Hoofdhof Nieuws 37
Beste Hoofdhofgemeente,
Eeuwigheidszondag
In de viering van de laatste zondag van het kerkelijk
jaar worden de mensen herdacht die ons in het
afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen.
Hun namen worden genoemd en kaarsen worden
aangestoken.
De viering zal worden geleid door ds. Marijn Rohaan.
Het zingen zal worden verzorgd door enkele leden van D-Vote.
De liturgie gaat als bijlage mee met deze nieuwsbrief.
Omdat maar 30 mensen bij de viering aanwezig mogen zijn zult u
begrijpen dat de families van wie in het afgelopen jaar iemand is overleden voorrang hebben.
Er zijn nog 15 plaatsen vrij. Daarvoor kunt zich opgeven bij Jaap Wagteveld. Bellen of mailen
vanaf zaterdag 15.00-17.00 uur, tel. 06-145 077 84 of mail: jaapwagteveld@hotmail.com
Graag opgeven met hoeveel personen u komt. Bij aanmelding hoort of leest u of er plaats is.
Na de dienst is er is gelegenheid voor gemeenteleden (en anderen) om voor hun overleden
dierbaren een lichtje aan te steken. U bent hiervoor van harte uitgenodigd om op 22 november
tussen 11.00 en 12.00 uur in de kerkzaal van de Hoofdhof.
Omdat 'uit ons leven' niet betekent 'uit ons hart'.
Voor een gesprek zijn Wiepkje Mensink, Anja Telman, Marijn Rohaan en Desiree Lips aanwezig.
Collecte
De bestemming van de collectes is voor: 1. Kerk en 2. Diaconie/Stichting Voedselbank Zwolle
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).
Mededeling kerkenraad
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.
Omzien naar elkaar
Nu we elkaar minder spontaan kunnen ontmoeten is het belangrijk naar elkaar te blijven omzien.
Af en toe een gesprekje via de telefoon, of tuin en stoep (op afstand), kan al heel belangrijk zijn.
Laten we proberen dat te blijven doen en attent te zijn op hulpvragen. En zoals al eerder is
geschreven, u kunt altijd contact zoeken met uw wijkouderling of -diaken.
Een lied ter bemoediging, geschreven door ds. Sytze de Vries
God zal met je meegaan
als licht in je ogen
als lamp voor je voet
als hand op je hoofd
en arm om je schouder;
als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.

Je komt als geroepen!
Heeft u dat ook wel eens? Het gevoel dat onverwacht bezoek komt
als geroepen? Net op het moment dat je het nodig hebt stapt er
onverwacht iemand binnen. Je wordt er even blij van.
In gedachten noemen we zo'n bezoeker vaak een engel.
In de praktijk van het leven zijn we soms een engel en soms
iemand die een engeltje nodig kan hebben. Het zou mooi zijn als in
deze donkere tijd van het jaar een aantal engelen in Berkum op stap zouden kunnen gaan!
Nu is binnenkomen in deze tijd van corona wat lastig, maar gelukkig zijn engelen vindingrijk. Het
is in dit geval al voldoende dat ze iets bij de deur zetten of door de brievenbus gooien. Met als
enige afzender: een engel van de Hoofdhof.
Zou u zo'n engel willen zijn? Heeft u er plezier in om iets anoniem bij iemand te bezorgen? Dat
kan een mooi gedichtje zijn, een mooie kaart of iets lekkers. U kunt zelf iets bedenken. Gewoon
een lief gebaar naar iemand die dat goed kan gebruiken. Geef u dan op!
Weet u iemand (hoeft helemaal geen Hoofdhof-lid te zijn) die wel een steuntje in de rug kan
gebruiken. De redenen kunnen heel verschillend zijn en worden uiteraard niet vermeld. En alleen
leeftijd is zeker geen criterium!
Geef naam en adres door!
In de eerste week van december koppelen wij dan engelen en de opgegeven adressen aan
elkaar. Dan kunnen engelen op pad gaan, en verschijnt er hopelijk een glimlach op het gezicht
van vele mensen.
U kunt mailen naar:
Fokje Duursema - fduursema@ziggo.nl
Desiree Lips
- desireelips@kpnplanet.nl
Ook staat in de hal van de kerk een doos waarin u uw aanmelding als engel kwijt kunt. En u kunt

