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Het heeft een tijd geduurd, maar 
vanaf Pinksteren (23 mei) is de kerk 
tijdens diensten weer open voor 
bezoekers (max. 30). U bent van 
harte welkom!  
 
We hanteren dezelfde regels als 
voor de tweede lockdown: u hoeft 
zich dus niet aan te melden, maar 
wanneer er 30 bezoekers zijn, kan het gebeuren dat we de deur moeten sluiten. 
Binnen wordt uw naam en telefoonnummer genoteerd. In de kerk vragen we u om 
een mondkapje te dragen bij verplaatsingen, maar als u op uw plek zit mag deze 
uiteraard af. En ook als u al gevaccineerd bent, blijft de 1,5 meter afstand gelden. 
Voor gemeentezang is er helaas nog geen ruimte. Toch zien we dit als een mooie 
eerste stap, weer samen te komen in de kerk. We hopen de komende tijd stap voor 
stap verder te kunnen gaan. Alle diensten zijn in de Haghakerk. 
 

 
 
Alle diensten in de Haghakerk…? Nee, niet allemaal: uitzondering is zondag 30 mei. 
Dan nemen we in de dienst afscheid van de Ichthuskerk. Voor deze dienst gelden 
meer uitzonderingen. Zo is het dan wel nodig om u vooraf aan te melden bij de 
scriba, Reinschje Hiemstra. Dat kan o.a. via mail: scribaatheeg@gmail.com. Ook deze 
dienst zenden we uit via YouTube.  
 

 
 
Op vrijdag en zaterdag is er ook gelegenheid om afscheid te nemen. In verband met 
de spreiding graag aanmelden met dag en tijdstip! Dit kan bij Homme Bakker 
hommebakker55@hotmail.com. Op deze momenten van afscheid is er onder meer 
een fototentoonstelling en gelegenheid om nog even in de kerk rond te kijken. Na 
afloop is er bij goed weer gelegenheid om buiten even met elkaar door te praten 
onder het genot van een kopje koffie. Uiteraard vragen we u wel hierbij de 
onderlinge afstand te bewaken. Meer informatie kunt u vinden op 
www.pgheeg.nl/afscheid.  
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Heeft u hem al gezien, de nieuwe website? Neem anders snel een kijkje op 
www.pgheeg.nl. Met dank aan Geertje Vermaning hebben we een nieuwe, 
geactualiseerde website. We zijn nog bezig de laatste belangrijke informatie over te 
zetten, daarna wordt de oude website volledig vervangen. Veel dank voor Pieter 
Jukema voor het jarenlange beheer daarvan! 
Voor de nieuwe website kunnen we nog goed foto’s gebruiken van Heeg en de 
kerken. Stuur ze ons vooral toe! Samen houden we de website actueel en 
interessant.  
Heeft u feedback over de leesbaarheid of vindbaarheid van bepaalde stukken: laat 
het ons ook weten, via websitepknheeg@gmail.com.  
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