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Morgendienst 9.30 uur ook te volgen via livestreaming op de 
website oosterkerk.pknhoogeveen.nl en via kerk tv 
 
voorganger ds. Dick van der Vaart wel oppasdienst 
oud. van dienst Rieke van Dijk-Veenstra geen kindernevendienst  
lector Marja Lease geen tienerkerk 
organist Bram van Dijk koster Ans Selier 

 m.m.v.          Henk Alberts, Kees Ewoldt, 
 cantorijleden        Willy de Jong en Aly Oosterhuis 
 
 Liederen  
intochtslied Psalm 274: 1, 2 en 3 
kyrie  lied 756: 1 3x 
gloria lied 305: 1, 2 en 3 
zingen lied 332 
na 1e lezing 
na 2e lezing 

Taizé lied 103e Bless the Lord my soul.  
Lied 754:1 

na de uitleg 
GEDACHTENIS 

Iona lied 31: 1, 2, 3 en 4 
 

zingen 
 
zingen 

Lied 730: Heer, herinner U de namen. 
Noemen van de namen, ontsteken van kaarsen. 
Iona lied 46: Gods groot erbarmen 

slotlied  Lied 760 zingen 1, 3, 5, 6 en : 2 en 4 declamatie 
  
Lezing uit het oude testament psalm 103 
 uit het nieuwe testament 1 Korintiërs 13 

 
Inzameling 1. diaconaal werk van de PKN 
 2. plaatselijk pastoraal werk 

 
 uitgang: kerk, bussen voor zending en wijkkas 

   
De bloemen gaan als groet van de gemeente naar 

          mevr. de Jong afd. 5 kamer 522 in Weidesteyn  
 

 
 



 

 
Wij gedenken: 
 
2019 
19 november dhr. Jan Bethlehem    85 jaar 
26 november mw. Ineke Smidts – Weijburg  83 jaar  
17 december dhr. Kornelis Jan van der Veen  78 jaar  
 
 
2020  
14 jan dhr. Hendrik Albert Klunder    74 jaar  
17 jan mw. Geesje Stundebeek – Dekker   83 jaar  
18 jan dhr. Thees Verwer     91 jaar  
24 jan dhr. Gerrit de Beer     84 jaar  
16 feb dhr. Harm Kat     89 jaar  
14 mrt mw. Arendje Westera – Dekker   91 jaar  
14 mrt dhr. Gerard Peeks     96 jaar  
21 mrt mw. Ali Grietje Maria Prijs – Bos   68 jaar  
27 mrt mw. Maria Antoinetta Moorrees – Suminem 82 jaar  
21 apr dhr. Hilbrand Roffel     59 jaar   
  9 mei mw. Harmina van Veenen – Wever  88 jaar  
22 mei mw. Leonarda Johanna M Kok – Kaspers  74 jaar  
  6 jun mw. Aaltje Jansma – Pama    97 jaar  
20 jun mw. Harmina Geertruida Bremer – Jansen 85 jaar  
27 jun dhr. Herman Kransen    74 jaar  
  7 jul  mw. Geesje Benjamins – Everts   84 jaar  
18 jul  mw. Roelofje de Jonge – Klunder   75 jaar  
  9 aug dhr. Arie Andries Goedhart    76 jaar  
10 aug dhr. Djimmer Theodoor Bosman   69 jaar  
14 aug mw. Antje Korendijk - van Beelen   96 jaar  
  4 sep mw. Hendrikje Rotmensen – Magrié  76 jaar  
11 sep mw. Klaassina Oostijen - van der Deen  90 jaar  
  3 okt dhr. Wout Jelmer Deelstra    27 jaar  
  3 okt mw. Annigje van Dalsem – Groote   71 jaar  
11 okt mw. Geesje Dekker – Boer    94 jaar 
18 okt mw. Nell van Hulst-Kats    66 jaar 
 
 
 
 
 
 



 

