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Beste Hoofdhofgemeente, 
 

KERKDIENST 
Mw. Desiree Lips-Makken hoopt zondag 9 mei a.s. voor te gaan.  
De gemeentezang wordt verzorgd door enkele leden van het Hoofdhofkoor.  
De liturgie gaat als bijlage mee met deze nieuwsbrief.   
 

Voor deze dienst kunt u zich opgeven bij Nancy Post.  
Bellen of mailen zaterdag 8 mei van 10.00 – 12.00  uur.  
Tel. 038-7502497 of mail nancy_post_141@hotmail.com  
 

Graag opgeven met hoeveel personen u komt.  
 

Collecte 
De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie/Libanon en Jordanië en de 2e collecte is bestemd 
voor de Kerk.  
 

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.  

 

Om 9.30 uur is er Jeugdkerk voor de jongeren. 
 
 
 

 

HEMELVAARTSDAG 
Donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag. We mogen deze dag herdenken dat, op de veertigste 
dag van zijn opstanding, Jezus is opgevaren naar de Vader in de hemel. Zijn Hemelvaart maakte de 
weg vrij voor de uitstorting van de Heilige Geest. Hemelvaart is ook een belofte: Jezus laat ons niet 
alleen achter. Na Hemelvaart kan het Pinksteren worden. Hij stuurt dan zijn Geest. 
 

OPEN KERK   
Woensdagmiddag 12 mei a.s. tussen 14.00 en 16.00 uur 
is de kerk open.  
Deze middag kunt u luisteren naar muziek op orgel en 
vleugel door Gerda Sikkema en Leo van den Boomgaard. 
 

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. 
 

U bent van harte welkom! Uw gastheer is deze middag Johan Neuteboom. 
 
Namens de kerkenraad wordt u allen een goede week toegewenst. 
Joke Hoekstra, preses en Jaap Wagteveld, scriba 
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