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Beste Hoofdhofgemeente, 
 

Kerkdienst – zondagmorgen 17 januari is mw. ds. Betty Gras uit Zuidwolde de  
voorganger. 

 

De collectes zijn deze zondag bestemd voor: 1e Kerk en 2e Diaconie. 
 

De liturgie van deze diensten gaat als bijlage mee met deze nieuwsbrief.   
 

Collectes 
U kunt uw bijdrage aan de collectes overmaken via één van onderstaande mogelijkheden. 
 

1. Vanaf uw bankrekening een overboeking ‘uitschrijven’ (meestal via Internet), en het bedrag 
rechtstreeks overmaken naar NL71 RABO  0377 3508 93, t.n.v. PGB De Hoofdhof. Daarbij graag 
vermelden voor welke zondag en voor welk collectedoel. Uw bijdrage wordt gelijkelijk verdeeld over 
de collectes van die zondag indien er geen doel van de collecte bij vermeld is.  

2. Ook is het mogelijk met collectebonnen bij te dragen. Wilt u dan de bonnen in een gesloten 
enveloppe, met vermelding van datum van de dienst en eventueel de bestemming voor welke 
collecte, in de brievenbus van De Hoofdhof deponeren?  

 

Op de website van de Hoofdhof vindt u onder ‘laatste nieuws’ nog meer mogelijkheden voor het 
bijdragen aan de collectes. 
 
Bericht van de kerkenraad 
In de online kerkenraadsvergadering van 11 januari jl. was besloten dat in de kerkdiensten maximaal 5 
zangers aanwezig mogen zijn. 
Afgelopen woensdag kwam, naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet, de PKN met 
nieuwe regelgeving. 
Er wordt door de PKN dringend verzocht in de kerkdiensten en online diensten niet meer te zingen.  
Dit heeft ertoe geleid dat de kerkenraad besloten heeft dat we zondag 17 januari in de dienst waarin  
ds. Betty Gras voorgaat nog met 4 mensen zingen.  
Vanaf zondag 24 januari zal er tijdens de diensten niet meer gezongen worden. Wel wordt het orgel 
bespeeld en kunt u thuis meezingen via de beamerpresentatie. 
Deze regelgeving duurt tot 7 februari 2021. 
Wij houden u op de hoogte via deze nieuwsbrief. 
 

Maaltijd van de Heer – 24 januari 2021 
Op deze zondag staat er een viering op het rooster. In overleg met elkaar hebben we afgesproken dat 
we in verband met de corona-pandemie dit niet verstandig vinden.  
In de online-diensten proberen we met een klein aantal mensen inhoud te geven aan de eredienst om 
besmetting te voorkomen.  
We hopen elkaar in de toekomst weer te kunnen ontmoeten. 
Namens de diaconie, Miny Veenema 
 
 
 

Omzien naar elkaar  
‘Houd moed heb lief’ 
We denken aan de kaart die we in begin van de corona-epidemie allemaal 
in de bus hebben gekregen.  
Soms kan de moed wel eens wegzakken. Helemaal nu de lockdown weer 
voor een aantal weken is verlengd. Wat is het dan fijn een gesprekje of een 
ontmoeting met iemand te hebben. Houd elkaar ook daarin vast. Al is het 
alleen al via de telefoon of met een kaartje. 
 
Hebt u iets te delen aan lief of leed, geef het door via uw contactpersoon of 
aan ds. Marijn Rohaan. 
 

 
 



   OPEN KERK Woensdagmiddag 20 januari tussen 14.00 en 16.00 uur is de 
kerk open. U kunt luisteren naar muziek van Robert Helder 
op orgel. In de zalen van de Hoofdhof is een mooie 
tentoonstelling van wandkleden, gemaakt door Marian 
Looyen.   
Gastheer is Johan Neuteboom.  
U bent van harte welkom! 

 
Een goede week toegewenst.   
Namens de kerkenraad, Joke Hoekstra, preses en Jaap Wagteveld, scriba 


