Hoofdhof Nieuws 19 van 2021
Beste Hoofdhofgemeente,
KERKDIENST
In verband met ziekte van de voorganger, mw. Josee Veldkamp uit 2e Exloërmond
zal de dienst van zondag 18 juli in aangepaste vorm worden ingevuld.
Amicanto verzorgt de gemeentezang.
De gemeente mag het eerste lied, slotlied en het lied na de zegen meezingen.
De liturgie gaat mee met deze nieuwsbrief.
Er kunnen nu 80 mensen aanwezig zijn bij een viering. U kunt u opgeven bij Fokje Duursema.
Bellen of mailen zaterdag 17 juli van 18.00 – 20.00 uur .
Tel. 454 61 55 of mail fduursema@ziggo.nl
KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST
Ook deze zondag is er gelegenheid na de dienst koffie te drinken of binnen of buiten. Dit is
afhankelijk het weer. Laten we wel blijven letten op anderhalve meter afstand van elkaar!
COLLECTES
De 1e collecte is bestemd voor de Diaconie/Hospices in Zwolle en de 2e collecte 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 de Hoofdhof en op de
website (www.hoofdhof.nl).
OPHAALMOGELIJKHEID VOOR KERKDIENST
De "taxidienst" van halen en brengen naar kerkdiensten wordt weer opgestart.
Gemeenteleden die gebracht en gehaald willen worden kunnen tot zaterdag 12.00 uur contact
opnemen met Jan Visscher, tel. nr. 06 48246470.
TERUGBLIK
In de hal in de kerk bij het voorbedeboek staat een flap-over met daarop ruimte voor post-its. Laat
een berichtje achter wat je jammer of verdrietig vond aan de coronatijd, én wat er positief was in de
afgelopen periode. Deze informatie zal worden gebruikt in de dienst van 22 augustus a.s.
OPEN KERK
Woensdagmiddag 21 juli a.s. tussen 14.00 en 16.00 uur is de kerk
open. U kunt luisteren naar Willem Krabbe, zanger en pianist.
Er is een expositie van schilderijen van Martin Haas. De doeken
hangen in de kerkzaal en in de hal van de kerk. Loopt u eens binnen
om te bekijken. In de grote zaal hangt een werk van Marjo Looijen, getiteld ‘Dorp in de Woestijn’.
Hartelijk welkom! Uw gastvrouw is deze middag Hermy Kemp.
DE GROETEN VAN …
Op vakantie of een dagje op stap? Breng de groeten over aan de gemeente.
Stuur eens een kaartje aan de Hoofdhof, Kerkweg 26, 8024 AN Zwolle of
digitaal phelder@home.nl (Klazien Helder).
We brengen de kaarten met vakantiegroeten digitaal in beeld voor/na de
kerkdienst. Het beste kunt u de groeten pas versturen als u weer thuis bent,
i.v.m. ongenode gasten
Namens de kerkenraad wordt u een goede zomertijd toegewenst.
Joke Hoekstra, preses en Jaap Wagteveld, scriba

