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Kwaliteit onlinekerkdiensten 
De afgelopen weken is de kwaliteit van de online gestreamde kerkdiensten niet overal 
even goed geweest. Sommigen van u zullen er niets van gemerkt hebben, maar voor ande-
ren was het geluid de afgelopen zondagen zo slecht dat de dienst nauwelijks te volgen 
was.  
Wij betreuren dit en bieden daarvoor onze verontschuldigingen aan. Maar door keihard 
werken van Lucas Tigelaar en Gerben Dolsma denken we dat het technische probleem in-
middels opgespoord en verholpen is. De eerste testen verliepen nu prima. De apparatuur 
(incl. geluidsapparatuur) is kortgeleden helemaal vernieuwd. Hierdoor moeten sommige 
onderdelen nog goed op elkaar ingeregeld worden. De komende weken wordt actief mee-
gekeken door een aantal mensen om te kijken of de diensten op alle manieren goed te 
volgen zijn.  
 
Dorcas 
Het is misschien een goed idee om in deze Nieuwsbrief aandacht te schenken aan Dor-
cas. Al 25 jaar rond deze tijd houdt Dorcas een voedselactie door onder meer via de 
kerken artikelen in te zamelen. Vanwege de Corona-besmettingen kan dit nu niet 
doorgaan. Dorcas wil daarom zelf geld inzamelen en daarvan artikelen inkopen om 
25.000 voedselpakketten samen te stellen. Zij willen die pakketten sturen aan de al-
lerarmsten in Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië. U kunt hieraan meedoen. 
Voor €15 kan een voedzaam pakket inclusief zeep samengesteld worden. Doet u mee? 
Stort dan een bedrag op NL04 RABO 0106 2500 00. Namens Dorcas: heel veel dank! 
 
Reserveren en registreren voor de komende kerkdiensten 
We merken dat gemeenteleden er soms voor kiezen zich niet meer aan te melden voor de 
kerkdiensten. Dit om aan andere gemeenteleden de mogelijkheid te geven wel naar de 
kerk te kunnen. Dit is fijn en toont de saamhorigheid binnen onze wijkgemeente, maar 
heeft ook onbedoelde neveneffecten. Sommige gemeenteleden ‘zien’ we bijna niet meer 
en bovendien komt het nu soms voor dat we minder dan 30 aanmeldingen hebben. Voor de 
dienst op de Dankdag hebben we nog maar 12 aanmeldingen (aarzel niet en geef u daar-
voor alsnog op). Het is natuurlijk vervelend als je je aanmeldt en later toch geen uitnodi-
ging ontvangt omdat je uitgeloot bent. Toch vragen we u zich wel aan te melden en dan 
maar het risico te lopen dat u uitgeloot wordt. Het uitloten werkt zo: er vindt een aselecte 
trekking plaats van de leden die zich hebben aangemeld. Dit gebeurt afzonderlijk voor le-
den die de diensten wel en leden die de diensten niet online kunnen ontvangen. De ingelo-
te leden worden in eerste instantie buiten de trekking gehouden voor de volgende kerk-
dienst. Dit tot elk van de aangemelde leden een kerkdienst heeft bezocht. Daarna begint 
het trekkingsproces opnieuw.  
 
Wij vragen u nu zich weer aan te melden voor een aantal kerkdiensten in de komende pe-
riode. Het betreft de kerkdiensten van 15, 22 en 29 november en 6 december 2020. Hierbij 
twee opmerkingen: 
1. In de dienst van 15 november 2020 willen we het Heilig Avondmaal vieren. Deze vie-

ring doen we op dezelfde manier als in de dienst op 6 september 2020. Dus lopend 
Avondmaal voor wie dit kan en zittend Avondmaal voor wie dit niet lopend kan doen.  

2. Op 22 november 2020 is het Eeuwigheidszondag of wel de laatste zondag van het ker-
kelijk jaar en zullen we de overleden gemeenteleden van het afgelopen jaar herden-
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ken. Op dit moment denken de Liturgiecommissie en kerkenraad nog na over hoe we 
deze dienst op een zo waardig mogelijk wijze inhoud kunnen geven. Dit i.v.m. het 
maximum van 30 bezoekers.  

 
We vragen u 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.  

 
Daarom geldt: 
1. U kunt zich voor deze diensten aanmelden, zoals in de afgelopen perioden (per e-

mail, briefje of eventueel telefoon). 
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.  

3. In het kerkgebouw is een mond-neusmasker verplicht bij verplaatsingen in het ge-
bouw. 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. 
 

 
  

De reservering…… wat vragen wij nu van u? 
 
Mail s.v.p. of u de kerkdiensten op onderstaande zondagen in de Hoofdstraatkerk wilt be-
zoeken 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 om de volgende 4 zondagen: 15, 22 en 29 november en 6 december 2020. 
 
Enkele opmerkingen: 

 De uiterste inzendingstermijn is wat sneller dan u van ons gewend bent, namelijk dins-
dag 10 november 2020.  

 U ontvangt een bevestiging als u bij één of meer diensten 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 
Telefoon 0528-275823 e-mail: scriba-hoofdstraatkerk@pknhoogeveen.nl 
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