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Beste Hoofdhofgemeente,
Zondag 20 november is Eeuwigheidszondag waarop wij hen gedenken die ons in het
afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. In deze dienst gaat ds. Marijn Rohaan voor.
Muzikale medewerking wordt verleend door Amicanto en organist is Robert Helder.
Collectes
De 1e collecte is voor de Diaconie/Stichting De Bondgenoot. De 2e collecte is voor de
Kerk.
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.
BOEKENMARKT BERKUM
Zaterdag 19 november a.s. van 9.30 – 12.30 uur Boekenmarkt Berkum in de
Ichthuskerk.
De Boekenmarkt is een initiatief van de Hoofdhof en de Ichthuskerk.
LAND VAN VERWONDERING
Zondagmiddag 20 november a.s. is er weer een Land van Verwondering,
om 15.00 uur in De Hoofdhof.
Dan horen we over Gods tien beste wegen.
Ouders en grootouders en kinderen zijn van harte welkom!
OPEN KERK
Woensdagmiddag 23 november kunt u van 15.00-16.00 uur luisteren naar
muziek door Gert de Jong op vleugel en orgel en vanaf 16.00 – 16.30 uur
naar Henk Hoeksema op vleugel en orgel.
In de stilteruimte is gelegenheid om te bidden of te mediteren.
Ook kunt u een paar mooie exposities bekijken.
In de kerkzaal hangen prachtige textiele kunstwerken met bijbelse thema’s, gemaakt door Joke
Timmer en in de hal van de kerk exposeren Sjoerdtje Hak uit Herxen en Joke Plomp uit Hasselt met
hun schilderijen.
U bent hartelijk welkom! Fokje Duursema is deze middag gastvrouw.
EEN ENGELTJE AAN DE DEUR?
In de week vóór kerst zullen er, naar wij hopen, engelen van de Ichthus en de
Hoofdhof rondgaan.
Zij zullen iets aardigs brengen bij mensen die wel wat licht kunnen gebruiken.
Bij deze nieuwsbrief een bijlage met alle informatie en bij wie u zich kunt opgeven
om een engel te zijn of om adressen door te geven waar een engel iets kan brengen.
Tevens staat in de hal van de kerk tot 4 december a.s. een doos waarin u uw opgavebriefje kunt
doen.
FINANCIËN
Zowel de conceptbegroting voor de Kerk als de conceptbegroting voor Diaconie en ZWO (samen)
liggen ter inzage in de consistoriekamer.
Namens de kerkenraad wordt u een bemoedigende zondag en goede week toegewenst.
Joke Hoekstra, preses

