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Beste Hoofdhofgemeente, 
 

Gemeentezondag 27 september 
Bij het ter perse gaan van dit 
schrijven is de weersverwachting 
voor zondagochtend dat het droog 
zal zijn. Dit betekent dat de 
hagenpreek en het buitenprogramma door kunnen gaan. 
 
Wat kunt u verwachten? 

• Ontvangst is buiten. Bij aankomst worden uw handen 

ontsmet en noteert u naam en telefoonnummer. 

• Dan kiest u een kaartje met daarop de activiteit waar 

u aan mee wil doen. Er is een eindig aantal kaartjes 

per activiteit dus op = op. 

• U neemt vervolgens een schoteltje met een plakje 

cake mee een neemt plaats op een stoel op het 

grasveld voor de hagenpreek. Koffie wordt op de 

plaats geserveerd. Er is een liturgie beschikbaar want er kan worden gezongen. 

• Na de dienst kan men zich melden bij de organisatoren van de activiteiten: 

o Meditatieve wandeling, buiten bij Jan Flokstra en Els Pierik 

o Volleybal, achter de kerk bij Marc van der Meulen 

o Tekenen/ schilderen, soosruimte bij Marjet Zijlstra 

o Speeddaten, kerkzaal bij Nancy Post 

o Kinderactiviteit, kindernevendienst 

• Om half twaalf wordt de ochtend binnen afgerond met muziek door Robert Helder en zang van 

Amicanto. Zij zingen ons een zegenwens toe: ”Ga met God ….”. 

Mocht het, tegen alle verwachtingen in, toch gaan regenen dan gaat een alternatief programma 
in werking: 
De preek is dan in de kerkzaal onder genot van een koffie en cake. De meditatieve wandeling 
kan doorgaan. Paraplu mee! Schilderen en speeddaten gaan gewoon door en volleybal wordt 
sjoelen. 
We hopen u komende zondag te ontmoeten, 

Mede namens de voorbereidingsgroep, 
Johan Neuteboom 

De liturgie gaat mee met deze mail.  
 
Collecte 
De bestemming van de collecte is voor: 
1.  Vredeswerk en 2. Jeugd 
Er staan bij binnenkomst in de hal van de kerk twee mandjes voor de collectes.  
Informatie over de mogelijkheden uw gaven per bank over te maken staat in De Hoofdhof  en op 
de website (www.hoofdhof.nl). 
 

Omzien en meeleven met elkaar  
Laten we als gemeente met elkaar blijven meeleven en naar elkaar omzien. Laten we de 
mogelijkheden, die er zijn, blijven gebruiken om contact met elkaar te hebben vooral nu het 
waarschijnlijk langer gaat duren voordat we elkaar weer gewoon kunnen ontmoeten. 
 

https://deref-mail.com/mail/client/2tJXynuePW0/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.hoofdhof.nl


Durf te musiceren  
Op 6 september hebben wij het tijdens de Jeugdkerk gehad over een nieuw project genaamd 
"durf te…" (#durfte).  
Dit project is bedoeld om met jong en oud rond een gedeelde passie of interesse samen te 
komen voor een paar weken. De eerste passie die wij tijdens de jeugdkerk hebben gekozen is: 
muziek maken.  
  
Mocht u nou ook van muziek maken houden dan lijkt het ons heel erg leuk om in een paar weken 
iets voor te bereiden wat we misschien wel tijdens de Kerstdienst op kerstmorgen kunnen 
opvoeren.  
  
Hoe we dit gaan uitvoeren en wat we gaan uitvoeren? Dat gaan we samen overleggen. Hiervoor 
hoeft u niet muzikaal te zijn, als u van samen muziek maken houdt is dat ruim voldoende! (zingen 
mag ook!) 
Als het u leuk lijkt om mee te doen of u heeft een vraag mail dan naar: 
Merlijnaaldenberg@hotmail.com of bel naar Margriet Vogel: 06 41 67 84 72. 
  
We komen begin oktober voor de eerste keer bij elkaar, ná de zondagmorgendienst. 
Groeten Merlijn, Zonne, Margriet 
 

Open kerk – de kerk is open 
A.s. woensdagmiddag 30 september is de kerk weer open 
van 14.00 – 16.00 uur.  
Deze middag zal Dick Idema, dirigent Hoofdhofkoor, op de 
vleugel en het orgel spelen. 
Gastheer is Johan Neuteboom. 

Iedereen is van harte welkom om binnen te lopen. 
 
 
Voor u allen een heel fijne Gemeentezondag en een goede week toegewenst,  

namens de kerkenraad, Joke Hoekstra, preses en Jaap Wagteveld, scriba 
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