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Hoe gaat het nu met ds. Cees ’t Lam? (uit Kerkentrommel nummer 8/21).
In het najaar van 2018 probeerde mijn been de regie over mijn hele levensstructuur over
te nemen. Vele maanden is het mij gelukt dat te verhinderen. Een positieve instelling,
aangevuld met actieve doorzettingskracht en een flinke dosis pijnstillers, zorgde ervoor
dat mijn daagse leventje gewoon door kon gaan. Zondag 19 mei 2019 was mijn laatste gewone dienst in de Hoofdstraatkerk. Nou ja, gewoon. Het was een dienst op vier krukken.
Eén van de dienstdoende diakenen was zelfs aangesteld als krukkenbewaarder. Maar wat
voelde ik me de spreekwoordelijke vijfde. De dinsdag daarop heb ik me ziekgemeld. Mijn
been had uiteindelijk gewonnen. Zelfs mijn positiviteit, aangevuld met gewoon doorgaan
en oxycodon, hield mij niet op de been.
Inmiddels ben ik bijna twee jaar verder. Met de artsen deel ik in de dankbaarheid en de
verwondering over het goede resultaat van de behandelingen. Met grote inspanning en
blijvend optimisme heb ik geprobeerd weer zelf de regie over mijn levensstructuur in
handen te krijgen. De eerste maanden van herstel verliepen boven verwachting. In korte
tijd konden mijn rolstoel en de scootmobiel voorgoed in de winterstalling. Trouwe volgers
van de kerkdiensten hebben gemerkt dat zelfs mijn wandelstok al meerdere maanden niet
meer met mij mee ter kerke gaat. Op grond van het snelle herstel verwachtte ik in augustus 2020 wel weer volledig aan het werk te kunnen. Maar dat viel wel wat tegen. De bedrijfsarts sprak zelfs over een energetische beperking. Sinds 1 januari 2021 werk ik op
proef voor de volle 66 %. Er zijn dagen dat het prima gaat, maar er zijn ook dagen dat de
vermoeidheid me opbreekt. Na overleg met mijn arts in het UMCG moet ik al mijn klachten maar benoemen als ‘bijkomende schade’. Dat betekent dat het percentage waarmee
ik aan de Hoofdstraatkerk verbonden ben te hoog is. De bedrijfsarts gaat een keuring aanvragen om vast te stellen welk percentage dan wel reëel zal zijn. Zelf denk ik dat 50 %
haalbaar is. Wat dat voor mijzelf en voor onze gemeente betekent zullen we nog maar
even af moeten wachten.
Ik vind het best wel teleurstellend dat, zelfs met een grote inzet aan oefenkracht en positief denken, mijn conditie niet weer geheel op peil gekomen is. Aan de andere kant blijf
ik me realiseren dat mijn leven anno 2019 zeer kwetsbaar en eindig was en dat ik anno nu
weer een pracht levensperspectief heb. Uiteindelijk ben ik nog steeds een dankbaar mens.
En ook al kan ik straks misschien maar voor 50 % aan het werk, genieten doe ik voor de
volle honderd!

Van de kerkrentmeesters
Op 28 juni aanstaande gaat koster Wouter Bouwhuis met pensioen. In 2014 is door de AK
besloten dat een koster bij vertrek niet mag worden vervangen door een professionele
kracht. Het is de bedoeling dat vrijwilligers het werk dan oppakken. Gelukkig zijn er heel
veel vrijwilligers rond de Hoofdstraatkerk, maar dit is een groot karwei. We zijn druk bezig
om er voor te zorgen dat de overgang soepel verloopt. Auke Helder is bereid meer uren te
steken in het horeca-gedeelte. Met de kosters van de Oosterkerk zijn er gesprekken om te
kijken wat zij voor ons kunnen betekenen.
Op dit moment zijn er geen activiteiten, waardoor het inwerken wordt bemoeilijkt. Ook
van een groot afscheid is nu geen sprake. Wij als gemeente willen natuurlijk goed afscheid
nemen van onze fantastische gastheer. Wouter vindt het fijn persoonlijk afscheid te nemen
van de wijkgemeente. Hij wil graag de start van het nieuwe seizoen nog begeleiden. Daarom nemen we na de zomer pas echt afscheid. De exacte datum hoort u natuurlijk nog van
ons.
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Reservering kerkdiensten van 9 mei t/m 2 juni 2021
Met een zekere schroom benaderen we u opnieuw voor de reservering van kerkdiensten.
Tijdens de laatste persconferentie van de minister-president hoorden we dat het land
langzamerhand weer open gaat. We weten nu nog niet helemaal precies wat dit voor de
bezoekersaantallen van onze kerkdiensten gaat betekenen. Maar er gloort hoop aan de
horizon. We hopen dat we weer 30 bezoekers mogen ontvangen en we vragen u daarom
zich aan te melden voor deze diensten.
Het gaat om een inventarisatie en dat biedt nog geen zekerheid dat u weer naar de kerk
kunt komen. Maar als er verruiming komt, dan weten wij wie graag wil komen. U ontvangt
een bevestiging 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 naar: Siebrand Bisschop, Het Haagje 3-41, 7902LA Hoogeveen.
Bij het reserveren gelden de volgende regels:
 De uiterste inzendingstermijn is maandag 3 mei 2021.
 Als u kerkdiensten kunt bezoeken (we hopen tot max. 30 bezoekers), krijg u hiervan
bericht vòòr 7 mei 2021.
 Als u geen uitnodiging ontvangt, betekent dit dat er voor u geen plaats gereserveerd is.
 In het kerkgebouw is een mond-neusmasker verplicht bij verplaatsingen. Als u zit, kunnen de maskers afgedaan worden.
 We stellen u vragen naar uw gezondheid en de regisseurs begeleiden u naar uw zitplaats.
 Voorlopig wordt er nog niet gezongen tijdens de kerkdiensten.
In tegenstelling tot andere jaren is er dit jaar op Hemelvaartsdag geen gezamenlijke
dienst met de Hervormde gemeente. Beiden wijkgemeenten houden dan een eigen kerkdienst.
Datum
Zondag 9 mei 2021
Donderdag 13 mei 2021
Zondag 16 mei 2021
Zondag 23 mei 2021
Zondag 30 mei 2021
Zondag 6 juni 2021

Tijdstip
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur
09.30 uur

Aantal
personen

Bijzonderheden
Hemelvaartsdag
1e Pinksterdag
Viering Heilig Avondmaal

Let op: Ook al heeft u zich aangemeld voor een bepaalde kerkdienst, dan kan het voorkomen dat u geen uitnodiging ontvangt. U bent dan niet geregistreerd en heeft 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

