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Reserveren kerkdiensten
De afgelopen periode is het aantal kerkgangers in de Hoofdstraat mondjesmaat gegroeid
van 30 naar ongeveer 45 bezoekers (inclusief de medewerkers aan de diensten). Dat is
aanmerkelijk minder dan we voor de Corona-crisis gewend waren. De angst voor het virus
zit er misschien nog in. Ook het feit dat we nog steeds niet zingen tijdens de diensten,
werkt er waarschijnlijk niet aan mee dat we ons massaal opgeven voor de kerkdiensten.
Aan de andere kant hebben we de indruk dat u soms wat terughoudend bent met het reserveren om niet de plek van andere gemeenteleden in te nemen. Dat is niet nodig en
daarom willen we het vanaf nu iets anders aanpakken wat betreft het reserveren. U kunt
zich gewoon opgeven voor alle zondagen op het lijstje en hoeft alleen in te vullen met
hoeveel personen u komt. Als u personen meeneemt die niet tot uw ‘huishouding’ behoren,
vermeld dit dan even bij de opmerkingen, zodat we bij hen rekening kunnen houden met
de 1,5 mtr. afstand.
Voor de diensten in de komende periode is het goed dat we er twee diensten uitlichten:
1. Op 30 augustus 2020 is er een gezamenlijke dienst in de Grote Kerk, waarin ds. C. ’t
Lam voorgaat. Voor deze zondag moeten we de reserveringen van beide wijkgemeenten
samenvoegen en dat vraagt wat denkwerk. Afhankelijk van de aanmeldingen zullen we
de reserveringslijst opstellen. We zullen ons tijdens deze dienst houden aan het protocol van voor de Grote Kerk. Dit houdt o.a. in dat u zachtjes mag zingen. Verder komt u
binnen via de hoofdingang en vertrekt u na afloop via de uitgang richting de Haven. De
regisseurs van de Grote Kerk wijzen de plaatsen aan waar u kunt zitten.
2. Op 6 september 2020 willen we het Heilig Avondmaal met elkaar vieren. U begrijpt dat
dit i.v.m. het Corona-virus ook anders zal gaan dan we gewend zijn. Voor een deel van
de kerkgangers zal dit een lopend avondmaal betekenen en alleen voor hen die dit niet
kunnen, zal het brood en de wijn zittend aangereikt worden op een Corona-vrije manier. Voor iedereen geldt dat de wijn uit kleine bekers wordt gedronken. De kerkenraad
had al voor de Corona-crisis besloten tijdens het Heilig Avondmaal aan de kerkgangers
de keus te geven uit de grote of kleine bekers wijn te drinken. In een volgende Nieuwsbrief zullen we nader ingaan op hoe we het Heilig Avondmaal op 6 september 2020 zullen vieren.
Alpha avonden
Op dinsdagavond 15 september 2020 start weer een interkerkelijke Alpha cursus. Met anderen op zoek naar de zin van het leven en het christelijk geloof! Ben je op zoek naar
meer? Heb je vragen over God? Dan is dit de plek om te zijn. Voor meer informatie kunt
u/jij contact opnemen met Magda Boer.
e-mail: alphahoogeveen2@gmail.com
Aanmelden voor 7 september a.s.

Vriendelijke groet,
Henk Dijkhuizen, Scriba

Adres scriba: Schutstraat 12-31, 7901 EC Hoogeveen
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Telefoon 0528-275823 e-mail: scriba-hoofdstraatkerk@pknhoogeveen.nl

Het Reserveringsformulier…… wat vragen wij nu van u?

Vul s.v.p. onderstaande tabel in, scan of kopieer dit en mail het naar:
voorzitter-hoofdstraatkerk@pghoogeveen.nl
Als u de tabel liever niet invult, kunt u natuurlijk ook zelf een berichtje naar dit emailadres sturen en daarin aangeven wanneer u graag wilt komen. Kunt u niet mailen?
Breng of stuur dan het ingevulde deel van deze Nieuwsbrief naar:
Siebrand Bisschop, Het Haagje 3-41, 7902LA Hoogeveen.
Bij het reserveren gelden strenge regels:
 De uiterste inzendingstermijn is vrijdag 7 augustus 2020.
 Als u kerkdiensten kunt bezoeken, krijg u hiervan bericht vòòr 15 augustus 2020.
 Als u geen uitnodiging ontvangt, betekent dit dat er voor u geen plaats gereserveerd is.
We houden ons echt aan deze regels.
Enkele opmerkingen bij het invullen van dit Reserveringsformulier:
 Vul het aantal personen in per zondag. Wees hierbij niet te terughoudend.
 Bij personen uit verschillende gezinnen: dit s.v.p. aangeven bij “Opmerkingen”.
 Dienstdoende ambtsdragers, organist, koster, beameristen etc. vullen dit formulier niet
in voor de zondag dat zij hun diensten verrichten. Dit geldt wel voor hun gezinsleden.
 Het met de auto ophalen en terugbrengen van gemeenteleden die zelf niet naar de kerk
kunnen komen, start de komende zondagen helaas nog niet.
 Vergeet u niet uw naam en adres in te vullen?
Reservering kerkdiensten Hoofdstraatkerk/ (+ Grote Kerk) van 16 augustus t/m 6 september 2020

Datum

Bijzonderheden

Aantal personen

Opmerkingen

16 augustus 2020
23 augustus 2020
30 augustus 2020 Gezamenlijke dienst in Grote Kerk
6 september 2020 Viering Heilig Avondmaal
Naam:
Adres:

Let op: Ook al heeft u zich aangemeld voor een bepaalde kerkdienst, dan kan het voorkomen dat u geen uitnodiging ontvangt. U bent dan niet geregistreerd en hebt in dat geval in
principe geen toegang tot de kerkdienst. Dit omdat we ons nog steeds aan de 1,5 mtrregels houden!
Als u niet tot de gelukkigen behoort die aanwezig kunnen zijn in de Hoofdstraatkerk, kunt
u de dienst toch volgen via de link: https://hoofdstraatkerk.pknhoogeveen.nl/.

