
           03-06-2021 
Kerkdeuren wagenwijd open 
Vanaf zondag 13 juni ben je weer van harte welkom in de kerk. 
 
De drie kerkenraden hebben afgesproken om op zondag 13 juni de kerkdeuren van de 
3 kerken wagenwijd open te zetten en jullie van harte welkom te heten.  
Vanaf 28 april is het namelijk mogelijk om kerkdiensten te houden met 30 
kerkgangers.  
 
Het leek ons goed om dit bij alle drie de kerken gelijktijdig te doen, zodat meer 
mensen in de gelegenheid zijn om weer fysiek naar de kerk te komen.  
 
Voor de komende tijd zullen jullie je als gemeenteleden wel vooraf moeten 
aanmelden. Dit kan op de volgende manieren: 
 
Voor Kolderveen/Dinxterveen: 
Dit kan bij ouderling Henk Huisman 06-51743607 of E-mail: pelstars@hotmail.com 
 
Voor Hervormd Nijeveen: 
Dit kan bij de ouderling van dienst. Via telefoon of mail. Dit staat vermeld in het 
rooster achter op het Drieluik. 
 
Voor de Gereformeerde kerk: 
Tot zaterdagavond 12 juni 18.00 uur aanmelden bij: Betsy Wamsteeker-Kooiker 
Telefoon 0522-492048 | Mobiel 06-27386163 | E-mail awamsteeker@live.nl 
 
Op deze zondag vieren we ook het Heilig Avondmaal. Jullie kunnen dit ook nu, net als 
de vorige keer, online thuis meevieren. Jullie zullen dan wel zelf brood (mag ook een 
cracker zijn) en wijn of druivensap klaar moeten zetten. Het is mooi om het met bijv. 
een wit servet af te dekken. Wat doe je als er kinderen bij aanwezig zijn? Leg van 
tevoren uit wat het heilig Avondmaal is. Als kerkenraad hopen we op deze wijze, door 
het vieren van dit sacrament, Gods aanwezigheid te ervaren en Zijn genade mogen 
ontvangen en ons met elkaar verbonden mogen voelen. 
 
Vervolg aanmeldingen voor de komende zondagen: 
Hier geldt aanmelden per week van maandag tot vrijdagavond 18.00 uur bij Betsy. 
Stel dat je je aanmeldt, en er staan al 60 mensen op de lijst, dan vragen wij je om 
gebruik te maken van de mogelijkheid om de daaropvolgende zondag aanwezig te zijn 
bij de dienst. Ben je na aanmelding verhinderd, geef dit tijdig door aan Betsy. 
 
Ook is er weer oppasdienst. 
 
We houden de diensten volgens de geldende richtlijn.  
Er mag nog niet gezongen worden. Let op! (dit geldt voor alle drie de kerken) 
 
I.v.m. met de gezamenlijke E-meeting van 20 juni geldt hiervoor een centrale 
aanmelding tot vrijdag 18 juni 18.00 uur bij : Betsy Wamsteeker-Kooiker 
Telefoon 0522-492048 | Mobiel 06-27386163 | E-mail: awamsteeker@live.nl 


