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Beste Hoofdhofgemeente,
ZONDAG 21 NOVEMBER, EEUWIGHEIDSZONDAG.
Voorganger is deze zondag ds. Marijn Rohaan.
Wij nodigen iedereen die thuis de kerkdienst volgt uit om alvast een kaarsje
klaar te zetten. Het kaarsje steken wij aan tijdens het gedachtenismoment.
Wij wensen u een troostende en bemoedigende viering toe.
De voorbereidingscommissie,
Wiepkje Mensink, Desiree Lips, Anja Telman en ds. Marijn Rohaan.
Het Blokfluitensemble FEW zal medewerking verlenen aan deze dienst.
Er is deze zondag oppas voor de kleintjes en er is kindernevendienst.
De liturgie gaat met deze nieuwsbrief mee.
COLLECTES
De 1e collecte is deze week bestemd voor de Kerk en de 2e collecte is voor de Diaconie.
Mondkapjes
De kerkenraad verzoekt u bij binnenkomst in het kerkgebouw het mondkapje te dragen. Als u
heeft plaatsgenomen in de kerkzaal mag het af. Bij verplaatsing in het gebouw ook het
mondkapje weer dragen.
Koffiedrinken
In verband met de coronamaatregelen is het helaas ook deze zondag niet mogelijk na de dienst
koffie te drinken.
UITNODIGING
Onze jongeren nodigen u/jou van harte uit om mee te doen met Verdiepende Geloofsgesprekken.
Komt u ook?
Vrijdag 19 november is het thema “God”.
We beginnen om 20.00 uur in de soos. Vanaf 21.30 uur aanhaken voor een drankje is ook fijn!
U bent van harte welkom!
EEN ENGELTJE AAN DE DEUR?
In de donkere dagen voor kerst spreken en zingen we wat vaker
over engelen dan in de rest van het jaar. Engelen die licht in de
duisternis van de herders hebben gebracht in de nacht dat Jezus
werd geboren.
Dat was ruim 2000 jaar geleden, maar ook nu zijn er engelen die het leven lichter kunnen
maken. Mensen, die door een klein en vriendelijk gebaar een glimlach op het gezicht van de
ander kunnen laten komen. We denken daarbij een aan iets kleins (een kaars met een mooi
gedichtje, iets lekkers of wat dan ook de engel kan bedenken) dat door een brievenbus gegooid
of bij de deur gezet kan worden. Als groet van een engeltje van de Hoofdhof.
U kunt, voor even, zo'n engel zijn! Geef u op!
Maar bij wie kan de engel dan (anoniem) iets aardigs bezorgen?

Kent u mensen die wel een opkikkertje of een bedankje kunnen gebruiken? Leeftijd en wel of
geen kerklid is helemaal niet belangrijk! En de reden waarom u iemand opgeeft, wordt
natuurlijk niet vermeld.
Geef namen en adressen door!
In de eerste week van december koppelen wij dan engelen en de opgegeven adressen aan
elkaar. Dan kunnen engelen op pad gaan, en verschijnt er hopelijk een glimlach op het gezicht
van vele mensen.
U kunt mailen naar
Fokje Duursema, e-mail: fduursema@ziggo.nl
Desiree Lips, e-mail:
desireelips@kpnplanet.nl
OPEN KERK
Woensdagmiddag 24 november a.s. tussen 14.00 en 16.00 uur is
de kerk open. U kunt luisteren naar muziek gespeeld door Gert de
Jong op orgel en vleugel.
In de hal van de kerk is een heel mooie expositie van foto’s door
Ab Kasper gemaakt.
Ook is een stilteruimte ingericht.
Hartelijk welkom. Carla en Jan Visscher zijn deze middag gastvrouw en gastheer.
Namens de kerkenraad wordt u een bemoedigende zondag en goede week toegewenst.
Joke Hoekstra, preses