Overleden 
Op 13 november overleed mw. Geertruida (Truus) Spitse – Pol in de 
leeftijd van 77 jaar. Zij woonde met haar man Joop in de Fazant 49, 
7905 HB Hoogeveen De uitvaart vond plaats in besloten kring. 
Op 13 november overleed dhr. Arie van Driel in de leeftijd van 87 jaar. 
Hij woonde met zijn vrouw op Draco 98, 7904 LH in Hoogeveen. De 
laatste jaren verbleef hij in het Johannes van der Sleeden huis. 
Op 15 november overleed de heer Adri Kruijt in de leeftijd van 70 jaar. 
Kapteynlaan 8, 7904 EK Hoogeveen. Hij woonde daar samen met zijn 
vrouw Ank. 
Wij wensen de families kracht en Gods nabijheid toe. 
 
We leven mee  
met mevr. A. van den Berg-van Hemert en haar gezin nu haar krachten 
afnemen ze woont Valkenlaan 5/129, 7905 AA. 
 
Eeuwigheidszondag 
Zoals gebruikelijk gedenken wij onze overleden gemeenteleden op de 
laatste zondag van het kerkelijk jaar. Dit jaar zal dit vanwege de 
maatregelen rond het coronavirus anders gaan dan in voorgaande 
jaren. Omdat het niet mogelijk alle familieleden een plaats in de kerk 
te bieden is hen een brief bezorgd waarin gevraagd wordt de dienst via 
de livestream thuis met familie mee te beleven. En gelijk met de kaars 
in de kerk een kaars te ontsteken om op die manier met elkaar 
verbonden te zijn. Tevens is hen verzocht een foto van hun geliefde te 
sturen die tijdens het gedachtenismoment getoond zal worden. 
Het blijft mogelijk de dienst in de kerk bij te wonen, maar dit gaat naar 
volgorde van aanmelding. 
De duifjes van het gedachtenisbord worden in de week daarna door de 
ouderling of de contactpersoon persoonlijk overhandigd. 
We wensen u, ondanks de beperkingen, een waardevolle 
gedachtenisdienst. 
De kerkenraad 
 
Adventsvespers 
Ook dit jaar worden er weer op de Adventszondagen vespers in de 
Oosterkerk gevierd. De vespers zijn voorbereid door de ambtsgroep 
eredienst en beginnen om 19.00 uur. Het thema van de vespers is dit 
jaar ‘Geef licht, het goede leven met elkaar delen’.  
Advent staat in het teken van verwachting, jezelf openstellen voor de 
toekomst. We geloven dat het donker in deze wereld zal worden  
overwonnen door het Licht.  



 

In deze 4 vespers kunnen wij door de lezingen en liederen die vertellen 
over het licht ons voorbereiden op kerst. 
Er mogen bij de vieringen, na reservering via de website, dertig 
mensen aanwezig zijn, maar de vespers worden ook uitgezonden via 
livestream zodat U thuis deze mee kunt beleven. 
Namens de ambtsgroep eredienst. 
 
Oproep 
Wie zou af en toe met mevrouw de Man willen wandelen? Zij is zeer 
slecht ziend, maar lopen kan zij nog prima. Mevrouw de Man is 
verhuisd van Valkenstede naar Olden Kinholt. Deze omgeving is voor 
haar onbekend, zodat zij niet alleen kan wandelen. 
Haar telefoonnummer is 0528 26 73 29 
 
