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Beste Hoofdhofgemeente, 
 

KERKDIENST 
Ds. Ale Pietersma uit Zwolle hoopt zondag 17 oktober voor te gaan.  
Er is geen Kindernevendienst. In de hal staat een rekje met tasjes waarvan de 
kinderen er een mee mogen nemen om in de kerkzaal te gebruiken.   
In de Jeugdruimte is om 9.30 uur Jeugdkerk. 

 

De liturgie gaat mee met deze nieuwsbrief. Na de dienst is er weer gelegenheid om samen koffie 
te drinken.  
 

 

COLLECTES 
De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie / Kameroen en de 2e collecte is voor de Bloemen. 
Bij de uitgang van de kerkzaal 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). 
 

GRENZELOOS HERDENKEN 
Op zaterdag 16 oktober a.s. wordt om 14.30 uur in het Reviusplantsoen, bij de vorig jaar geplante 
walnotenboom, een gedenksteen met daarop een gedicht onthuld. Met dit monument gedenken 
we de overleden wijkgenoten van vorig jaar en dit jaar. 
Er is een kort programma met muziek en declamatie. 

 
OPEN KERK   
Woensdagmiddag 20 oktober a.s. tussen 14.00 en 16.00 uur is de kerk 
open. Henk Hoeksema musiceert op vleugel en orgel.    
In de hal van de kerk hangen prachtige foto’s die gemaakt zijn door Ab 
Kasper. De moeite waard om te komen bekijken. Ook is een stilteruimte 

ingericht. U wordt welkom geheten door Fokje Duursema.  
 

OPPASDIENST 
U kunt u nog opgeven om mee te helpen bij de oppasdienst. Een rooster zal worden opgesteld. 
Opgave bij de scriba, Jaap Wagteveld, mailadres jaapwagteveld@hotmail.com 
 

ALS ER MUREN 
 

Als er muren voor ons staan, 
doe ons dan de gaten zien 
waar het licht doorheen valt, 
waardoorheen we verder kunnen kijken. 
 

Als er bergen voor ons oprijzen, 
doe ons dan de paadjes zien 
waar onze voeten kunnen gaan, 
waarlangs we verder kunnen komen. 

Als de mist ons overvalt, 
doe ons dan de kansen zien 
om stil te staan, stilte te voelen 
waarin we bij U kunnen komen. 

 

En God, misschien, 
als we moed hebben, 
help ons dan het ook te maken:  
die gaten, die paadjes, die kansen. 
Amen 

Harmke Heuver 
(Uit de Petrus nieuwsbrief van 21 augustus jl.) 

 

Wij wensen u een gezegende zondag en een goede week.  
Namens de kerkenraad, Joke Hoekstra, preses en Jaap Wagteveld, scriba 
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