Hoofdhof Nieuws 10 van 2022
Beste Hoofdhofgemeente,
KERKDIENST
Ds. Marijn Rohaan gaat voor in de dienst op zondag 15 mei.
De Huisband Mariakerk Vollenhove zal medewerking verlenen aan de dienst.
Er is oppas voor de kleintjes, maar er is geen Kindernevendienst. In de hal hangen
tasjes waarvan er één kan worden meegenomen de kerk in.
Collectes
De 1e collecte is bestemd voor de Kerk en de 2e collecte is voor de Diaconie/Stichting Hart voor Zwolle.
Na de dienst is er gelegenheid koffie te drinken. De liturgie gaat als bijlage mee met deze nieuwsbrief.
EXAMENKANDIDATEN
Mocht u een jongere kennen die dit jaar examen doet, dan vragen wij u dit
aan ons door te geven. We hopen zo een compleet mogelijk beeld te krijgen
van alle examenkandidaten van dit jaar.
Graag even een telefoontje, berichtje of een mailtje naar Klazien Helder,
038-453 30 84 of phelder@home.nl

VERDIEPENDE GELOOFSGESPREKKEN
Het Verdiepende Geloofsgesprek dat vanavond zou plaatsvinden in de Jeugdsoos gaat niet door,
maar is verzet naar vrijdag 20 mei. De avond zal dan plaatsvinden bij ds. Marijn Rohaan thuis en
begint om 20.00 uur. Het adres is Boogmakerstraat 27.
Het gaat dan over de vraag wat kerk is (en wat niet).
Aanwezigheid van gemeenteleden van verschillende generaties wordt gewaardeerd. U bent van harte
welkom.
LAND VAN VERWONDERING
Zondagmiddag 15 mei om 15.00 uur is de laatste Land van Verwondering van dit seizoen. We gaan
nadenken over het mysterie van Pinksteren.
We ontmoeten elkaar in de Jeugdsoos van De Hoofdhof. U bent van harte welkom met kinderen en
kleinkinderen.
MUZIEK MET EEN PLUS nodigt u van harte uit voor het slotconcert op 15 mei a.s. om 15.00 uur in
De Hoofdhof. Dit concert wordt gegeven door het HanzeOrkest o.l.v. Frank Adams. Onder andere
wordt het vioolconcert van Joh. Brahms uitgevoerd met als solist Joan Berkhemer.
OPEN KERK
Woensdagmiddag 18 mei a.s. tussen 15.00 en 17.00 uur is er Open Kerk.
U kunt van 15.00-16.00 uur luisteren naar muziek op orgel door Wim de
Just uit Raalte. Daarna presenteren zich leerlingen van de muziekschool
o.l.v. Tijmen Posthoorn.
In de hal van de Hoofdhof is werk te zien van de leden van de groep “Prime-art”. In de kerkzaal hangt
prachtige textiele kunst met Bijbelse thema’s van Joke Timmer.
In de stilteruimte is gelegenheid om te bidden of te mediteren.
U wordt welkom geheten door Hans Veenema.
AANMELDEN SENIORENREISJE
Als je nog geen aanmeldingsformulier hebt ontvangen en je wilt graag mee met het reisje op 1 juni
a.s. dan kun je bij ondergetekende een formulier komen ophalen.
Maak er gebruik van!! Anne Schippers, Van Leeuwenhoeklaan 34, Tel. 038-4536880
Namens de kerkenraad wordt u een goede week toegewenst, Joke Hoekstra, preses

