Zomer Nieuwsbrief
Dit is de gezamenlijke Nieuwsbrief van de Dorpskerk en De Kandelaar.
In de zomerperiode, de maanden juli en augustus, zal de Nieuwsbrief er zo uitzien.
Misschien iets anders dan u gewend was, maar ook op deze manier blijft u op de hoogte
van het nieuws in beide PKN kerken in Holten. Na afloop, of misschien wel iets eerder, gaan we evalueren.
Alle kopij moet binnen zijn voor donderdagmiddag 17.00 uur. Deze Nieuwsbrief is een wekelijkse aanvulling op het
Holtens Kerknieuws.
Voorwoord:
Matteüs 14: 13 – 17 (21)
Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de
mensen kwamen het te weten en vanuit de steden volgden ze hem over land. Toen hij uit de boot stapte en de
grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken. Bij het vallen van de avond kwamen de
leerlingen naar hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar
de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen.’ Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te
eten.’ 17Ze antwoordden hem: ‘We hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen.’
Orde van dienst zondag 2 augustus 2020 in De Kandelaar, aanvang 9.30 uur
Negende Zondag na Pinksteren.
Ouderling van dienst: Heleen Haverslag-van Beuzekom
Voorganger:
ds. Gert van Herk
Lector:
Tonnie Beldman
Muziek/beamer:
Bert Beldman en Wim Assink
Opname:
Hans Prins
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst.
Lied 146a: 1, 4 en 5 (staande);
Bemoediging en groet (staande);
Inleiding en gebed;
Lied HH 481 Hé, luister mee naar een nieuw verhaal;
Aandacht voor de kinderen;
Bijbellezing Matteüs 14: 13 -21;
Lied 383;
Overdenking;
Lied 653: 1, 2 en 7 (U kennen uit en tot U leven…);
Gebeden en ‘Onze Vader’;
Lied HH 679 (staande);
Zegen (staande).
Collecte voor zondag 2 augustus 2020.
Er kunnen in deze dienst geen collectezakken rondgaan. Toch kunt u wel geven! U kunt uw gift
overmaken naar één van de rekeningnummers die op de achterkant van het Holtens
Kerknieuws te vinden zijn of u kunt bijdragen via Givt!
Het collecterooster geeft aan dat zondagmorgen gecollecteerd wordt voor:
1e Diaconie
2e Gemeentetoerusting
HH 481
He luister mee naar een nieuw verhaal,
een nieuw verhaal uit het boek van God.
He luister mee naar een nieuw verhaal,
een nieuw verhaal uit het boek van God.

Net zoals je elke dag je boterhammen eet,
en je dat ook zeker niet een dag of drie vergeet,
zo is het met het lezen uit het boek van onze Heer:
je kunt er veel van leren en zo groei je telkens weer!

HH 679
Heer, uw licht en uw liefde schijnen,
waar U bent zal de nacht verdwijnen.

Refrein
Kom, Jezus kom, vul dit land met uw heerlijkheid.
Kom, heil’ge Geest, Stort op ons uw vuur.

Jezus, licht van de wereld vernieuw ons.
Levend Woord, ja uw waarheid bevrijdt ons.
Schijn in mij, schijn door mij.

Zend uw rivier, laat uw heil heel de aard’ vervullen.
Spreek, Heer, uw woord:
dat het licht overwint.

Heer, ‘k wil komen in uw nabijheid,
uit de schaduwen in uw heerlijkheid.
Door het bloed mag ik U toebehoren.
Leer mij, toets mij,
uw stem wil ik horen.
Schijn in mij, schijn door mij, refrein

Staan wij oog in oog met U, Heer.
daalt uw stralende licht op ons neer.
Zichtbaar, tastbaar
wordt u in ons leven,
U volmaakt wie volkomen zich geven.
Schijn in mij, schijn door mij, refrein.

