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Via deze Nieuwsbrief geven we u de mogelijkheid zich aan te melden voor de kerkdiensten 
tot en met 12 september 2021. Ondanks alle versoepelingen geldt nog steeds een aantal 
regels. Eén van deze regels is dat we moeten registreren wie er in de kerkzaal zitten tij-
dens een dienst. Het is in ons aller belang zo snel mogelijk te kunnen handelen, indien er 
toch sprake zou zijn van besmettingen tijdens een dienst. Daarom vragen u vriendelijk 
maar dringend zich van te voren aan te melden en anders de kerkdiensten niet te bezoe-
ken. 
Verder blijft het aanhouden van 1,5 mtr. afstand als gouden regel gehandhaafd. De regis-
seurs blijven u daarom steeds een plaats toewijzen. Volg a.u.b. hun aanwijzingen. 

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 8 augustus t/m 12 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 voor de diensten is donderdag 5 augustus 2021.  
 

Datum Tijdstip 
Aantal 

personen 
Bijzonderheden 

Zondag 8 augustus 2021 09.30 uur      
 

Zondag 15 augustus 2021 09.30 uur  
 

Zondag 22 augustus 2021 09.30 uur  Heilig Avondmaal 

Zondag 29 augustus 2021 09.30 uur   

Zondag 5 september 2021 09.30 uur   

Zondag 12 september 2021 09.30 uur 
 

Bevestiging en afscheid ambts-
dragers en contactpersonen 

 
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 
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Telefoon 0528-275823 e-mail: scriba-hoofdstraatkerk@pghoogeveen.nl 
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