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Blijven we nog steeds reserveren en registreren? 
Deze vraag houdt ons als kerkenraad bezig. De PKN en het RIVM hebben samen regels opge-
steld om verspreiding van Corona binnen kerkgebouwen tegen te gaan. Eigenlijk passen wij 
binnen de Hoofdstraatkerk deze regels strenger toe dan strikt noodzakelijk. We doen dit, 
omdat veel van onze gemeenteleden tot de zogenaamde risicogroepen behoren. Maar we 
hebben ook de indruk dat de vele regeltjes gemeenteleden belemmeren om zich aan te 
melden voor het bezoeken van de kerkdiensten. De vraag is daarom gerechtvaardigd: 
“Hoelang moeten we dit beleid volhouden?”  

Volgens de regels is reserveren, registreren en het stellen van gezondheidsvragen tot 100 
kerkbezoekers sinds 1 juli 2020 niet meer nodig. Maar wij willen juist graag meer dan 100 
bezoekers ontvangen en hoe zit het dan?  Tja…. en dan komen vragen naar voren, zoals: In 
welke samenstelling komen de bezoekers binnen - alleen of met meer personen uit één 
huishouden? Moeten we de bezoekers boven het maximum aantal van 100 naar huis sturen? 
Of toch weer vooraf laten reserveren? Misschien de bezoekers zichzelf in de hal laten regi-
streren? Kunnen we in die situatie dan nog 1,5 mtr. onderlinge afstand waarborgen? En wat 
is het maximum aantal bezoekers als er straks bouwsteigers in de kerkzaal staan? Kortom, 
allemaal vragen die niet maar zo te beantwoorden zijn. Zeker niet nu het er op lijkt dat 
het aantal besmettingsgevallen ook in onze regio toeneemt.  

De kerkenraad vindt de situatie op dit moment daarom nog niet rijp voor ingrijpende ver-
anderingen. Wel willen we enkele wijzigingen doorvoeren bij het reserveren. We doen het 
de komende periode daarom als volgt: 

1. We vragen u aan te geven of u de komende zondagen één of meer diensten wilt bezoe-
ken. 

2. U kunt allemaal komen, mits u zich heeft aangemeld. 
3. U ontvangt geen bevestiging meer van ons, tenzij er zich onverhoopt zoveel bezoekers 

aanmelden dat we toch nog moeten loten. Alleen in dat geval ontvangt u een bericht. 
4. We blijven u vragen stellen naar uw gezondheid en de regisseurs blijven u naar uw zit-

plaats begeleiden. 
5. Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen we na deze periode het beleid bijstellen. 
 
En gaan we dan ook weer samen zingen? 
Van verschillende kanten vernemen we dat gemeenteleden de samenzang tijdens de kerk-
diensten missen. Anderen geven aan het juist te waarderen dat we, gezien de omstandig-
heden, nog niet weer samen zingen. Ook hier geldt dat we niet allemaal hetzelfde denken 
over de vraag of en wanneer we weer kunnen zingen. Een inventarisatie onder de kerken-
raadsleden wees uit dat de meesten het nu nog te vroeg vinden om weer gezamenlijk te 
gaan zingen. Wel waren er stemmen om bijvoorbeeld weer zachtjes te zingen en/of de 
formele regels van PKN/RIVM te volgen. Deze regels betekenen voor de Hoofdstraatkerk 
dat we kunnen zingen, maar ook hier geldt dat we de zorg voor onze leden nu nog belang-
rijker vinden.  
 
Daarom geldt voor de komende 4 weken: niet gezamenlijk zingen.  
 
Afhankelijk van de ontwikkelingen zullen we hierna eventueel veranderingen op dit punt 
doorvoeren. Wel denken we na over inbreng van andere muzikale vormen, zoals piano, 
dwarsfluit, harp of andere instrumenten en/of kleine zanggroepjes. Ook het gezamenlijk 
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uitspreken van het Onze Vader en het zingen van drie keer ‘Amen’ na de zegenbede wordt 
hierbij overwogen. 
 
 
De viering van het Heilig Avondmaal op 6 september 2020 
 
Om aan de eisen ten gevolge van Corona te voldoen, vieren we het Heilig Avondmaal lo-
pend. De looproute is over het podium gelegd: aan de kruiskant kunt u het podium oplo-
pen, bij het kruis het brood nemen, doorlopen over het podium en aan de kaarskant wijn 
of druivensap nemen en vervolgens via de helling het podium weer verlaten. Via het zijpad 
kunt u door de hal weer aan de achterzijde de kerkzaal in. De regisseurs zullen aangeven 
wanneer u kunt gaan lopen en de route aangeven. 

Het brood wordt voor u klaargezet op een bord, zodat u een stukje kunt nemen zonder 
andere stukjes aan te raken. Wijn wordt in metalen bekertjes geserveerd en druivensap in 
glaasjes. 

Er is een beperkt aantal plaatsen voor kerkgangers die niet- of moeilijk kunnen lopen. Zij 
kunnen dat bij binnenkomst aangeven bij de regisseurs.  Zij kunnen dan plaatsnemen op de 
voorste bank aan de kaarskant en op de eerste twee rijen stoelen aan de kaarskant.  Tij-
dens de lopende viering worden zij op corona-afstand voorzien van brood en wijn.  

 
 
 
 
 

De reservering…… wat vragen wij nu van u? 
 
 

Mail s.v.p. of u de diensten op onderstaande zondagen 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. 
 
Het gaat hierbij deze keer, vanwege organisatorisch omstandigheden, over 5 zondagen, te 
weten: 13, 20 en 27 september 2020 en 4 en 11 oktober 2020 
 
Enkele opmerkingen: 

 De uiterste inzendingstermijn is maandag 7 september 2020.  

 U ontvangt geen bevestiging, tenzij er moet worden geloot. 
 

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 diensten zijn ook te volgen via de link: https://hoofdstraatkerk.pknhoogeveen.nl/. 
 
 
 
Vriendelijke groet, 
 

Henk Dijkhuizen, Scriba 

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