Hoofdhof Nieuws 11 van 2022
Beste Hoofdhofgemeente,
KERKDIENST
Ds. Ries Nieuwkoop uit Zwolle gaat voor in de dienst van zondag 22 mei a.s.
Er is oppas voor de kleintjes en er is Kindernevendienst.
Collectes
De collecte is bestemd voor de Diaconie/Stichting Vakanties met aandacht.
De 2e collecte is voor de Kerk.
Na de dienst is er gelegenheid koffie te drinken. De liturgie gaat als bijlage mee met deze nieuwsbrief.
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HEMELVAARTSDAG DONDERDAG 26 MEI
Hieronder een gebed en tekst (Johannes 14) uit de Petrusbrief (2021) van de Protestantse Kerk.
Gebed bij Hemelvaart
God, waar bent u?
Zo vaak lijkt u ver weg, een God die zwijgt.
Bent u voorgoed vertrokken?
Laat u ons maar roepen?
Wij hebben U nodig, laat ons niet alleen.
Zie ons!
Hoor ons!
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij.
In het huis van mijn Vader zijn veel kamers;
zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken?
Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug.
Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben.
- Joh. 14: 1-3
VERDIEPENDE GELOOFSGESPREKKEN
Vanavond vrijdag 20 mei zal weer een Verdiepend Geloofsgesprek plaatsvinden. De avond is deze
keer bij ds. Marijn Rohaan thuis en begint om 20.00 uur. Het adres is Boogmakerstraat 27. Het gaat
over de vraag wat kerk is (en wat niet).
Aanwezigheid van gemeenteleden van verschillende generaties wordt gewaardeerd.
U bent van harte welkom.
OPEN KERK
Woensdagmiddag 25 mei a.s. tussen 15.00 en 17.00 uur is er Open Kerk.
Vanaf 15.00 uur kunt u luisteren naar muziek op orgel en vleugel door
Gert de Jong, daarna vanaf 16.00 uur spelen Frans en Nel op
trekharmonica.
In de hal van de Hoofdhof is werk te zien van de leden van de groep “Prime-art” en 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.
Carla en Jan Visscher zijn deze middag gastechtpaar.
Namens de kerkenraad wordt u een goede week toegewenst, Joke Hoekstra, preses

