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Opnieuw reserveren voor de kerkdienst van 30 augustus 2020
Bij de reservering van kerkdiensten voor de periode van 16 augustus tot 6 september 2020
stond vermeld dat er op 30 augustus 2020 een gezamenlijke dienst in de Grote Kerk zou
zijn. Deze dienst gaat helaas niet door en daarom zal er op die zondag een normale kerkdienst in de Hoofdstraatkerk worden gehouden. Hierin gaat ds. C.J. ’t Lam voor en in zijn
preek gaat het over Job en over uzelf.
Wij weten niet waarom u de dienst in de Grote Kerk wel of niet wilde bezoeken. Ook weten we niet of u de dienst in de Hoofdstraatkerk op 30 augustus 2020 wel of niet wilt bezoeken. Daarom vragen u nog een keer aan te geven of u op zondag 30 augustus 2020 naar
de kerkdienst in de Hoofdstraatkerk wilt komen.
Meld u aan, ook als u zich al had opgegeven voor de dienst in de Grote Kerk. U hebt hiervoor de tijd tot 22 augustus 2020.
We gaan er vanuit dat er voldoende zitplaatsen zijn voor allen die zich aanmelden. U ontvangt daarom alleen bericht als er onverhoopt meer dan 110 aanmeldingen zouden zijn en
u niet zou kunnen komen. Wel is uw opgave verplicht, opdat we u kunnen registreren.
Zet ons a.u.b. aan het werk (puf puf) en kom met meer dan 110 personen, zodat we u toch
nog moeten aanschrijven!

De reservering…… wat vragen wij nu van u?

Mail s.v.p. of u de dienst op 30 augustus 2020 in de Hoofdstraatkerk wilt bezoeken en met
hoeveel personen, naar: voorzitter-hoofdstraatkerk@pghoogeveen.nl
Of stuur zo’n berichtje aan: Siebrand Bisschop, Het Haagje 3-41, 7902LA Hoogeveen.
Enkele opmerkingen:
 De uiterste inzendingstermijn is vrijdag 22 augustus 2020.
 U ontvangt geen bevestiging dat u kunt komen, tenzij u massaal komt (doen!)
We houden ons nog steeds aan de Corona-maatregelen. Dus registratie vooraf, 1,5 mtr.
aanhouden en de aanwijzingen van de regisseurs opvolgen! Bij gezondheidsklachten als
hoesten, niezen, keelpijn en/of koorts bent u niet welkom en hoort u thuis te blijven.
Deze dienst is ook te volgen via de link: https://hoofdstraatkerk.pknhoogeveen.nl/.
Vriendelijke groet,
Henk Dijkhuizen, Scriba
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