Hoofdhof Nieuws 30 van 2022
Beste Hoofdhofgemeente,
Zondag 2 oktober hoopt ds. Siebren van der Zee uit Zwolle voor te gaan.
Collectes
De 1e collecte is voor de PKN: Kerk en Israël.
De 2e collecte is voor de Jeugd.
Er is oppas voor de kleintjes en er is Kindernevendienst.
Na de dienst is er gelegenheid koffie te drinken.
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook de liturgie.
ISRAËLZONDAG
Komende zondag is het Israëlzondag. Een zondag om stil te staan bij de roeping om gestalte te
geven aan de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Om die reden zal er aan het eind
van de dienst aan alle kerkgangers een exemplaar van het blad "Op Weg", ontmoeting met het
jodendom, worden uitgereikt.
OPEN KERK
Dory van der Veen uit Punthorst komt woensdagmiddag 5 oktober van
15.00 – 17.00 uur musiceren op de vleugel.
Er zijn in De Hoofdhof twee mooie exposities te bewonderen.
In de kerkzaal kunt u textiele kunstwerken met bijbelse thema’s bekijken, gemaakt door Joke
Timmer.
In de hal van de kerk exposeren de komende drie maanden Sjoerdtje Hak uit Herxen en Joke
Plomp uit Hasselt met hun schilderijen.
In de stilteruimte is gelegenheid om te bidden of te mediteren.
Carla en Jan Visscher heten u van harte welkom!
NIEUWS FANCY-FAIR
Vanaf woensdag 5 oktober kunt u kleding, schoeisel en speelgoed inleveren tussen 15.00-17.00
uur (tijdens Open Kerk).
Bij deze nieuwsbrief gaat flyer mee met verdere gegevens.
THEOLOGISCH EETCAFÉ
In de Hoofdhof staat op pagina 15 informatie over het Theologisch Eetcafé.
Abusievelijk is het mailadres waar u zich kunt opgeven niet vermeld.
U kunt zich aanmelden via mailadres: eetcafepknzwolle@gmail.com tot uiterlijk maandag
voorafgaand aan de bijeenkomst.
Het eerstvolgend Theologisch Eetcafé is op woensdag 12 oktober in de Jeruzalemkerk. Kosten zijn
€ 7,50 per persoon. Onderwerp is: zorg voor de armen.
Namen de kerkenraad wordt u een goede week toegewenst.
Joke Hoekstra, preses

