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We hoeven niet meer uit te leggen dat ons kerkzijn sinds de uitbraak van het Covid-virus 

sterk veranderd is. Dat geldt zowel voor de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, als de 

methodes om de diensten vanuit de Hoofdstraatkerk mee te kunnen vieren. De mogelijk-

heid om op afstand de diensten te volgen was er al langer, via cassettebandjes en kerkra-

dio tot kerktelevisie. Op woensdag 3 juni is daar de mogelijkheid van livestream, kijken via 

internet voor iedereen die dat wenst, aan toegevoegd. De eerste uitzending was een medi-

tatief moment van onze eigen predikant.  

Sinds juni is de apparatuur die we voor de uitzendingen nodig hebben behoorlijk aange-

past. De kosten hiervan zijn via het College van Kerkrentmeesters uit de algemene midde-

len van de Protestantse Gemeente Hoogeveen betaald. Gelukkig is de kwaliteit van de uit-

zendingen aanmerkelijk verbeterd. Velen van u kijken zondags en tijdens begrafenisdien-

sten thuis mee en kunnen zo zien en horen wat er in de kerkzaal gebeurt.  

Voor de mensen die in de kerkzaal op het beamerscherm de liederen, teksten, foto’s, pre-

sentaties, etc. volgen (hopelijk geldt dat binnenkort ook weer voor u), blijft er echter een 

al langer levende wens bestaan. De helderheid op het beamerscherm is namelijk, met na-

me bij zonnig weer, niet optimaal. Vooral bij herdenking- en begrafenisdiensten, die vaak 

wat later op de dag plaatsvinden, is het soms moeilijk te zien wat er op het beamerscherm 

gepresenteerd wordt. En juist dan is het jammer dat hele waardevolle momenten voor de 

nabestaanden en de andere aanwezigen in de kerkzaal slecht te volgen zijn. Wij willen 

hier iets aan gaan doen door verduisterende rolgordijnen aan te brengen, die sneller dan 

de huidige gordijnen geopend en gesloten kunnen worden. Maar dit vraagt opnieuw een 

behoorlijke investering. We hopen een groot deel van dit bedrag te ontvangen via de OPA-

middelen (oud papier acties) en via de Stichting Vrienden van de Hoofdstraatkerk. Maar 

voor het laatste deel van het benodigde bedrag willen we u graag aanspreken.  

Laten we als wijkgemeente rondom de Hoofdstraatkerk onze betrokkenheid bij de Hoofd-

straatkerk tonen door een bedrag bijeen te brengen voor uitsluitend dit doel. Daarom aan 

u persoonlijk de vraag een bedrag (klein of groot) over te maken naar onze wijkkas (reke-

ningnummer: NL25 RABO 0373 7354 64) onder vermelding van “rolgordijnen Hoofdstraat-

kerk”.  Doet u mee?  

 

 
 
Vriendelijke groet, 
Henk Dijkhuizen, Scriba 
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