
Hoofdhof Nieuws 10 

Beste Hoofdhofgemeente, 
 

Ook deze week weer een nieuwsbrief met informatie over de 
Hoofdhofgemeente.   
 
Gisteren was het Hemelvaartsdag en wij hopen dat iedereen een goede 
dag heeft gehad. Lied 663 zingt en schrijft:   

 
1   Al heeft Hij ons verlaten,  
     Hij laat ons nooit alleen.  
     Wat wij in Hem bezaten  
     is altijd om ons heen  
     als zonlicht om de bloemen  
     een moeder om haar kind.  
     Teveel om op te noemen  
     zijn wij door Hem bemind.  
  

2   Al is Hij opgenomen,  
     houd in herinnering, 
     dat Hij terug zal komen,  
     zoals Hij van ons ging.  
     Wij leven van vertrouwen,  
     dat wij zijn majesteit  
     van oog tot oog aanschouwen  
     in alle eeuwigheid. 

Aanstaande zondag 24 mei hopen we weer een onlinedienst uit te zenden. 
Voorganger is ds. Elly Urban uit Zwolle.  
Organist is Jan Post en ouderling/lector Theo Zijlstra.  
Enkele koor- en gemeenteleden zullen zingen. Het beamerteam is de familie van der Waal.  
De bloemen van deze zondag gaan met een hartelijke groet naar mw. J. Boetes-Tigchelaar en 
mw. M.C. Nijenhuis-Akkermans. 
  
Collectes  
De collectes van deze zondag zijn bestemd voor de Diaconie/Hospices in Zwolle en de Kerk.  
 
Voor informatie over de mogelijkheden uw gaven te geven verwijzen wij u naar ons 
mededelingenblad De Hoofdhof of naar de website van de Hoofdhof (www.hoofdhof.nl)  
 
Evenals andere weken gaat de liturgie mee met deze nieuwsbrief en wordt ook op de website 
(www.hoofdhof.nl) geplaatst. 
 
Wij willen u vragen om de onlinedienst 5 minuten van tevoren in te schakelen, omdat voor die 
tijd meestal nog geen beeldverbinding is.  
 
Examenkandidaten 
Vorige week hebben we een oproep gedaan omdat we graag willen weten wie er eindexamen 
doet. Hierop hebben wij twee reacties ontvangen.  
Doe jij examen of ken je iemand uit de gemeente die examen doet, zoon of dochter, vriendin 
of vriend, buurman of buurvrouw etc.? Wilt u/willen jullie dit doorgeven? We hopen zo een 
compleet mogelijk beeld te krijgen van alle examenkandidaten van dit jaar. Graag even een 
mailtje naar Jaap Wagteveld. jaapwagteveld@hotmail.com  

 

Reacties online diensten 
Wat zijn wij blij dat wij gebruik kunnen maken van de techniek van deze tijd en u wekelijks de 
onlinediensten kunnen aanbieden.  
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Uit informatie blijkt dat per zondag rechtstreeks gemiddeld 165 adressen inschakelen om de 
dienst mee te vieren. Op een later tijdstip wordt gemiddeld nog eens door 150 adressen de 
dienst bekeken. Per adres kijken gemiddeld meerdere personen. 
 
Gezien de ontwikkelingen, zoals die afgelopen dinsdagavond door de minister-president zijn 
afgekondigd, zal het betekenen dat wij voorlopig nog steeds zonder gemeenteleden met de 
online kerkdiensten zullen doorgaan. In de volgende Hoofdhof vindt u daarover meer 
informatie. 
Natuurlijk wordt het samenkomen als gemeente door ons allen erg gemist.  
 
Graag zouden wij van u vernemen hoe u de diensten ervaart. U kunt mailen naar de scriba. 
(jaapwagteveld@hotmail.com) 
 
Omzien naar elkaar  
Laten we blijven omzien naar elkaar. Af en toe een gesprekje via de telefoon of het sturen van 
een kaartje kan heel belangrijk zijn. Laten we daarmee doorgaan.  
 
Gezinnen, kinderen en jongeren 
Op de website van de Hoofdhof staat een document voor kinderen en jongeren, gemaakt door 
ds. Elly Urban van de Oosterkerk.  
 
Wij wensen u een goede week toe op weg naar Pinksteren. 
Namens de kerkenraad, Joke Hoekstra, preses en Jaap Wagteveld, scriba 

 
Deze nieuwsbrief verspreiden we per mail aan de gemeenteleden van wie het mailadres bij 
ons bekend is. Kent u iemand die dit bericht ook graag wil ontvangen? Stuur een berichtje 
naar jaapwagteveld@hotmail.com  
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