Hoofdhof Nieuws 15 van 2022
Beste Hoofdhofgemeente,
KERKDIENST
Zondag aanstaande wordt een Groene Kerkdienst gehouden. Voorganger is onze
eigen predikant ds. Marijn Rohaan. Aanvang van de dienst is 9.30 uur.
Er is oppas voor de kleintjes en er is Kindernevendienst.
Collectes
De bestemming van de 1e collecte is voor de Kerk en van de 2e collecte voor de Bloemen.
MEELEVEN MET EN OMZIEN NAAR ELKAAR
We denken aan de zieken en aan hen die zorgen hebben en verdriet dragen. In familie- of
vriendenkring of in de buurt. Laten we als gemeente omzien naar elkaar.
VERDIEPEND GELOOFSGESPREK
Vanavond, vrijdag 17 juni, is de laatste avond van de serie Verdiepende Geloofsgesprekken.
Het onderwerp is ‘jouw spiritualiteit’.
De avond wordt in de Jeugdsoos gehouden en begint om 20.00 uur met gezellig gamen. Om ca.
21.00 uur starten we het geloofsgesprek. U bent van harte welkom.
OPEN KERK
Woensdagmiddag 22 juni a.s. tussen 15.00 en 17.00 uur is er Open Kerk.
Willem Krabbe zal zingen en musiceren op orgel en vleugel.
Deze weken is in de hal van de Hoofdhof werk te zien van de leden van
de groep “Prime-art”.
Prachtige textiele kunst met Bijbelse thema’s van Joke Timmer kunt u bewonderen in de kerkzaal.
In de Stilteruimte is gelegenheid om te bidden of te mediteren
Marjo Vrieling is deze middag uw gastvrouw.
DOELMATIG WATERGEBRUIK VOOR ONZE TUINEN.
De voorlichtingsbijeenkomst, genoemd in De Hoofdhof van juni jl., die gehouden zou worden op 21
juni a.s. in De Weijenbelt, gaat niet door.
Bij de partnerorganisatie was de uitnodiging per abuis niet opgenomen in De Berkumer van juni.
Wij hopen de bijeenkomst zo mogelijk in het voorjaar van 2023 alsnog te houden. U wordt dan tijdig
op de hoogte gesteld.
Namens de organisaties, Herman Lammersen
Namens de kerkenraad wordt u een goede week toegewenst.
Joke Hoekstra, preses

