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Morgendienst 9.30 uur ook te volgen via livestreaming op de 

website oosterkerk.pknhoogeveen.nl en via kerk tv 

 
Jeugddienst 

Thema: Liefde verbindt verschil 

 

voorganger ds. Dick van der Vaart wel oppasdienst 

oud. van dienst Yvonne Verhage geen kindernevendienst  

lector Mieke Markenstein geen tienerkerk 

organist Harry van der Veen koster Marco Selier 

 zang           Inge Tibben 

 

Inge zingt 

welkom 

lied ”I don’t know to love Him” 

 

Inge zingt lied ”Thank You for the music” 

luisteren naar Anneke van Giersbergen ”Straks bijeen” 

lezing Marcus 7:24-30 

vertaling ”Nothing else matters”        

Inge zingt lied ”Nothing else matters” 

overdenking thema: Liefde verbindt verschil 

luisteren naar Maaike ”Long, long Ago” 

Inge zingt lied ”Iedereen is van de wereld” 

we luisteren  naar Rejoice ”New name written down in glory” 

Inge zingt Lied ”What a wonderful world” 

  

Inzameling 1. Diaconie, najaarszending  

2. Onderhoud gebouwen en energiekosten 

 
 

  

 uitgang: kerk, bussen voor zending en wijkkas 

   

 

De bloemen gaan als groet van de gemeente naar 

          dhr. en mevr. Walsma, de Vink 5 

 

 

http://www.kleurplaten-voor-kids.nl/index.php?option=com_kleurplaatprinting&img=5586&fld=/Bloemen.html


 

 

We leven mee met 

mevr. Westera-Kat, Buizerdlaan 83 zij heeft in het ziekenhuis gelegen. 

mevr. Corry Ruiter-de Rooy, Meteorenlaan 66-102 zij verblijft in het 

ziekenhuis in Drachten voor verschillende behandelingen. 

dhr. Meinen, Orion 41 die een operatie moest ondergaan. 

 

 

Zondag na dankdag 

Beste gemeenteleden. Woensdag 4 november 2020 is het dankdag.  

In de Oosterkerk is het gebruikelijk dat op de zondag na dankdag fruit 

en bloemen meegenomen worden naar de kerk. Tijdens de dienst 

worden dan zakjes fruit en bossen bloemen samengesteld. Na de dienst 

kan dan iedereen zakje fruit of een bos bloemen meenemen.  

Door de coronamaatregelen is het niet mogelijk dit te 

organiseren.  

Daarom roepen wij u op om zelf een zak fruit of een bos bloemen 

samen te stellen en naar iemand te brengen waarvan u denkt dat 

hij/zij een groet van de gemeente van de Oosterkerk mag ontvangen. 

U kunt denken aan iemand die kort of langdurig ziek is, iemand die een 

dierbare verloren heeft, een mantelzorger, iemand in de straat die 

geen lid is van onze gemeente, maar wel aandacht verdiend, enz. 

Achterin de kerk liggen kaartjes met “een groet van de Oosterkerk”, 

die kunt u meenemen. Als u niet in de gelegenheid bent om de kerk te 

bezoeken kunt u natuurlijk ook zelf een kaartje schrijven. 

Diaconie Oosterkerk 

 

 

Dorcas Voedselactie 

Het coronavirus maakt alles anders, ook voor Dorcas. Het is moeilijk 

om de allerarmsten te bereiken. Maar… opgeven doet Dorcas niet. Ook 

niet als het bijna onmogelijk wordt. De allerarmsten in Oost-Europa 

gaan een zware winter tegemoet. Ze leven in de kou en weten niet of 

ze morgen nog te eten hebben. Dorcas wilde dit jaar voor de 25ste 

keer voedselpakketten voor hen inzamelen bij supermarkten, in kerken 

en op scholen. Maar helaas loopt het plan anders. Het aantal 

coronabesmettingen in Nederland neemt toe. Daarom pakt de 

organisatie de actie nu anders aan. Veiligheid en gezondheid gaan 

altijd voor. De producten die Dorcas normaal gesproken in Nederland 

inzamelt, koopt ze nu zelf in de landen. Voor € 15,00 lukt het om een 

voedzaam pakket samen te stellen; inclusief handzeep. U kunt dit 

bedrag of een ander bedrag overmaken naar rekeningnummer  



 

NL04 RABO 016 250 000 o.v.v. voedselpakket. 

Omdat de organisatie de pakketten niet hoeft te vervoeren, zijn ze 

sneller bij de allerarmsten. U kunt ook bijdragen aan de Dorcas 

Voedselactie te doneren in de online collectebus die wij op 

www.dorcas.nl/collectevoorvoedsel hebben aangemaakt. Ga voor meer 

informatie naar www.dorcasvoedselactie.nl  

 

 

 
Gambia minimarkt: nu mini cadeau- en kerstmarkt! Ook op 

zaterdag 7 november open! 

Mits er een strenge lockdown komt gaat de minimarkt ook op zaterdag 

7 november van 10 – 15 uur open! De markt is standaard iedere 

woensdagmorgen open van 10-12 uur  

Voor een klein prijsje hebben we voor u:  

- heel veel mooie kerstversieringen en ook kerstkaarten 

- heel veel cadeaus, sommigen al in folie ingepakt en allemaal nieuw  

  aangeleverd: bv huid- en haar-verzorging; mokken en borden met  

  stipwerk versierd (DotsbyVera); drie cadeau bonnen van Tuincentrum 

  Strijker; twee soorten kamerplanten met pot: pannekoekplanten en  

  Sedum burrito (met dank aan Piet van der Ende); ook heel veel  

  nieuw en gebruikt speelgoed voor kinderen. 

- We hadden heel veel boeken (ook ‘top’boeken) in dozen staan in de  

  opslagruimte maar die staan nu allemaal in onze prachtige boeken- 

  kast. Daar zijn ook allerlei legpuzzels en spelletjes. U bent van harte  

  welkom!  

- Wij houden ons aan de RIVM-maatregelen; o.a. max 4 bezoekers 

  tegelijkertijd, registratie, afstand houden en mondkapjes dragen. 

 

Speculaasactie 

U kunt tot 8 november bestellingen doorgeven aan Christine Bruinsma 

of Ingrid Jager. Formulieren liggen in de hal of u kunt een formulier via 

de mail krijgen van Christine: cmbruinsmaspiller@home.nl  

 

Team Jeugd voor Gambia 

http://www.dorcas.nl/collectevoorvoedsel
http://www.dorcasvoedselactie.nl/
mailto:cmbruinsmaspiller@home.nl


 

 

 

 
8 november is er geen inzameling voor de voedselbank i.v.m. de acties 

voor Dorcas en dankdag 

Bart Krikken 

 

 

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 8 november 2020 

9.30 uur ds. Dick van der Vaart 

Deze dienst is 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       

 

mailto:zondagsbrief@live.nl