Hoe zijn de zondagse diensten te volgen?
De voorgangers van de beide ‘protestantse kerken’ gaan bij toerbeurt voor in de gezamenlijke diensten die we
uitzenden via kerkdienst gemist. (U kunt de app kerkdienst gemist downloaden via Google Play of App Store)
Dit denken we te blijven doen tot het eind van de zomermaanden.
We zenden om en om uit en beginnen altijd om 9.30 uur. Je kunt wel eerder inschakelen.
De diensten vanuit de Dorpskerk zijn te volgen/bekijken via Kerkdienstgemist Dorpskerk.
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2036-Hervormde-gemeente-Holten.
De diensten vanuit De Kandelaar zijn te volgen/bekijken via Kerkdienstgemist Kandelaar.
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1933-Gereformeerde-kerk-de-Kandelaar
Aanmelden om de kerkdienst van komende week bij te wonen.
U kunt zich aanmelden om de kerkdienst bij te wonen via onderstaande linken.
Aanmelden kan van zondag 12.00 t/m vrijdagavond 20.00 uur.
Dit kan ook via: Kerkdienst Kandelaar Kerkdienst Dorpskerk
https://aanmelden.kandelaarholten.nl of https://aanmelden.hervormdholten.nl.
Medeleven Dorpskerk
Medeleven De Kandelaar
Verjaardag:
7 augustus 2020
Dhr. J. Meijerink
82 jaar Kolweg 20
7451 AC
Holten
Ziek:
Arjan Faber, Helderman 6 is soms thuis, soms in het ziekenhuis, vanwege (na)behandeling.
Actuele ontwikkelingen in de Dorpskerk
Zingen in de Dorpskerk
In de Dorpskerk worden de liederen gezongen door enkele gemeenteleden vanaf de galerij. Dus ook op zondag
9 augustus a.s. Vind jij het leuk om die liederen (voor) te zingen, geef je dan op bij Gert Ribbink voor donderdag
6 augustus a.s. Hij is te bereiken via webmaster@hervormdholten.nl.
Actuele ontwikkelingen in De Kandelaar
Zingen in De Kandelaar
In de Nieuwsbrief van vorige week ben je geïnformeerd over het mogelijk weer zingen in de diensten in De
Kandelaar. Voor De Kandelaar is vastgesteld dat het gebouw voldoet aan de landelijke norm om te mogen zingen
in de dienst. In de afgelopen week heeft de voltallige kerkenraad zich hierover gebogen en ook een besluit over
genomen. Vanaf zondag 2 augustus zal er weer gezongen mogen worden in de diensten in De Kandelaar.
Het gebruiksplan is hierop aangepast. Een exemplaar ligt in De Kandelaar. Het gebruiksplan staat of komt ook op
de website. Bij binnenkomst in De Kandelaar wordt je gevraagd naar je gezondheid, de opstelling in de kerkzaal is
anders en we gaan uit van twee meter onderlinge afstand. Zondag is het nog meezingen met de liederen die
worden afgespeeld en te zien zijn op de beamer. De volgende keer is de samenzang met het orgel.
In de Dorpskerk is meezingen nog niet toegestaan, maar zullen wel zangers op de galerij te horen zijn.
Activiteitenagenda Dorpskerk
20 september 2020 Startzondag

Activiteitenagenda De Kandelaar
12 augustus 2020 Moderamen
17 augustus 2020 Kleine kerkenraad
06 september 2020 Doopdienst?
13 september 2020 Bevestiging ambtsdragers
14 september 2020 Grote kerkenraad
20 september 2020 Startzondag
Bezinning (uit de nieuwsbrief van de PKN)
Waarom zou een mens christen worden? Over ‘bekering’ gesproken!
Door Dr. Sake Stoppels, beleidsmedewerker Protestantse Kerk en lector aan de Christelijke Hogeschool Ede.
In onze tijd krijgt ‘missionair zijn’ veel aandacht. Er wordt heel veel gepionierd en ook binnen ‘gewone’
gemeenten staat het thema volop in de aandacht. Op allerlei manieren richten kerken zich naar buiten. Er
gebeuren daarbij veel mooie dingen. ‘Zieltjes winnen’ hoort daar voor velen niet meer bij. Dat is iets van voorbije
tijden. Er zijn zeker goede redenen om op dit punt kritisch naar het verleden te kijken, maar zou dat laatste echt
zo zijn? Of zou de meest wezenlijke missionaire dienst van de kerk misschien toch kunnen liggen in het in contact
brengen van mensen met Jezus Christus? Zouden ‘zieltjes’ juist in verbondenheid met Hem niet kunnen
uitgroeien tot florerende ‘zielen’?
Meer dan het gewone
Die vraag komt natuurlijk direct als een boemerang terug bij de gemeente en ook bij mijzelf: ben ik meer mens
geworden door mijn geloof en mijn betrokkenheid bij de kerk? Dat kan een confronterende vraag zijn, maar het is
goed als we deze in de gemeente elkaar toch durven te stellen. Want als de gemeente me (onverhoopt) eigenlijk
niet helpt in mijn mens-zijn (menswording!), dan is er ook weinig reden anderen uit te nodigen te kiezen voor
Jezus Christus. Want dan ‘bekeer’ je je tot meer van hetzelfde. Maar als daadwerkelijk blijkt dat die keuze tot
‘meer dan het gewone’ leidt, dan ontstaat er een basis om ook niet-gelovigen uit te dagen hun kaarten op Jezus
Christus te zetten.
Via relaties
Het gaat hier om een heel belangrijke zaak. Wat is de plek van het christelijk geloof op de markt van welzijn en
geluk? Is het een kraampje als willekeurig elk ander kraampje met ongeveer dezelfde spullen? Of kun je daar iets
krijgen dat nergens anders wordt aangeboden? Ik kan me voorstellen dat niet iedereen gecharmeerd is van dit
soort markttaal, maar hoe dan ook zullen we in de gemeente ons over deze vragen moeten buigen.
We leven in een tijd van beleving, van willen ervaren. Willen mensen iets gaan zien in het christelijk geloof, dan
moeten ze de waarde daarvan kunnen proeven, kunnen beleven. Het is dan ook niet verwonderlijk dat
bekeringen vaak via relaties verlopen. Iemand proeft iets van het geloof van de ander, wordt nieuwsgierig, gaat
op onderzoek uit en besluit christen te worden. Vaak blijkt dat er daarbij vroeger al een vloertje is gelegd: de juf
van de zondagschool die zo prachtig vertelde, een oma die met je zong en bad. Onderzoek laat ook zien dat
voorgangers nogal eens een rol spelen bij het tot geloof komen van mensen.
Leven op z´n kop
De stap om in deze tijd christen te worden, lijkt steeds groter te worden. Dat heeft te maken met de vaak grote
afstand van mensen tot de wereld van het christelijk geloof en helaas ook met het negatieve beeld dat velen van
kerk en geloof hebben. Een jonge vrouw die tot geloof was gekomen, besloot een bijbel te kopen. ‘Het voelde
alsof ik voor het eerst condooms ging kopen’, zei ze. Dat laat iets van die kloof zien. Een vrouw die via een
pioniersplek het christelijk geloof had ontdekt, vertelde dit: “Ik moest tot mijn eigen verwondering er achter
komen dat ik een godsgeloof heb ontwikkeld. Daar heb ik lang mee geworsteld. Ik heb er eindelijk maar aan
toegegeven. Ik heb mijn hele leven herzien. Dat is heel helend geweest. Mijn leven is behoorlijk op z’n kop
gekomen. Ik doe niet meer zo moeilijk over dat je grootse dingen wilt bereiken.” Ook zij moest ‘wennen’ aan het
idee dat er in haar leven echt een knop was omgegaan. Nog steeds ontdekken in ons land mensen de kracht en
de schoonheid van het christelijk geloof. Hun ziel leeft op. Zou het kunnen zijn dat we - vertrouwd als we vaak zijn
met de kerk en de christelijke traditie - dat helemaal niet meer zo scherp zien? Gelukkig de gemeente die
‘bekeerlingen’ in haar midden heeft....

