Hoofdhof Nieuws 27 van 2021
Beste Hoofdhofgemeente,
GEMEENTEZONDAG
Zondag aanstaande, 12 september, is het Gemeentezondag met (als de
weersomstandigheden dit toelaten) een kerkdienst in de buitenlucht en diverse
activiteiten. Hieronder vindt u het programma van deze dag.
9.30 uur Inloop + koffie. Krant- of tijdschriftfragmenten opplakken
10.00 uur Welkom en viering. Voorganger is ds. Marijn Rohaan.
11.00 uur Uitleg activiteiten
11.10 uur In groepjes uiteen met koffie met iets lekkers
12.20 uur Terugkomst. Koffie + iets lekkers + bijpraten
12.45/13.00 uur Afsluiting in de kerkzaal met orgelmuziek door Jan Post
Bij deze nog een aantal aandachtspunten:
- De dienst wordt buiten eerst geheel opgenomen en daarna online uitgezonden
- Daarom begint deze week pas om 9.50 uur de Kerkdienst Gemist Uitzending met
mededelingen en opdrachten voor mensen die thuis meekijken. We hopen rond 11.10 uur de
opname van de buitendienst uit te zenden. Ook de afsluiting rond 12.45 uur wordt uitgezonden.
- Vergeet niet om krant- en tijdschriftknipsels mee te nemen, die te maken hebben met het
thema "Van U is de toekomst".
- Gemeenteleden hoeven zich niet van te voren aan te melden.
COLLECTES
De 1e collecte is bestemd voor de Kerk en de 2e collecte is voor de Diaconie.
Er staan twee mandjes voor de collectes.
Informatie over de mogelijkheden uw gaven per bank over te maken staan in de Hoofdhof en op
de website (www.hoofdhof.nl).
MEELEVEN MET EN OMZIEN NAAR ELKAAR
We denken aan de zieken in onze gemeente, thuis of in het ziekenhuis. Ook aan hen die zorgen
om hun gezondheid kennen of het emotioneel moeilijk hebben.
Laten we als gemeente omzien naar elkaar.
God is een schuilplaats, bij Hem vinden we troost en sterkte.
UIT DE KERKENRAAD
De kerkenraad heeft in de vergadering van 7 september jl. besloten dat vanaf 12 september weer
alle liederen mogen worden meegezongen.
Wel is voorlopig de anderhalve meter afstand nog van kracht.
OPROEP
Jeugdruimte
Wilt u iets geven voor de opening van de Jeugdruimte? Een klein groen plantje wordt op prijs
gesteld.
Nieuwe Kerkbijbel
Op bijbelzondag 31 oktober a.s. wordt in de Plantagekerk, Ter Pelkwijkstraat 17, tegenover
kerkbrugje, om 16.30 uur in een Vesperdienst aan de Zwolse kerken de Nieuwe Kerkbijbel uitgereikt.
Wie van de gemeenteleden wil, met een afvaardiging van de kerkenraad, hierbij aanwezig zijn?
Graag opgeven bij de scriba, Jaap Wagteveld, tel. 06 14507784.
Toestemmingsformulier
Bij de laatste Hoofdhof heeft u informatie ontvangen in verband met het nieuwe Informatieboekje.
Hierbij was formulier en retourenvelop. Wij willen u vragen dit zo spoedig mogelijk te retourneren.

OPEN KERK
Woensdagmiddag 15 september a.s. tussen 14.00 en 16.00 uur is de
kerk open. U kunt luisteren naar muziek, uitgevoerd door Joke van der
Zee, pianist in de Open Kring en in de Oosterkerk.
Tot eind september is de expositie van werken van Martin Haas. Loopt u
eens binnen om de prachtige schilderijen te bekijken. Hartelijk welkom!
Breng stemmen uit voor de Top2000 kerkdienst
Het is weer mogelijk om stemmen uit te brengen voor de Top2000 dienst die dit
jaar zal worden gehouden.
Het thema waar liederen rond kunnen worden aangedragen is ‘Familie’.
Stuur vóór 15 september jouw/uw stem naar dsmarijnrohaan@gmail.com of
hannah.gerritsen@gmail.com
Een toelichting bij de liedkeuze wordt op prijs gesteld.
NB: Het gaat dus om populaire liederen die in de Top2000 lijst staan genoteerd.
EEN NIEUW KERKELIJK SEIZOEN GAAT VAN START.
Hoe pakken we de draad op met voorzichtigheid én vertrouwen?
In de Petrusbrief van vorige week stond onderstaand gebed van ds. Harmke Heuver.
Vooruitkijken
God,
Na bijna anderhalf jaar bakens verzetten,
steeds weer denken: wanneer kan het weer?
Steeds weer aanpassen, want het kon niet,
steeds weer de teleurstelling,
en langzaam eraan wennen.
God,
nu gaan we weer wat open,
de wereld wordt iets groter.
We zien meer mensen,
we raken aan, hier en daar, voorzichtig.
Maar er is ook die gewenning
en die angst.
Hoe lang zal dit duren? Wanneer weer een golf?
Er komen vast weer beperkingen…
God,
na zoveel keer het deksel op de neus,
na anderhalf jaar zo’n gesloten leven,
blijkt het moeilijk om weer open te gaan,
om vol vertrouwen vooruit te kijken.
Help ons,
met de tijd nemen,
met voorzichtigheid,
met vertrouwen,
met een open vizier,
dat we weer dúrven,
met Uw zegen.
Amen
Namens de kerkenraad wordt u een goede week toegewenst.
Joke Hoekstra, preses en Jaap Wagteveld, scriba

