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Beste Hoofdhofgemeente, 
Zoals afgelopen week is bekend gemaakt heeft de kerkenraad besloten dat van 
tevoren opgave om de kerkdiensten te bezoeken niet meer nodig is. 
Iedere zondag kunt u de dienst bezoeken zonder u eerst telefonisch of per mail 
op te geven. In de kerkzaal zijn 70 zitplaatsen (25 dubbele en 20 enkele 
stoelen) beschikbaar. Het is helaas wel zo dat als alle plaatsen zijn bezet er niet 
meer mensen binnen mogen. 
De algemene richtlijnen, zoals vermeld op website, blijven aangepast van 
kracht. 
 
Komende zondag, 2 augustus, hoopt mw. Desiree Lips voor te gaan. Een zestal koorleden zal voor 
ons zingen. Ook in deze vakantietijd is er kindernevendienst.  
 

Collecte 
De bestemming van de collecte is voor: 

1.  Kerk en 2. Jeugd 
Er staan bij het verlaten van de kerkzaal twee mandjes in de hal van de kerk in de volgorde van 1e en 
2e collecte. Informatie over de mogelijkheden uw gaven per bank over te maken staat in De Hoofdhof  
en op de website (www.hoofdhof.nl). 
 
Koffie/thee drinken na kerkdienst 
Als de weersomstandigheden het toelaten is er na afloop van de dienst gelegenheid om buiten een 
kopje koffie of thee te drinken op het tegelplein, opzij van de kerk. Stoelen en statafels staan klaar. 
De koffie/thee wordt geserveerd in kartonnen bekertjes. 
Ook als u niet bij de dienst bent geweest, maar toch even wilt komen om gezamenlijk een kopje 
koffie of thee te drinken. Welkom! 
Met in achtneming van de huidige coronaregels wordt het wellicht weer een klein beetje als vanouds. 
 
Wij hopen u weer te mogen ontmoeten. 
 
Inschakelen online-dienst 
Wij willen u vragen om de online-dienst 5 minuten van tevoren in te schakelen, omdat voor die tijd 
meestal nog geen beeldverbinding is.  
 

Liturgie 
De liturgiegegevens kunt u vinden in bijlage van deze mail en staan ook op de website. 
 
Omzien naar elkaar 
Ook in deze vakantietijd kunnen aan elkaar denken. U kent vast wel iemand die heel blij zal zijn met 
een kaartje of een telefoontje.    
 
Meet & Eat 
Op zondag 26 juli hebben de jongeren het Meet & Eat seizoen afgesloten met een gezellige buiten 
gourmetavond en na afloop nog een potje volleybal in de tuin van de kerk. 

                
 
Het was erg gezellig om elkaar weer te zien en te spreken. We hopen na de zomervakantie weer 
verder te gaan met een nieuw Meet & Eat seizoen. Mocht je het leuk vinden om 1 of 2 avonden te 
organiseren. Stuur dan een mailtje naar: hannah.gerritsen@gmail.com. 

https://deref-mail.com/mail/client/2tJXynuePW0/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.hoofdhof.nl
mailto:hannah.gerritsen@gmail.com


 
Schilderijen van Hester Schaapman 
De schilderijen van met het onderwerp ‘De twaalf stammen van 
Israël’ hangen nog in de kerkzaal van De Hoofdhof. In de 
beamerpresentatie is hiervan iedere zondag één foto (door Ab 
Kasper gemaakt) te zien.  
In de hal van de kerk liggen kaarten van alle 12 schilderijen. 
Deze zijn gratis mee te nemen. 
Een vrijwillige bijdrage voor de Voedselbank wordt echter op 
prijs gesteld. 
 
Meezingen 
Zoals u in eerdere nieuwsbrieven heeft kunnen lezen mogen wij in De Hoofdhof nog niet zingen.  
 

 

Voor u allen, thuis of op vakantie, een goede week toegewenst,  

namens de kerkenraad, Joke Hoekstra, preses en Jaap Wagteveld, scriba 


