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Pastoraat
In overleg tussen de bedrijfsarts en ds. C.J. ’t Lam is besloten dat ds. ’t Lam voorlopig tot
1 januari 2021 niet meer dan 20 uur/week zal werken. Dit betekent dat hij nog niet alle
taken op zich kan nemen en we de komende drie maanden extra ondersteuning nodig hebben voor het pastoraat in de wijkgemeente. We hebben ds. E. (Evi) de Vries-Baarlink uit
Coevorden gevraagd of zij ons hierbij wil helpen. Zij wil dit doen en zal in onderling overleg met ds. ’t Lam een deel van zijn pastorale taken overnemen. Ds. de Vries is nu ook al
voor onze wijkgemeente werkzaam op het terrein van de gemeenteopbouw. We begrijpen
dat het voor sommige gemeenteleden vervelend is om opnieuw een andere pastor aan huis
te krijgen. Toch vragen we begrip van u voor deze situatie en we zijn blij dat ds. de Vries
ons ook hierbij wil helpen.
Voedselbank
Graag doen we hierbij een beroep op u voor een bijdrage aan de Voedselbank. Mede door
de huidige omstandigheden heeft de voedselbank het momenteel erg moeilijk. Via de kerken komen er geen producten binnen en ook de winkelbedrijven hebben zelf oplossingen
gevonden voor hun overtollige producten. Om hun werk toch te kunnen blijven voortzetten
vragen we u een gift aan hen te doneren. U kunt dit doen op het bankrekeningnummer van
de diaconie van de Hoofdstraatkerk NL78 RABO 0373 71 26 85 onder vermelding van "Voedselbank".
Reserveren en registreren voor de komende kerkdiensten
We hadden al een mooi bericht voor u opgesteld over het wel of niet aanpassen van de
Corona-maatregelen, toen we werden ingehaald door de minister van Justitie en Veiligheid. Hij heeft met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken overleg gevoerd over de
huidige Corona-maatregelen. Zij doen nu gezamenlijk een “zeer dringend advies aan de
kerkenraden om in oktober maximaal 30 kerkbezoekers toe te laten, geen gemeentezang
toe te staan en mond-/neusmaskers te dragen tijdens verplaatsingen in het gebouw”. Wij
willen hieraan tegemoet komen en dat heeft gevolgen voor ons reserveringssysteem.
A. De kerkdienst van a.s. zondag 11 oktober 2020
We beraden ons momenteel op deze dienst (bevestiging en afscheid van ambtsdragers
en contactpersonen). Hoe die er precies gaat uitzien, kunnen we nu nog niet exact zeggen. Omdat de sluitingstermijn voor deze dienst al ver achter ons ligt en iedereen in
principe kon komen, hebben we een probleem. Van de meer dan 80 aangemelde personen, zullen we er ruim 50 moeten teleurstellen. Deze mensen krijgen daarvoor persoonlijk een schriftelijk bericht. Dit betekent dat alleen de mensen die zich aangemeld hebben en geen afmelding hebben ontvangen op de reserveringslijst zullen staan en naar
binnen kunnen.
B. De kerkdiensten van 18 oktober t/m 8 november 2020
We vragen u ook voor de komende periode aan ons kenbaar te maken of u één of meer
diensten wilt bezoeken. Hierbij geldt dat de aanmelding geen zekerheid geeft dat u ook
werkelijk kunt komen. Dit hangt af van het totale aantal gemeenteleden dat zich aanmeldt. Wellicht moeten we loten wie wel en wie niet kan komen. Hopelijk kunnen we
vanaf 1 november 2020 weer meer mensen ontvangen, maar daarover valt nu nog niets
te zeggen.
Daarom geldt:
1. U kunt zich voor deze diensten aanmelden, zoals in de afgelopen periode.
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2. U ontvangt een bevestiging van de diensten waarbij u aanwezig kunt zijn. Hebt u
geen bevestiging ontvangen, kom dan a.u.b. ook niet naar de kerk, omdat we u dan
wellicht weer naar huis moeten sturen. De bevestigingen voor de diensten in oktober
en de diensten in november zullen afzonderlijk verstuurd worden met een tussenliggende periode van ongeveer twee weken.
3. In het kerkgebouw is een mond-neusmasker verplicht bij verplaatsingen in het gebouw. Als u zit, kunnen de maskers afgedaan worden.
4. We blijven u vragen stellen over uw gezondheid en de regisseurs blijven u naar uw
zitplaats begeleiden.
5. Afhankelijk van de ontwikkelingen kunnen we na deze periode het beleid bijstellen.
Reserveren, registreren en privacy?
U geeft allemaal steeds heel vriendelijk aan ons door wanneer u graag naar de kerk wilt
komen. Maar wat gebeurt er met deze informatie, nadat de periode voor een mogelijke
Covid-uitbraak verstreken is en er (gelukkig) geen besmettingen zijn gemeld?
Wij verwijderen al uw e-mailberichten over dit onderwerp van onze computer en vernietigen uw handgeschreven brieven en opgaves uiterlijk drie weken na afloop van de periode.
Dit geldt natuurlijk ook voor de opgestelde registratieformulieren.

De reservering…… wat vragen wij nu van u?
Mail s.v.p. of u de kerkdiensten 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 om de volgende 4 zondagen (en Dankdag) , te weten:
18 okt, 25 okt, 1 nov en 8 nov 2020 en om de avonddienst op de Dankdag (4 november
2020).
Enkele opmerkingen:
 De uiterste inzendingstermijn is donderdag 15 oktober 2020.
 U ontvangt een bevestiging als u bij een bepaalde dienst aanwezig kunt zijn. Kom a.u.b.
niet naar de dienst als u geen bevestiging heeft ontvangen.
We houden ons nog steeds aan de Corona-maatregelen. Dus reserveren en registreren, 1,5
mtr. afstand houden en de aanwijzingen van de regisseurs opvolgen! En vanaf nu ook
mond-/neusmaskers dragen bij verplaatsingen binnen het gebouw. 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
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Telefoon 0528-275823 e-mail: scriba-hoofdstraatkerk@pknhoogeveen.nl

