Gereformeerde wijkgemeente Centrum
Nieuwsbrief 21 augustus 2021

In deze Nieuwsbrief treft u informatie aan over de Wijkgids 2022, over het zingen tijdens
de kerkdiensten, over een seniorenmiddag op 8 september 2021 en over het afscheid van
onze koster Wouter Bouwhuis. Ook krijgt u weer de mogelijkheid zich aan te melden voor
de kerkdiensten tot en met 24 oktober 2021.
Wijkgids 2022
Naar verwachting verschijnt aan het eind van dit jaar weer een nieuwe Wijkgids. U denkt
misschien wel eens dat er binnen onze wijkgemeente niet zo veel verandert, maar na een
periode van twee jaar is onze huidige gids toch niet meer zo actueel. Vooral op het administratieve vlak is er veel gebeurd. In de gids staan ook de namen, (e-mail)adressen en
telefoonnummers van onze leden. Dat is handig om één van onze opdrachten eenvoudiger
te maken, namelijk “het omzien naar elkaar”. Bijvoorbeeld als je een kaartje wilt sturen
of iemand persoonlijk wilt spreken. Maar dan moeten de gegevens wel kloppen en bovendien moet u er wel mee eens zijn dat deze gegevens in de Wijkgids komen te staan. Daarom ontvangt u één deze dagen een brief/formulier in huis met de gegevens die we van u
willen opnemen in de Wijkgids. Kloppen de gegevens niet of wilt u niet dat die gepubliceerd worden? Geef dit aan op het formulier en lever het in op het kerkelijk bureau, Stoekeplein 4, 7902 HM Hoogeveen of mail/stuur dit naar info@kerkelijkbureauhoogeveen.nl.
Let op: op uw brief was dit adres niet juist (bij hoogeveen de letter -e- vergeten)
Het zingen tijdens de kerkdiensten
Gelukkig mogen we sinds enkele weken weer volop meezingen tijdens de kerkdiensten.
Maar het lijkt er soms op of we dit een beetje verleerd zijn. Het gaat hier en daar nog wat
aarzelend en zachtjes, terwijl het samen zingen van de liederen zo’n belangrijk onderdeel
van een kerkdienst kan zijn. Daarom hierbij de oproep: Houd je niet meer in bij het zingen, doe weer volop mee en laat de blijdschap van de gemeente horen!
Voor de gemeenteleden rond de Hoofdstraatkerk
Woensdag 8 september 2021 zijn we plan om weer te starten met onze Seniorenmiddagen.
Deze middagen zijn niet leeftijdsgebonden. "Bent u 50 of tachtig, iedereen is welkom".
Op deze middag zal ds. C. ’t Lam te gast zijn. We beginnen om 14.30 uur in het Herman
Bavinckhuis. We proberen de draad weer op te pakken. Na vele maanden van weinig contacten, is er grote behoefte elkaar weer te ontmoeten. Als deze middag niet doorgaat,
ontvangt u hier over bericht. Ook gasten zijn vanzelfsprekend weer van harte welkom!
Wilt u graag opgehaald worden? Dan graag even een telefoontje naar de fam. Lunenborg:
0528-271388 of 06-23376828. Voor deelname aan deze middag moet u zich aanmelden! Zie
de tabel bij de Reservering voor kerkdiensten aan het eind van deze Nieuwsbrief.
Op het programma voor de komende maanden staan:
- 13 okt: dhr. Loek Boer: Verhalenverteller en 10 nov: mw. Ina Bulthuis: Trouwambtenaar.
Afscheid Wouter Bouwhuis
In juni van dit jaar, 2021, is Wouter al formeel met pensioen gegaan. We hebben dat ook
al een beetje kunnen vieren met een kleine groep en een klein bekertje koffie en een klein
gebakje, na een kerkdienst. Dat was alles wat mogelijk was op dat moment, in verband
met corona. We willen het daarbij echter niet laten: er wordt gewerkt aan een bijeenkomst waarin we met Wouter terug kunnen kijken op zijn werkperiode voor PG Hoogeveen.
Als het verloop van de pandemie ons wat helpt, zou het afscheid in november kunnen
plaatsvinden. Nadere mededelingen volgen in de nieuwsbrief.
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Bij een afscheid hoort ook een afscheidscadeau: als u daaraan wilt bijdragen, kunt u uw
bijdrage storten op rekening nummer NL25 RABO 0373 73 54 64 ten name van PGH inz.
Wijkkas Hoofdstraatkerk met vermelding: Wouter.
Namens de organisatie commissie: Thijs Leistra.
Aanmelding voor de kerkdiensten en de seniorenmiddag
I.v.m. de nog steeds voortdurende vakantieperiode vragen we u opnieuw zich voor een
periode van 6 weken aan te melden voor de kerkdiensten. We hoorden tijdens de laatste
persconferentie van de minister-president dat er op korte termijn versoepelingen te verwachten zijn. Maar hoe dit voor de kerkdiensten zal uitwerken, is op dit moment nog niet
bekend. Zodra hier meer duidelijkheid over bestaat, laten we u dit weten. Tot die tijd
zullen we op de huidige wijze verder gaan en pas versoepelen als de kerkenraad besluit
dat dit voor ons verantwoord en wenselijk is. Dit betekent dat we blijven registreren wie
er in de kerkzaal zitten tijdens een dienst. Daarom vragen u vriendelijk maar dringend zich
van te voren aan te melden en anders de kerkdiensten niet te bezoeken. Verder blijft de
1,5 mtr. afstand bestaan. De regisseurs wijzen u daarom nog steeds een plaats toe.
Als u zich van te voren aanmeldt, mag u er vanuit gaan dat u kunt komen. Komen er erg
veel aanmeldingen, dan moeten we misschien loten. De mensen die uitgeloot worden en
dus niet kunnen komen, krijgen daarvan persoonlijk bericht. Dus als u zich aanmeldt, bent
u welkom, tenzij u een persoonlijk bericht ontvangt dat u uitgeloot bent!
Reservering kerkdiensten van 19 september 2021 t/m 24 oktober 2021
(en voor de seniorenmiddag op 8 september 2021)
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 (met vermelding van uw naam) naar: Siebrand Bisschop, Het Haagje
3-41, 7902LA Hoogeveen.
De uiterste inzendingstermijn is, i.v.m. de seniorenmiddag, Vrijdag 3 september 2021.
Datum

Tijdstip

Zondag 19 september 2021

09.30 uur

Zondag 26 september 2021

09.30 uur

Zondag 3 oktober 2021

09.30 uur

Zondag 10 oktober 2021

09.30 uur

Zondag 17 oktober 2021

09.30 uur

Zondag 24 oktober 2021

09.30 uur

Aantal

Bijzonderheden
Startzondag

Seniorenmiddag 8 sept 2021 14.30 uur
Als u onverhoopt wordt uitgeloot voor één van de diensten, 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@pghoogeveen.nl