er de namen in doen van mensen waarvan u vindt dat er een engel langs mag gaan.
Open kerk – de kerk is open
Woensdagmiddag 25 november tussen 14.00 en 16.00 uur is
de kerk weer open. U kunt luisteren naar muziek van Henk
Hoeksema op het orgel.
Ook u kunt de schilderijen van Ada Kamp bekijken.
Gastvrouw is Fokje Duursema.
U bent van harte welkom!
Begroting 2021
De begrotingen voor 2021 zijn in de kerkenraad behandeld en liggen vanaf zaterdag 14
november ter inzage in de kerk, in de consistoriekamer.
De begrotingen zijn opgesteld volgens de nieuwe richtlijnen van de PKN (FRIS systematiek), dat
ziet er anders uit dan dat u van ons gewend bent.
Er is een begroting voor de Kerkelijke gemeente en er is een begroting voor de Diaconie en ZWO
samen.
Indien u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u daarover mailen (w.meulen@home.nl) of bellen
(06-18441966) met Wim van der Meulen.
Jeugdkerk 15 november jl.
Het thema was Maskers af. We kwamen erachter dat als we onze
mondmaskers opzetten, we best veel kunnen verbergen.
Iedereen stelde zich zeer kwetsbaar op en noemde dingen die je
liever voor anderen zou willen verbergen.
We luisterden naar de rap Fake van Matheus Atalaya. De woorden
van deze rap raakten ons, hij stelt zich heel kwetsbaar op.
Die confrontatie met zichzelf getuigt ook van dapperheid. Hij vraagt
zich onder andere af Wie kent mij echt?

Jongeren herkenden dit. Vaak laat je bij verschillende groepen een ander gezicht van jezelf zien.
In de bijbel staat in Marcus 5: 24-34 het verhaal van de onreine vrouw die, door Jezus aan te
raken, geneest. Hij ziet haar, ze mag haar masker laten vallen.
We luisterden naar aanleiding van dit verhaal naar het lied Ik zie jou uit The Passion 2018.
Ik sprak de hoop uit dat jongeren in onze kerk zich gezien mogen weten. Voor God hoeven ze
geen masker te dragen, mogen ze zijn wie ze zijn.
Zoals ze zijn, zijn ze bedoeld en dat is goed. En ik hoop dat jongeren dat in onze kerk zo
ervaren. In mijn ogen is dat ook een opdracht voor ons als gemeente.
Dit sluit ook prachtig aan bij psalm 139 waar Huub Oosterhuis een prachtig lied bij schreef,
gezongen door Trijntje Oosterhuis: Ken jij mij, wie ben ik dan.
Margriet Vogel
Michaëlsvieringen in Grote Kerk
Zondag 22 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar: ook wel genoemd
Eeuwigheidszondag. We staan deze dag stil bij de mensen die (het afgelopen jaar) zijn
overleden en die we missen. We willen dat doen in een viering met teksten, gesproken door Jan
Doelman en muziek, gespeeld en gezongen door Toon Hagen, Philine Coops en enkele leden
van de Michaëlscantorij. Ook is er gelegenheid een kaars te branden.
Dit jaar worden drie vieringen gehouden: om 14:30 uur, om 15:45 uur en om 17:00 uur.
Er kunnen 30 bezoekers per viering worden toegelaten, daarom is het raadzaam om u tijdig aan
te melden voor een van deze vieringen.
Dit kan via de website www.Michaelscantorij.nl. Op deze site klikt u op ‘Aanmelden voor
vieringen’ en als u op de viering van 14:30 uur klikt, ziet u ook de twee andere tijden waarvoor u
zich kunt opgeven. U krijgt een bevestigingsmail als u zich hebt aangemeld en als er al 30
aanmeldingen zijn, komt u op een wachtlijst. Hiervan krijgt u ook bericht.
Wij hopen u in een van deze vieringen of komende vieringen weer te kunnen ontmoeten.
Christa van Stappen
Expositie rondom Bonhoeffer in de Open Kring, Stadshagen
Maandag 23 november 10.00 - 12.00 uur
Woensdag 25 november 19.00 - 21.00 uur
Vrijdag 27 november 10.00 - 12.00 uur
Maandag 30 november 10.00 - 12.00 uur
De expositie bestaat uit 13 panelen van Jeltje Hoogenkamp en werkstukken van zes
gemeenteleden uit de Open Kring. U bent welkom aan de Hofstedestraat 1.

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

