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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. R. Gosker – De Wijk wel oppasdienst 
oud. van dienst Rieke van Dijk - Veenstra geen kindernevendienst  
lector Tiny Hidding geen tienerkerk 
organist Bram van Dijk koster Ans Selier 

  
 zang: Christine Bruinsma, Heleen Lammers, Bart Krikken, Harry Lip 
 
Liederen 
intochtslied Psalm 85: 1 
gloria Psalm 85: 3, 4 
na de 1e lezing Lied 859: 1, 2 
na verkondiging Lied 803: 1, 2, 3, 6  
slotlied Lied 868: 1, 5  
  
Lezing Psalm 85  
  
  
Inzameling 1. Diaconie t.b.v. Vrije wijkdoel 
 2. Kerk t.b.v. onderhoud gebouwen en energie 
 uitgang: kerk; bussen voor zending en wijkkas 

 
               

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar: 
                           - Mevr. Stevens – Herstelhotel De Kaap etage 1, k8  
  

 
 



 

We leven mee met: 
Mw. Nynke de Jong, Satellietenlaan 6, die na een val tijdelijk verblijft in 
Weidesteyn kamer 522. 
Mw. Stevens – Ramakers, Valkenstede 114, die tijdelijk verblijft in 
zorghotel de Kaap. 
Mw. Spitse Pol, de Fazant 49, die haar leven binnenkort uit handen zal 
moeten geven. 
Dhr. Kruyt, Kapteynlaan 8, die zeer ernstig ziek is. 
 
Bedankt 
Voor de vele kaarten, bloemen, bezoekjes (voor zover het kon), 
telefoontjes en persoonlijke, fijne woorden willen we jullie heel hartelijk 
danken. Het doet ons goed om zoveel mensen om ons heen te weten. 
We voelen de warme band van de gemeenschap. Het proces van Corrie 
gaat nog steeds door. Regelmatig een chemokuur, die gelukkig 
aanslaat. De pijn van de osteoporose blijft helaas. Misschien kunnen 
artsen nog wat verlichting geven; pijnpoli, oncoloog. We blijven hopen 
en bidden op betere tijden.  
Een hartelijke groet van Corrie en Willem Rooks 
 
Inzameling van de gaven: 
Vanmorgen is de Vrije wijkdoelcollecte bestemd voor de Interkerkelijke 
Commissie voor het Dovenpastoraat. De interkerkelijke commissies 
voor de pastorale verzorging van doven in de provincies Drenthe en 
Groningen werken aan een zo goed mogelijke communicatie tussen 
doven en horenden. Ze bieden hulp aan kerkelijke gemeenten en hun 
dove leden op pastoraal en praktisch gebied. Bovendien worden er 
regelmatig dovendiensten en andere activiteiten voor doven 
georganiseerd. Ook in Hoogeveen worden er kerkdiensten gehouden.  
Financiering geschiedt door kerkelijke bijdragen en bijdragen van dove 
en slechthorende gemeenteleden. Meer info op www.doofenkerk.nl   
 
Vriendelijk verzoek met betrekking tot het digitaal inzamelen van de 
gaven: maak zoveel mogelijk gebruik van de App Kerkgeld. 
Op de website staat de mogelijkheid om via een link naar de Kerkgeld 
App te gaan of om via een QR-code uw gift over te maken. Uiteraard 
kunt u uw gift ook overmaken op het centrale rekeningnummer: NL 56 
RABO 0373 7353 91 ten name van de Protestantse Gemeente 
Hoogeveen. Graag vermelden voor welk doel de bijdrage is bestemd. 
 
  



 

Eeuwigheidszondag 22 november  
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 
 
Zitplaatsreservering 
Wilt u een zitplaats reserveren voor het fysiek bijwonen van een 
kerkdienst? U kunt zich inschrijven via de site van de Oosterkerk. De 
inschrijving sluit op donderdagavond 20.00 uur.   
Alvast bedankt namens de zitplaatsreservering Oosterkerk 
 
Adventskalender 2020 gratis aanvragen  
Zondag 29 november begint advent. Geef licht, het goede leven met 
elkaar delen! Dat is het thema van de adventskalender 2020. Met 
Advent leven we toe naar de geboorte van Jezus. God gaf ons licht in 
het donker. De adventskalender brengt u iedere dag een stapje 
dichterbij Kerst. U ontdekt 25 dagen lang wat de Bijbel ons wil 
vertellen over het leven in Gods licht. U kunt de adventskalender 2020 
gratis aanvragen: https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender    
ZWO-werkgroep Oosterkerk 
 
Oproep van de Voedselbank  
Vrijwilligers gevraagd voor Superzaterdag 12 december!!  
Superzaterdag is een begrip geworden als het gaat om 
voedselinzameling in Hoogeveen. Samen met Rotary Hoogeveen/De 
Wolden en de Soroptimisten Hoogeveen is dit een jaarlijks 
terugkerende actie voor de Voedselbank Hoogeveen. Omdat er dit jaar 
geen vrijwilligers van de Voedselbank beschikbaar zijn doen we nu een 
beroep op u. Wij vragen van u een beetje tijd om ons te helpen met 
voedsel in te zamelen. De Voedselbank Hoogeveen geeft op dit 



 

moment aan 170 gezinnen, dat zijn 454 monden voedsel. Daarvan zijn 
209 kinderen onder de 18 jaar.  
Op deze Superzaterdag staan de meewerkende Supermarkten in de 
gemeente Hoogeveen in het teken van de Voedselbank Hoogeveen. 
Vrijwilligers zullen op gepaste afstand promotie doen, zoals een flyer 
uitdelen en eventueel een mondelinge toelichting geven. De bus van de 
Voedselbank zorgt voor af- en aanvoer van de kratten.  
Concreet vragen wij aan u aan te melden om flyers uit te delen en 
levensmiddelen in ontvangst te nemen.  
Dat gebeurt in periodes van 2,5 uur; 9.30 – 12.00 uur, 12.00 – 14.30 
uur en 14.30 – 17.00 uur  
Op welk tijdstip en bij welke supermarkt u ingedeeld gaat worden en 
meer info over deze dag, ontvangt u zodra u zich hebt aangemeld.  
Geef u op voor 15 november per email op: 
voedselbankhoogeveenpr@gmail.com  en dan ook graag uw 
telefoonnummer vermelden of aanmelden per telefoon 06 14526217 
Namens de Voedselbank Hoogeveen, Pieter Feijer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viering 22 november 2020 
9.30 uur: Ds. Dick van der Vaart  - Eeuwigheidszondag 
 
De dienst is ook te volgen via livestreaming op de website 
oosterkerk.pknhoogeveen.nl en via 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  


