hoekstra, voorzitter 

Jaap Wagteveld, scriba 


