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Beste Hoofdhofgemeente, 
 
KERKDIENST 
Zondag 5 december hoopt ds. Pieter Dirk Wolthaus uit Zutphen voor te gaan in 
de dienst. 
De gemeentezang wordt verzorgd door Amicanto. Het aanvangslied en het 
slotlied mag door gemeente worden meegezongen. 

Er is oppas voor de kleintjes, maar geen Kindernevendienst. In de hal staat een rekje met tasjes 
waarvan de kinderen er een mee mogen nemen om in de kerkzaal te gebruiken. 
  

Voor deze dienst kunt u zich opgeven bij Miny Veenema. Bellen of mailen zaterdag 4 december 
van 18.00 – 20.00 uur. Tel. 06 489 45 700 of mail minyveenema@gmail.com . 
Graag opgeven met hoeveel personen u komt.  
 

BERICHT VAN DE KERKENRAAD 
De kerkzaal is weer ingericht voor de naleving van de 
coronamaatregelen. 
Er zijn 70 stoelen voor kerkgangers, daarnaast voor de 
zangers en ambtsdragers. 
 

De kerkenraad verzoekt u vriendelijk bij binnenkomen 
en verlaten van het kerkgebouw een mondkapje te 
dragen. Als u heeft plaatsgenomen in de kerkzaal mag 
het mondkapje worden afgedaan. 
U wordt geadviseerd uw jas aan te houden omdat de verwarming tijdens de dienst wordt 
uitgezet in verband met de luchtcirculatie. 
 

Wij vragen u de gebruikelijke regels in acht te nemen: bij klachten niet komen, afstand houden, 
ook bij het verlaten van de zaal.  
 

Er is geen koffiedrinken na de dienst. 
 

COLLECTES 
De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie / Rwanda en de 2e collecte is voor de Jeugd.  
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). 

 

SYMBOLISCHE SCHIKKING ADVENT EN KERST 
 “In een ander Licht” is het thema van Advent en Kerst 2021.  
Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker.  
Met Zijn komst als kind naar onze aarde komt de toekomst ons al 
tegemoet. De vaste grond voor een goede afloop is door Jezus 
gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven. 
 

Deze schikking hoort bij de lezing uit Lucas 3:1-6. 
Vers 3: Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan 
verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer 
moesten komen. 
 

Uitwerking schikking 
Het verhaal vertelt over de taak van Johannes, het dopen van 

mensen, het dopen van Jezus. De opkomende zon is iets groter geworden. Er zijn meer stralen 
geplaatst en de stralen zijn iets langer. Voor de schikking staat een glazen schaal met water 
waarin een Jacobsschelp drijft met een brandend lichtje.  
Dopen met het licht. 
Johannes doopte met levend water in het morgenlicht vol van verwachting! 
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INTERNATIONALE DAG VAN DE MENSENRECHTEN 
Rond 10 december, Internationale Dag van de Mensenrechten, houdt Amnesty International 
wereldwijd haar brievenschrijfactie Write for Rights. Ook dit jaar weer, en ook weer vanuit 
Zwolle. Evenals vorig jaar heeft Amnesty Nederland weer schrijfpakketjes samengesteld met 10 
voorbeeldbrieven en solidariteitsteksten voor 10 cases, een schrijfblok, 10 blanco kaarten en 
een pen. 
Vorig jaar zijn er uit veel kerken in Zwolle veel brieven en kaarten geschreven. 
We hopen dat u ook dit jaar mee kunt doen.  
Op zondag 5 december liggen er pakketjes klaar in De Hoofdhof.  
U kunt ook contact opnemen met Ineke Neuteboom-Visser tel. 3377727; inekenv@gmail.com  
of Miny Veenema, tel 06-48945700; minyveenema@gmail.com . 
 
JONGEREN – MEET & SEED 

                     
 

Afgelopen zondag hebben de jongeren zich ingezet voor de vogels. Het koude weer is weer 
aangebroken en daarom was het weer tijd voor een Meet&Seed-editie.  
Met dank aan het nieuwe elektrische fornuis en de nieuwe pannen hebben we plantaardige 
boter gesmolten, zaadjes toegevoegd en uiteindelijk in bekers gegoten, met een touwtje voor 
het ophangen.  
Omdat de temperatuur buiten 1 graad was konden de vetbollen daar hard worden. Ook werden 
er pinda-slingers gemaakt, al zijn niet alle pinda's aan de slinger gekomen. Niet alleen de 
vogels vinden pinda’s lekker! 
 
Aan het einde van de avond hebben we de bekers verdeeld. Thuis worden de bekers van de 
vetbol gehaald en kunnen ze buiten opgehangen worden. Vogels blij en wij blij, want dan is er 
weer wat vrolijkheid in de tuin. 
 
Ook vetbollen maken? Kijk op deze website:  
https://www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin/vogels-voeren/zelf-een-vetbol-maken-in-6-stappen 

 
OPEN KERK   

Woensdagmiddag 8 december a.s. tussen 14.00 en 16.00 uur is 
de kerk open. Deze middag brengt ‘Goed Folk’, zeven enthousiaste 
muzikanten met een trekharmonica, een afwisselend programma. 
 

In de hal van de kerk is een heel mooie expositie ingericht van door Ab Kasper gemaakte foto’s. 
Heeft u deze nog niet gezien! Wacht dan niet te lang.  
Ook is een stilteruimte ingericht.  
Miny en Hans Veenema zijn deze middag het gastechtpaar. Hartelijk welkom! 
 
HOOFDHOF-CAFÉ 
In verband met de corona-perikelen kan de eerstvolgende bijeenkomst van het Hoofdhof-café 
op 10 december a.s. niet doorgaan.  
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HERINNERING KOPIJ VOOR DE HOOFDHOF 
De volgende Hoofdhof verschijnt op 16 december en bevat gegevens over 2e helft december 
2021 en hele maand januari 2022.  
Wilt u er aan meewerken dat kopij voor deze Hoofdhof UITERLIJK woensdag 8 december a.s., om 
12.00 uur is ingeleverd? Het mailadres is jaapwagteveld@hotmail.com . 
 
Bij voorbaat dank, namens de redactie. 
 
Namens de kerkenraad wordt u een goede Adventstijd toegewenst. 

Joke Hoekstra, preses  
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