Hoofdhof Nieuws 8 van 2021
Beste Hoofdhofgemeente,
KERKDIENST
Aanstaande zondag 2 mei wordt de dienst geleid door ds. Johan Otten uit
Meppel. Muzikale medewerking door Sascha en Erik Raaijman.
De liturgie gaat als bijlage mee met deze nieuwsbrief.
Voor deze dienst kunt u zich opgeven bij Klazien Helder.
Bellen of mailen zaterdag 1 mei van 18.00 – 20.00 uur.
Tel. 038-453 30 84 of mail phelder@home.nl
Graag opgeven met hoeveel personen u komt.
Collecte
De 1e collecte is bestemd voor de Diaconie en de 2e voor de 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.
OMZIEN NAAR ELKAAR
Mensen hebben mensen nodig
om elkaar te dragen
om elkaar tot leven te brengen.

Mensen hebben mensen nodig
om voor elkaar op te komen
om samen te werken aan welzijn en geluk.

Mensen hebben mensen nodig
om te laten zien wie U bent
God van liefde
God van gerechtigheid.
Wek dan die kracht in ons.
Dat wij U liefhebben.
Doe die liefde in ons ontvlammen
dat wij onze naaste beminnen.
die ons omkeert naar elkaar
dat wij onszelf kunnen beminnen.
die ons doet zorgen voor elkaar.
Marinus van den Berg
BANKJES
Het onderhoudsteam van de Hoofdhof heeft vorige week bankjes geplaatst in de tuin van de kerk.
Zoals u kunt zien is er al gebruik van gemaakt.

OPEN KERK
Woensdagmiddag 5 mei a.s. tussen 14.00 en 16.00 uur is
de kerk open.
Deze middag kunt u luisteren naar muziek op orgel door
Wim de Just, organist uit Raalte.
De komende weken kunt u genieten van de expositie van
de deelnemers aan het project #Durftefotograferen.
De foto’s hangen in de hal van de kerk, in de zaal en in de consistorie.
Tot eind mei kunt u in de kerkzaal de 14 kruiswegstaties, gemaakt door Philip Hans Franses, ook
nog bekijken.
U bent van harte welkom! Uw gastvrouw is deze middag Fokje Duursema.
JAARREKENINGEN 2020
De jaarrekeningen van de Kerkelijke gemeente, Diaconie en ZWO liggen, samen met een
toelichting, tot 15 mei a.s. ter inzage in de consistorie van de Hoofdhof.
In het mededelingenblad De Hoofdhof, dat deze week bij u in de bus is gekomen, vindt u de
hoofdlijnen van de jaarrekeningen van de Kerk en ZWO afgedrukt. In de volgende Hoofdhof wordt
de jaarrekening van de Diaconie afgedrukt.
Namens de kerkenraad wordt u allen een goede week toegewenst.
Joke Hoekstra, preses en Jaap Wagteveld, scriba

