Hoofdhof Nieuws 28 van 2022
Beste Hoofdhofgemeente,
Mw. Desiree Lips hoopt zondag 18 september voor te gaan in de dienst.
Collectes
De 1e collecte is voor de Diaconie/Kerk in Actie/ Zending Syrië en de 2e collecte is
voor de Bloemen.
Er is oppas voor de kleintjes en er is Kindernevendienst. De liturgie gaat als bijlage mee met deze
nieuwsbrief. Er is gelegenheid na de dienst een kopje koffie of thee te drinken.
GEMEENTEWEEKEND
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u het gehele programma van het Gemeenteweekend.
Opgave Klootschieten
Voor het Klootschieten op zaterdag 24 september kunt u zich opgeven tot en met zondag 18
september bij Marc van der Meulen, tel. 06-50902280 of marcvdmeulen@hotmail.com
Geocaching
Tijdens de Gemeentezondag kun je deelnemen aan een geocaching fietstocht. Geocaching is niets
anders dan fietsen of wandelen langs een mooie route en onderweg schatzoeken. Schatzoeken voor
volwassenen, maar ook erg leuk voor kinderen.
De route die we deze zondag gaan ondernemen is een fietsroute van minder dan 10 km.
Een fietsroute waarbij je op een aantal plaatsen moet afstappen en op zoek moet gaan naar een schat.
Dat kan van alles zijn. Meestal is het een container die opgaat in het landschap. Onzichtbaar voor de
toevallige voorbijganger. Goed kijken of voelen is dan ook het devies. Voor meer details zie de bijlage:
Geocaching uitleg.
Voor vragen kun je altijd bellen of mailen met Ineke Neuteboom-Visser.
Tel. 06-29525659 of mailen: inekenv@gmail.com
Opgeven voor de geocoaching fietstocht kan tot en met 19 september a.s.
In de hal van de kerk liggen zondag a.s. opgavelijsten voor klootschieten en fietstocht.
OPEN KERK OP WOENSDAG 21 SEPTEMBER
Deze middag komt van 15.00 – 17.00 uur veelzijdig zanger en pianist Willem
Krabbe musiceren en zingen.
In de stilteruimte is gelegenheid om te bidden of te mediteren.
Tevens zijn in De Hoofdhof twee mooie exposities te bewonderen.
U kunt nog één week genieten van de mooie schilderijen van Harry Soepenberg die in de hal van de
Hoofdhof hangen. Harry Soepenberg is landschapsschilder en u herkent waarschijnlijk mooie plekjes in
de omgeving van Zwolle.
In de kerkzaal hangen prachtige textiele kunstwerken met bijbelse thema’s, gemaakt door Joke Timmer.
Gastvrouw is deze middag Fokje Duursema.
BRIEVEN AMNESTY INTERNATIONAL
De brieven voor Amnesty International zijn vanaf heden te vinden op onze website Hoofdhof.nl. Ze
liggen vanaf nu niet meer in de kerk op de tweede zondag van de maand. De link naar de brieven staat
rechts op het startscherm (onder de link naar ons mededelingenblad). U kunt de brieven de gehele
maand downloaden en printen.
Elke maand kunt u dus de nieuwe brieven op de website van De Hoofdhof vinden.
Wilt u toch een geprinte brief van ons ontvangen, dan horen we dat graag.
Dan brengen we deze bij u.
Met vriendelijke groeten, namens de commissie ZWO,
Ineke Neuteboom-Visser, 06-29525659 of 038-3377727
Een goede week wordt u toegewenst namens de kerkenraad. Joke Hoekstra, preses

