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Beste Hoofdhofgemeente,
GOEDE WENSEN VOOR HET NIEUWE JAAR
Graag wens ik u en jou veel goeds voor het nieuwe jaar.
‘Veel heil en zegen’ zeggen we ook wel, met een oude wens.
‘Heil’ betekent heelwording. We kennen het woord heil nog wel in heilzaam.
Jezus Christus wordt de Heiland genoemd. Hij is het die heling brengen wil, in onze
wereld, onze samenleving, in onszelf.
Ik wens dat God onze toevlucht mag zijn en dat het een gezegend jaar mag worden, onder zijn
hoede.
Ds. Marijn Rohaan
KERKDIENST – ZONDAGMORGEN 9 JANUARI – 9.30 UUR
Deze zondag hoopt ds. Hans van Ark uit Wezep bij ons voor te gaan in de online dienst.
De gemeentezang wordt verzorgd door enkele leden van het Hoofdhofkoor.
De collectes zijn bestemd voor: 1e Diaconie en 2e voor de Bloemen.
De liturgie van deze dienst gaat als bijlage mee met deze nieuwsbrief.
VAN DE KERKENRAAD
Berichtgeving betreffende de komende viering
Bij de besluitvorming rond de komende samenkomsten
laten wij ons leiden door de richtlijnen van de landelijke
kerk. Daarnaast vinden we het belangrijk dat
gemeenteleden zonder internet en die dus niet de
kerkdiensten via de computer kunnen volgen, wel bij de
vieringen aanwezig kunnen zijn. Zij mogen de diensten
bezoeken en kunnen zich telefonisch opgeven bij
Klazien Helder, tel. 038-4533084 van 18.00-20.00 uur op zaterdag 8 januari.
De kerkenraad verzoekt u vriendelijk mondkapjes 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.
Namens de kerkenraad, Johan Neuteboom
ACTIE KERKBALANS
De voorbereidingen zijn bijna afgerond en Actie Kerkbalans 2022 gaat op
zaterdag 15 januari 2022 van start.
Deze week hebben de medewerkers de richtlijnen voor de Actie Kerkbalans
2022 gekregen. Verreweg de meeste medewerkers hebben al eerder aan Actie
Kerkbalans meegewerkt. Dus voor hen is het niet nieuw.
Medewerkers nogmaals bedankt voor jullie inzet.
Woensdag 12 januari van 15.00 uur tot 16.30 uur kunnen door de medewerkers de te bezorgen
enveloppen met informatiemateriaal en toezeggingsformulieren voor de gemeenteleden opgehaald
worden in De Hoofdhof om vanaf zaterdag 15 januari te worden bezorgd.
Het team Actie Kerkbalans 2022

TIP VAN DE SCRIBA
Wat moet je doen in deze tijd waarin je vaak gedwongen achter het raam naar buiten zit te staren?
Zelf heb ik een deel van die tijd kunnen gebruiken door te luisteren naar een podcast (= een
luisterprogramma) van de PKN over het boek Openbaring. Je luistert naar inspirerende gesprekken met
deskundigen over dit bijbelboek. Dit past in het thema van dit jaar: "Van U is de toekomst".
De gesprekken staan op internet op de site https://petrus.protestantsekerk.nl/openbaring waar vijf
afleveringen klaar staan. Je kan ook zoeken op je mobiel met een podcast app naar "Visioenen voor
vandaag". Het heeft mij een aantal nieuwe inzichten opgeleverd en dat gun ik iedereen. Bij deze.
Veel luisterplezier,
Johan Neuteboom
OPEN KERK
Woensdagmiddag 12 januari a.s. tussen 15.00 en 17.00 uur (Let op! tijd
gewijzigd) is de kerk open.
Willem Krabbe zal zingen en musiceren op vleugel.
Ook is een stilteruimte ingericht.
Johan Neuteboom is uw gastheer deze middag. Van harte welkom.
Namens de kerkenraad wordt u een goede week toegewenst.
Joke Hoekstra, preses

