
   

Gereformeerde wijkgemeente Centrum  

      Nieuwsbrief 10 maart 2021 

 
  

 
 

Verduisterende rolgordijnen 

We zijn blij verrast door uw gulle geefgedrag voor de rolgordijnen na onze oproep in de 

vorige Nieuwsbrief. Dank u wel daarvoor. Waarschijnlijk kunnen we, bij zonnig weer, nog 

deze maand gebruik maken van deze rolgordijnen. Dit is ook mogelijk gemaakt door giften 

van de Stichting OPA (oud papier acties) en van de Vrienden van de Hoofdstraatkerk. Ook 

aan deze gevers heel hartelijk dank! 

Kerkgang rond de Paasperiode 

Door de lockdown hebben we lange tijd de kerkdiensten niet meer kunnen bezoeken. Ook 

na de persconferentie van 8 maart 2021 is het niet duidelijk of en wanneer er een verrui-

ming komt. We hopen en verwachten dat er rond Pasen wel iets meer mogelijk is wat be-

treft het kerkbezoek. Maar we moeten de ontwikkelingen afwachten. Toch willen we niet 

helemaal stil blijven afwachten, want als we te laat beginnen met uitnodigen, hebben we 

met Pasen misschien toch nog een lege kerkzaal. Om deze reden, vragen we u toch weer 

om aan te geven welke kerkdiensten u graag wilt bezoeken. Voor alle duidelijkheid: het is 

een inventarisatie en er is geen enkele zekerheid dat u weer naar de kerk kunt komen. 

Maar als er verruiming komt, dan weten wij wie graag wil komen. U ontvangt een bevesti-

ging als u bij één of meer diensten welkom bent.  

 

 

 

Vul a.u.b. de tabel in en mail die naar:  voorzitter-hoofdstraatkerk@pghoogeveen.nl 

 
Als u de tabel liever niet invult, kunt u natuurlijk ook zelf een berichtje naar dit e-
mailadres sturen en daarin aangeven wanneer u graag wilt komen. Kunt u niet mailen? 
Breng of stuur dan het ingevulde deel van deze Nieuwsbrief naar:  
 

Siebrand Bisschop, Het Haagje 3-41, 7902LA Hoogeveen. 
 
Bij het reserveren gelden de volgende regels: 

 De uiterste inzendingstermijn is vrijdag 23 maart 2021.  

 Als u kerkdiensten kunt bezoeken, krijg u hiervan bericht vòòr 28 maart 2021. 

 Als u geen uitnodiging ontvangt, betekent dit dat er voor u geen plaats gereserveerd is.  
 

Verder geldt: 
 
1. In het kerkgebouw is een mond-neusmasker verplicht bij verplaatsingen. Als u zit, kun-

nen de maskers afgedaan worden. 
2. We stellen u vragen naar uw gezondheid en de regisseurs begeleiden u naar uw zit-

plaats. 
3. Voorlopig wordt er nog niet gezongen tijdens de kerkdiensten. 
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Reservering kerkdiensten Hoofdstraatkerk van 1 april t/m 2 mei 2021 

 
 
Voor de 2e paasdag is het nog niet duidelijk of een gezamenlijke dienst in de Grote Kerk 
plaatsvindt of een dienst in de Hoofdstraatkerk. Ook is het mogelijk dat op die dag geen 
kerkdienst wordt gehouden. Hierover ontvangt u t.z.t. bericht. 
 
 

Datum Tijdstip 
Aantal 

personen 
 Bijzonderheden 

donderdag 1 april 2021 19.30 uur  Witte Donderdag - Heilig Avondmaal 

vrijdag 2 april 2021 19.30 uur  Goede Vrijdag 

zaterdag 3 april 2021 19.30 uur (!)  Stille Zaterdag 

zondag 4 april 2021 09.30 uur 
 

1e Paasdag 

maandag 5 april 2021 09.30 uur 
 

2e Paasdag 

zondag 11 april 2021 09.30 uur 

 
  

zondag 18 april 2021 09.30 uur 

 
  

zondag 25 april 2021 09.30 uur 

 
  

zondag 2 mei 2021 09.30 uur 

 
  

 
Let op: Ook al heeft u zich aangemeld voor een bepaalde kerkdienst, dan kan het voorko-

men dat u geen uitnodiging ontvangt. U bent dan niet geregistreerd en hebt in dat geval 

geen toegang tot de kerkdienst.  

 
Als u niet tot de gelukkigen behoort die aanwezig kunnen zijn in de Hoofdstraatkerk, kunt 
u de dienst toch 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 
 

https://hoofdstraatkerk.pknhoogeveen.nl/
mailto:scriba-hoofdstraatkerk@pknhoogeveen.nl

