
Hoofdhof Nieuws 32 

Beste Hoofdhofgemeente, 
 

Zoals afgelopen dinsdag door de overheid bekend is gemaakt mogen 
maximaal 30 mensen (exclusief medewerkers) samen komen voor de 
eredienst.  
 

In de nieuwsbrief zal iedere week een telefoonnummer en mailadres bekend 
worden gemaakt bij wie u zich kunt opgeven om de kerkdienst bij te wonen.  
 

Vanaf zaterdag 15.00-17.00 uur kunt u bellen of mailen naar Jaap Wagteveld, tel. 06 14507784 
of mailadres jaapwagteveld@hotmail.com . 
 

Graag opgeven met hoeveel personen u komt. Bij aanmelding hoort of leest u of er plaats is.  
 

De kerkenraad verzoekt u vriendelijk bij binnenkomen en verlaten van het kerkgebouw een 
mondkapje te dragen. Als u heeft plaatsgenomen in de kerkzaal mag het mondkapje worden 
afgedaan. Mocht u geen mondkapje bij u hebben dan zijn deze in de kerk aanwezig. 
 

Kerkdienst 
Zondag 18 oktober hoopt ds. Anne-Meta Kobes-Gerritsen uit Heerenveen voor te gaan.  
Het zingen zal worden verzorgd door zes leden van het Hoofdhofkoor.    
De liturgie gaat als bijlage mee met dit bericht.  
 

Collecte 
De bestemming van de collectes is voor: 1. ZWO/Kerk in Actie – Rwanda en 2. Diaconie. 

Werelddiaconaat collecte: Met zusters werken aan voldoende eten in Rwanda 

De diaconessengemeenschap Abaja ba Kristo (dienaressen van Christus) bestaat uit veertig 
zusters. Door middel van het Landbouwproject stimuleren ze boeren en boerinnen om samen te 
werken. Rwandese zusters kunnen één boer of boerin trainen voor 160 euro. Daar vragen we uw 
bijdrage voor tijdens de werelddiaconaatcollecte op deze zondag. Dank u wel. 
 
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 staat in De Hoofdhof en op 
de website (www.hoofdhof.nl). 
 

Omzien naar elkaar en meeleven met 
Nu de maatregelen weer zijn aangescherpt en er weer minder mogelijk is, is het extra belangrijk 
naar elkaar te blijven omzien. Voor velen wordt het leven eentoniger en eenzamer. Een kaartje, 
een telefoontje, een gesprekje is dan heel belangrijk. Doet u ook mee? 
 

Jeugdkerk 

Zondag is het Micha-zondag.  
Een zondag met aandacht voor gerechtigheid.  
Een einde maken aan moderne slavernij is met de 
coronacrisis urgenter dan ooit. Mannen, vrouwen en 
kinderen die worden uitgebuit, zijn door de impact van de 
lockdowns nog kwetsbaarder geworden. 
Nemen wij als kerken en christenen onze 
verantwoordelijkheid? Voor onze broers 
en zussen ver weg; de mensen die onze smartphones 

maakten en onze tomaten plukken?  
In de Jeugdkerk gaan we op creatieve wijze aan de slag met dit thema. 
We gaan een escaperoom spelen. Om het thema tastbaar te maken voor tieners is het materiaal 
toegespitst op de kledingindustrie. 
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Durf te musiceren 
Na afloop van de kerkdienst komen we met een aantal mensen samen om met muziek aan de 
slag te gaan.  
Nadenken over geloof en muziek, samen muziek maken en als het, gezien de omstandigheden, 
kan iets moois voorbereiden voor een kerstdienst. 
Denkt u nu: Dat lijkt mij ook wel leuk. Neem dan even contact op met Margriet Vogel, via mail 
margriet.vogel@home.nl of telefonisch 038-4551211. 
 
Open kerk – de kerk is open 
A.s. woensdagmiddag 21 oktober is de kerk weer open 
van 14.00 – 16.00 uur.  
Willem Krabbe uit Zwolle speelt op de vleugel.  
Ter informatie. Willem Krabbe is erg muzikaal en als kind 
van 5 al begonnen met orgelles. 
Tegenwoordig veel betrokken bij de VEZ. 
Naast piano en orgel speelt Willem ook trompet en gitaar. Dus een veelzijdige musicus die we 
misschien vaker zullen horen. Van harte welkom! 

 
Taizédienst zondag 25 oktober 19.00 uur De Hoofdhof 
Houd jij ook van stilte, meditatie en bezinning?  
Dan zou je de Taizédienst die gehouden wordt op  
zondag 25 oktober niet moeten missen.  
De dienst is voorbereid door leden van de meditatiegroep.  

Er is plek voor 30 mensen, en de dienst is ook via de livestream te volgen.  
Wil je verzekerd zijn van een plekje, stuur dan een mail naar pierikroos@hotmail.com  of bel 038-
4540592. 
Amicanto verzorgt de zang, Marjet Zijlstra speelt gitaar. 
 
Els Pierik, Anneke Klein, Marijn Rohaan ea. 
 
Top2000 kerkdienst  - geef je verzoeknummers door 
Op zondag 13 december stond een e-meeting gepland.  
Vanwege de corona-maatregelen wordt dit een Top2000 kerkdienst. 
Dat is een kerkdienst waarin gebruik wordt gemaakt van Top2000-
liederen.  
De commissie is al druk bezig liederen te verzamelen. U en jij mag ook 
een verzoeknummer doorgeven dat u graag zou willen terughoren in 
een kerkdienst. Uit de nummers wordt een keuze gemaakt. 
 
Mail/app ze tot 20 oktober naar dsmarijnrohaan@gmail.com  / 0653203778  
En schrijf de datum 13 december vast in je agenda! 
 

Gert de Jong, Ante Woudsma, Marrianne van Norel, Marjet Zijlstra  
(Ook meedoen in de commissie? Van harte welkom!) 

 

Boekenmarkt 
In verband met de ontwikkelingen van Covid 19 en de daaraan 
gekoppelde corona regels en richtlijnen zien we ons helaas 
genoodzaakt om dit jaar (november) geen Boekenmarkt 2020 te 
organiseren.  
 
Namens Vrijwilligersgroep Boekenmarkt Berkum 

 
Wij wensen u een gezegende zondag en een goede week.  
Namens de kerkenraad, Joke Hoekstra, preses en Jaap Wagteveld, scriba 
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