Aan de slag
Het boek ‘Back to basics’ bevat zeven hoofdstukken over zeven basale thema’s voor de plaatselijke gemeente.
Over de inhoud van Christelijk geloof, over kerk-zijn, context en contextualisering en de missionaire roeping van
de kerk. Bedoeld om het inhoudelijk (geloofs)gesprek te stimuleren. Kijk op www.pkn.nl.
Meditatie: Het verhaal van Lydia, woorden die raken
U herkent dat vast wel. Woorden die je nooit meer bent vergeten en die je een andere kijk gegeven hebben op
jezelf. Woorden die je raken en nog steeds inspireren. Dat gebeurde ook bij Lydia, die zakenvrouw uit
Griekenland. Een echte ondernemer: ze handelde in purperstoffen - een luxeproduct in die tijd. En ze had als
vrouw een eigen huis in Filippi, de stad voor Romeinse officieren. Maar ze wist van méér dan making money: ze
was een zinzoeker. Als niet-Joodse vrouw was ze onder de indruk van de God van Israël. Op sabbat bezocht ze de
gebedsplaats bij de rivier. Een indrukwekkende, inspirerende vrouw! Op een goede sabbat komt Paulus daar en
houdt er zijn eerste Europese preek. Hij vertelt hoe hij vanwege een wonderlijke droom de oversteek gemaakt
heeft van Turkije naar Griekenland. Het is zijn eerste sabbat in Europa, dit is de eerste plek die hij bezoekt.
Bij Lydia slaat zijn preek in als een bom. Die Jezus over wie Paulus het heeft: Hij moet de Messias zijn! Lydia is
daar zo van overtuigd dat ze zich laat dopen. Zij plus haar
huisgenoten, inclusief personeel. Zo ging dat in die tijd... Ze biedt
haar huis aan als logeeradres voor Paulus. Haar huis wordt het
centrum van de eerste kerk in Europa.
Als je dit verhaal op je laat inwerken, besef je: het Evangelie is niet
te stuiten. Het begint in Europa met een ondernemende
zakenvrouw, die beseft dat er meer is dan geld verdienen. Die door
het verhaal over Jezus beseft: Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij! Luister via:
https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/op-u-alleen-mijn-licht-mijn-kracht/
Colofon
De Zomernieuwsbrief van de Dorpskerk en De Kandelaar wordt in juli en augustus wekelijks gemaild naar de
aangemelde e-mailadressen. Aanmelden en afmelden kan via:
scriba@kandelaarholten.nl of rik.aangeenbrug@gmail.com

