
Hoofdhof Nieuws 5 van 2021 

Beste Hoofdhofgemeente, 
 

Wat zijn er vanuit De Hoofdhof mooie vieringen geweest 
in de Stille Week en op Paaszondag. Ondanks dat we 
wel rekening moesten houden met veel beperkingen wat 
betreft corona, toch konden dit jaar bij iedere viering 30 
mensen aanwezig zijn in de kerkzaal.  

 

Tijdens de Stille Week is door Janneke Jansen een liturgische 
bloemschikking gemaakt. Het hiernaast afgebeelde bloemstuk is het 
eindresultaat dat in de Paasmorgendienst is getoond.  
 

Onderstaand gedicht van Ida Gerhard is in de viering op Paaszondag 
voorgelezen.  
    

ONZE TIJD 
 

   Nee, ’t is niet allemaal ellende 
   en dreiging, angst en lelijkheid, 

onheil, dat niet is af te wenden, 
het is geen uitzichtsloze tijd. 
Er zijn nog zoveel goede dingen: 
er staan nog sterren aan de lucht, 
er zijn nog bronnen, die ontspringen 
uit donk’re diepten, en de zucht 
van lentewinden in de bomen, 
de regendroppels op dor land, 
het zonlicht, uitgestort in stromen, 
een liefdeskus, een vriendenhand. 
Ons leven is niet enkel vragen 
terwijl er nooit een antwoord komt, 
het is niet enkel lasten dragen 
waaronder onze rug zich kromt. 
Er zijn nog wònd’ren te beleven! 
’t Is niet alleen ons koel verstand 
dat ons de richting aan moet geven: 
het is Gods stem, het is Gods hand. 
Wij hoeven niet in ’t donker verder, 
in twijfel en onzekerheid: 
want vóór ons gaat de goede Herder, 
van wie ons zelfs de dood niet scheidt! 

_____ 
 

TEKEN VAN HOOP 
In de Stille Week en Paaszondag stond het kruis uit de Hoofdhof als 
Teken van Hoop en als teken van verbondenheid om elkaar tot steun te 
zijn en elkaar te bemoedigen op de hoek van het terrein van 
Berkumstede.  
Er zijn in die dagen veel bloemen op het kruis gestoken. 
Kernteam Eredienst en de Diaconie  
 
 
FIJNE PAASDIENSTEN 
Wat hadden wij met Pasen goede en bemoedigende diensten. 
Hulde aan voorganger, zangers en alle medewerkers.  
 

Reactie van een gemeentelid en door meerderen uitgesproken 
 



KERKDIENST 
In de dienst van aanstaande zondag 11 april hoopt ds. Iemke Epema uit Zwolle voor te gaan.  
De gemeentezang wordt verzorgd door Amicanto.    
 

De liturgie gaat als bijlage mee met deze nieuwsbrief.   
 

Voor deze dienst kunt u zich opgeven bij Klazien Helder.  
Bellen of mailen zaterdag 10 april van 16.00 uur tot 18.00 uur.  
Tel. 038-453 30 84 of mail phelder@home.nl 
 

Graag opgeven met hoeveel personen u komt. Bij aanmelding hoort of leest u of er plaats is.  
 

Collecte 
De collectes zijn bestemd voor: 1. Kerk en 2. Jeugd. 
 

Bij verlaten van de kerkzaal staan in de hal van de kerk twee mandjes voor de collectes.  
Informatie over de mogelijkheden uw gaven per bank over te maken staan in deze nieuwsbrief en 
op de website (www.hoofdhof.nl). 
 

COLLECTES 
U kunt uw bijdrage aan de collectes overmaken via één van onderstaande mogelijkheden: 
 

1. Het bedrag rechtstreeks overmaken naar NL71 RABO  0377 3508 93, t.n.v. PGB De Hoofdhof. 
Daarbij graag vermelden voor welke zondag en voor welk collectedoel. Als het doel niet is 
aangegeven wordt de bijdrage gelijkelijk verdeeld over de collectes van die zondag.   

2. Collectebonnen. U kunt de bonnen in een gesloten enveloppe, met vermelding van datum van de 
dienst en eventueel de bestemming voor welke collecte, in de brievenbus van De Hoofdhof 
deponeren.  

 

 
OPEN KERK  
Woensdagmiddag 14 april a.s. tussen 14.00 en 16.00 uur 
is de kerk open. U kunt luisteren naar Willem Krabbe, 
veelzijdig pianist en zanger. 
 

De expositie van fleurige wandkleden van Marjo Looijen is 
deze week nog te bekijken. 
 

Tot eind mei hangen in de kerkzaal  de 14 kruiswegstaties, gemaakt door Philip Hans Franses.  
Tijdens Open Kerk zijn deze te bezichtigen. 
 
U bent van harte welkom!  
Gastvrouwen zijn deze middag Marion Nijenhuis en Margien Tuinstra.  
 
Vergadering Kerkenraad 
Maandag 12 april a.s. hoopt de kerkenraad online via Teams te vergaderen.  
Mocht u nog aandachtpunten hebben. Geef het door aan de scriba, Jaap Wagteveld. 
jaapwagteveld@hotmail.com 
 
Wij wensen u een goede week, 
namens de kerkenraad, Joke Hoekstra, preses en Jaap Wagteveld, scriba 
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