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Website Hoofdstraatkerk 
Heb u de website van onze wijkgemeente (http://www.hoofdstraatkerk.nl) weleens be-
zocht? Kortgeleden is deze site helemaal voorzien van een nieuw jasje, zowel wat betreft 
het uiterlijk als de inhoud. We proberen de site steeds toegankelijker te maken en actueel 
te houden. Er staat veel informatie op over pastoraat, kerkdiensten, jongeren, senioren en 
ga zo maar door. Echt de moeite waard om eens een kijkje te nemen. En wellicht bezoekt 
u daarna de site steeds vaker om de nieuwste informatie over uw wijkgemeente te lezen.  
En wie verzorgen die website dan wel? Dat doen met name Tom Dragstra en Els ’t Lam, 
maar u kunt natuurlijk zelf ook informatie hiervoor aanleveren bij Els of de scriba. 

 
Kerstviering ’s middag i.p.v. kerkdienst kerstavond 
In de vergadering van 5 maart 2020 heeft de kerkenraad besloten geen Kerstnachtdienst 
meer te houden. Geleidelijk zie je het aantal bezoekers teruglopen, de kerkzaal is niet 
voor de helft gevuld. We hebben bekeken op welke manier we andere invulling kunnen 
geven aan een bijeenkomst op 24 december. We hebben besloten in de middag een kerst-
viering te houden vanaf 14.30 uur. Bijv. inloop met koffie, een gesproken woord en zingen, 
een eenvoudige broodmaaltijd, afgesloten met een korte liturgie. Maar helaas, vanwege 
het corona-virus moet het anders en met minder gemeenteleden gaan. Wat het dit jaar 
wordt, ziet u hieronder. 
 
De geboorte van Christus: Een heel belangrijk feest om te vieren in deze maand december. On-
danks alle beperkingen is er toch een mogelijkheid gevonden om een Kerstmiddag te houden voor u 
als gemeentelid van de Hoofdstraatkerk. Wat kunt u verwachten: we kijken naar het Kerstverhaal 
gemaakt door de Zandtovenaar, we luisteren naar zang en muziek door Hanneke Giethoorn en Jaap 
Scholing en naar de meditatie die wordt verzorgd door ds. C.J. ’t Lam. 
De voorbereiding van deze middag is gedaan door de Kerkenraad in samenwerking met de Commis-
sie Seniorenmiddagen. We beginnen om 14.30 uur en de uiterlijke eindtijd is 17.00 uur. Helaas 
kunnen we deze keer niet voor vervoer zorgen.  
Wanneer u niet aanwezig kunt zijn is er de mogelijkheid om de viering d.m.v. Kerk TV of li-
vestream te volgen. We hopen dat we op deze wijze met elkaar een goede viering mogen hebben. 
We wijzen u er op dat deze viering bedoeld is voor alle gemeenteleden.  

 
Voor deze viering kunt u zich aanmelden, zoals we dat tegenwoordig ook voor de kerkdien-
sten doen (zie hieronder). 
 
Reserveren en registreren voor de komende kerkdiensten 
Opnieuw kunt u zich aanmelden voor kerkdiensten. Voorlopig helaas nog maar voor 30 be-
zoekers, maar we hopen nog op enige versoepeling door de overheid. We blijven vooraf 
reserveren en bij het naar binnengaan registreren. En we zullen loten waar dat nodig is. 
Gaat het maximum van 30 bezoekers na de loting alsnog omhoog, dan krijgen de uitgelote 
leden natuurlijk weer een nieuwe kans. Denk nu niet: “Ik doe niet mee, want ik gun ande-
ren een plaats”. Immers niet-opgegeven betekent ook niet-meedoen zodra er meer dan 30 
mensen mogen komen. Maar gaat u er even voor zitten…. we vragen u namelijk over 8 
diensten te willen nadenken! Dit heeft natuurlijk te maken met de feestdagen. Het gaat 
om de volgende diensten: 
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13 december 2020 om 9.30 uur 
20 december 2020  om 9.30 uur 
24 december 2020  om 14.30 uur (kerstviering) 
25 december 2020  om 9.30 uur (1e kerstdag) 
27 december 2020  om 9.30 uur 
31 december 2020  om 19.30 uur (oudjaarsavond) 
1 januari 2021  om 10.30 uur (nieuwjaarsdag) 
3 januari 2021  om 9.30 uur 
 
U weet inmiddels dat een aanmelding niet de zekerheid geeft dat u ook werkelijk kunt 
komen. Dit hangt af van het totale aantal gemeenteleden dat zich aanmeldt. Daarom 
geldt: 
 
1. Meldt u zich aan voor deze diensten via e-mail, brief of (eventueel) telefoon. 
2. U ontvangt een bevestiging van de diensten waarbij u aanwezig kunt zijn. Geen bevesti-

ging ontvangen? Kom dan a.u.b. niet naar de kerk. We willen liever niemand terugstu-
ren.  

3. In het kerkgebouw is een mond-neusmasker verplicht bij verplaatsingen. Als u zit, kun-
nen de maskers afgedaan worden. 

4. We stellen u vragen naar uw gezondheid en de regisseurs begeleiden u naar uw zit-
plaats. 

5. Zo nodig zullen we tijdens of na deze periode het beleid bijstellen. 
 
 
 
 

De reservering…… wat vragen wij nu van u? 
 
 
Mail s.v.p. of u de onderstaande kerkdiensten en/of viering 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 8 diensten: 13, 20, 24, 25, 27 en 31 dec. 2020 en 1 en 3 jan. 
2021. 
 
Enkele opmerkingen: 

 De uiterste inzendingstermijn is maandag 7 december 2020.  

 U ontvangt een bevestiging als u bij één of meer diensten aanwezig kunt zijn. Kom niet 
naar de dienst als u geen bevestiging heeft ontvangen! 
 

We hanteren een aantal Corona-maatregelen, zoals reserveren en registreren, 1,5 mtr. 
afstand houden, mond-/neusmaskers dragen bij verplaatsingen binnen het gebouw en de 
aanwijzingen van de regisseurs volgen. Bij gezondheidsklachten als hoesten, niezen, keel-
pijn 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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