Acties Jeugd voor Gambia 
Speculaasactie: Ondanks de Corona pandemie is onze speculaasactie 
heel goed verlopen. Met individuele lijsten en bestellingen via de mail 
en telefoon is deze actie toch een groot succes geworden met een 
fantastische opbrengst van €1577,80! Met dank aan alle kopers die op 
deze manier Jeugd voor Gambia wilden steunen. We hopen dat het 
allemaal lekker smaakt! 
Onze grote dank gaat ook uit naar Ingrid en Anne Jager die deze actie 
dit jaar opnieuw voor ons wilden coördineren en bestellingen rond 
hebben gebracht. Christine heeft dit jaar zelf kunnen zien hoeveel werk 
dat allemaal is! Mocht u deze actie gemist hebben of wat extra’s willen 
kopen; bel naar Ingrid (276472) of Christine (262110). We houden 
altijd nog een paar lekkere dingen over. 
Kerstboom actie! 
Het hele jaar door is het Jeugd voor Gambia team acties aan het 
bedenken en/of plannen om geld in te zamelen voor het bouwfonds 
voor Jambanjelly school. Bij deze actie is het heel anders gegaan. Deze 
kregen we aangeboden! Met dank aan Tuincentrum Strijker, die deze 
actie aanbiedt, kunnen we nu onze Kerstboom actie aankondigen. 
U kunt bij ons een bon kopen voor €10 per bon en dit besteden in 
Tuincentrum Strijker aan een kerstboom naar keuze en/of kerstgroen 
voor uw kerststukjes. Natuurlijk kunt u meerdere bonnen kopen om 
een boom helemaal te bekostigen. €10 is niet altijd genoeg voor een 
iets grotere boom. Tuincentrum Strijker gaat na afloop 40% van de 
opbrengst schenken aan Jeugd voor Gambia. Voor iedere bon van  
€10 betekent dit dus €4 voor Jeugd voor Gambia. Als u ons op deze 
manier zou willen steunen, kunt u mailen naar 



 

cmbruinsmaspiller@home.nl of bellen /appen naar 0651360679 om een 
bon te bestellen. 
De bon wordt daarna bij u thuis bezorgd door een van onze jongeren. 
Graag contant betalen (of gelijk met een tikkie). U kunt de bon ook op 
komen halen aan de Kleine Beer 70. 
Wij hopen op deze manier ons bouwfonds voor renovatiewerkzaam-
heden op de school in Jambanjelly te laten groeien. Ons streefbedrag  
€18.000 is helaas nog niet bereikt (we zitten op ongeveer de helft) en 
het afgelopen regenseizoen heeft de gebouwen en de schoolmuur geen 
goed gedaan. 
Gambia (kerst)minimarkt 
We gaan weer iedere woensdagochtend open van 10.00-12.00 uur! 
Ook zaterdag 28 november en zaterdag 12 december zijn we open van 
10.00 tot 15.00 uur. U gaat vast voor Sinterklaas of kerst wat 
cadeautjes kopen. Kom maar even langs. Wij hebben allerlei 
cadeautjes, allemaal in de originele verpakking voor een klein prijsje. U 
kunt ook terecht voor uw kerstkaarten en kerstversieringen. Wij 
houden ons aan de coronamaatregelen; o.a. 4 bezoekers tegelijkertijd 
binnen, registreren en wij dragen mondkapjes. 
Jeugd voor Gambia team 
 
Digitale inzameling van gaven 
VRIENDELIJK VERZOEK met betrekking tot het (digitaal) COLLECTEREN  
We vragen iedereen zoveel mogelijk gebruik te willen maken van de  
App Kerkgeld, dit bespaart ons veel werk.  
Op de website staat de mogelijkheid om via een link naar de Kerkgeld 
app te gaan om uw gift over te maken of via een QR-code. 
Uiteraard kunt u uw gift ook overmaken op het centrale rekening-
nummer NL56 RABO0373735391 t.n.v. Protestantse Gemeente 
Hoogeveen. Graag vermelden voor welk doel de bijdrage is bestemd. 
 
Viering 29 november 2020 
9.30 uur ds. Dick van der Vaart 1e adventszondag 
19.00 uur Vesper 
Beide diensten zijn ook te volgen via livestream op de website 
oosterkerk.pknhoogeveen.nl en kerk tv. 
 
Als u pastorale zorg nodig hebt kunt u contact opnemen met   06-18 
43 19 67. U krijgt dan één van de pastoraatsouderlingen te spreken.  
Die zal u verder verwijzen.        
Kopij voor de Zondagsbrief kunt u vóór donderdag 18 uur verzenden 
naar zondagsbrief@live.nl       


