Nieuwsbrief
Deze en volgende week hebben we geen gezamenlijke
nieuwsbrief. Er zijn deze weken twee diensten i.v.m. bevestigen
en afscheid ambtsdragers. Verder besluiten beide kerkenraden
ook over de voortgang van de gezamenlijke nieuwsbrief. Dat zal
over twee weken duidelijk zijn.
Zie verder onder “Gezamenlijke diensten”.
Voorwoord:
Schriftlezing uit Romeinen 12: 9-17
9
Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. 10Heb
elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan
uzelf. 11Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de
Heer. 12Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed
ondervindt, en bid onophoudelijk. 13Bekommer u om de noden van de heiligen en wees
gastvrij. 14Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet. 15Wees blij met wie zich
verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. 16Wees eensgezind; wees niet hoogmoedig,
maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. 17Vergeld geen kwaad
met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen.
Orde van dienst zondag 6 september 2020
Voorganger: ds. Siebe Roozenboom
Organist: dhr. Jan van Dijk
Lector: dhr. Reijer Dorresteijn
In deze dienst nemen wij afscheid van de Diessenplasouderlingen Ria Baltes-Roelvink en
Rientje van Iperen-Esseboom; van kerkrentmeester Johan Veneklaas Slots, en de diakenen
Bertus Bronsvoort, Wim Stevens en Erna Broekhuis.
Als nieuwe ambtsdragers begroeten we Henk Markvoort (ouderling) en Henk Veltkamp
(diaken).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Orgelspel
Aansteken van de Paaskaars
Welkom en mededelingen
Koor: Lied 105:1, 2
Loof God de Heer, en laat ons blijde
Bemoediging en groet
Koor: Lied 105:3
God, die aan ons zich openbaarde
Gebed
Schriftlezing: Romeinen 12:9-21
Toelichting op het symbolische bloemwerk
Kindermoment
Koor: Lied 975:1,3
Jezus roept hier mensen samen
Verkondiging (Rom. 12:9b)
Koor: Lied 974:1,2,3 Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven
Afscheid en Bevestiging
Dankwoorden tot de vertrekkende ambtsdragers – bloemen
Dankwoorden tot de ambtsdragers die dóórgaan:
Ina Aaftink-Zwiers, Liselore Schalker-Veldhuis, Ans Pannekoek, Dirk Jansen en Gerrit
Veneklaas
Zegen. Acclamatie
Koor: Lied 362:1, 2
Hij die gesproken heeft een woord dat gaat
Presentatie van de nieuwe ambtsdragers
Gebed
Bevestigingsvragen en zegen

Woord tot de gemeente (gaat staan)
Koor: Lied 363
Dat ’s Heren zegen op u daal’
Gelukwensen en uitreiking van het Dienstboek
Gebeden
Koor: Lied 378:1, 2, 3, 4, 5 Sterk, Heer, de handen tot uw dienst
Uitzending en zegen
Gelukwensen en bedanken vertrekkende en nieuwe ambtsdragers
Orgelspel en collecten aan de uitgang
Uitleg symbolisch bloemwerk
De kleur voor deze bevestigings- en afscheidsdienst van ambtsdragers is rood.
Rood verwijst naar de Heilige Geest die mensen in beweging brengt.
De vierkante basisvorm is een verwijzing naar ‘rechtdoen aan allen’.
Er is goed en kwaad. In het vierkant zijn verschillende elementen geplaatst.
Voor het bidden ligt er een gebedenboekje.
Een tak met vijgen laat het zegenen van je vervolgers zien, het groene blad van de vijg is de
kleur van de hoop.
De breedbladige weegbree staat voor standvastigheid, je vindt deze plant op stukken waar
dagelijks auto’s overheen rijden en toch houdt hij het vol.
Het eten voor je vijand laten we zien door de korenaren met daarbij een kan water voor het
lessen van de dorst.
8 rode rozen voor de vertrekkende en komende ouderling, ouderling kerkrentmeesters en
diakenen.
Collecte voor zondag 6 september 2020.
Er kunnen in deze dienst geen collectezakken rondgaan. Bij de uitgangen kunt u uw gift
deponeren in daarvoor bestemde mandjes. Verder kunt u uw gift overmaken naar één van
de rekeningnummers die op de achterkant van het Holtens Kerknieuws te vinden zijn.
Medeleven Dorpskerk
Dhr. Henk Oonk van de Tuinstraat wordt nu in de Diessenplas verzorgd. Dit nadat zijn vrouw
Dinie Oonk bij een val met de fiets zowel haar arm als haar heup heeft gebroken. Zij gaat
tijdelijk naar een verpleeghuis. Wat een tegenslag voor hen beiden.
Dhr. Jan Markvoort van de Brummelaarsweg 22 is door fysieke omstandigheden enkele
dagen in het ziekenhuis geweest. Hij herstelt thuis verder.
We leven met alle zieken mee en wensen hen Gods zegen toe.

Actuele ontwikkelingen Dorpskerk
Bevestigen en afscheid ambtsdragers
In de liturgie leest u welke mensen gaan en komen. Afgelopen zaterdag hebben we op de
Grote kerkenraadsvergadering de verdiende aandacht besteed aan de zes vertrekkende
ambtsdragers. Er gaat met hen meer dan 50 jaar ervaring uit de kerkenraad! Zij hebben zich
ieder in hun eigen college en met eigen talenten met hart en ziel ingezet. Mooi is dat: “met
hart en ziel”. Zij zeiden alle zes dat het kerkenwerk jezelf ook verrijkt en dat je er ook veel
voor terugkrijgt. Misschien is dit voor u een stimulans om, als u gevraagd wordt, ja te
zeggen! In de vergadering hebben we ook nagedacht hoe we met een krimpende
kerkenraad onze kerk toch goed kunnen blijven besturen en bovenal uitvoering blijven geven
aan onze taken als pastoraat, diakonaat, zending en beheer van gebouwen en financiën.
Graag verwijs ik naar het stukje dat Johan Veneklaas Slots heeft geschreven voor het
Holtens Kerknieuws dat binnenkort in uw brievenbus valt.
Nogmaals, ook via deze weg onze grote dank voor al het werk aan de kerk door de groep die
afscheid neemt.

Fijn dat er ook weer nieuwe ambtsdragers zijn. Twee Henken, namelijk Henk Markvoort
(ouderling) en Henk Veltkamp (diaken) . Voor de eerste een nieuwe ervaring en voor de
laatste een nieuwe periode, maar wel in een voor hem nieuw college. Wij zijn heel blij met
jullie komst
Gods zegen op jullie werk en op dat van de gehele kerkenraad!
Gezamenlijke diensten
Sinds april hebben we de digitale diensten samen met de Kandelaar ingevuld. Dat was
vanwege het Coronavirus. Vanaf 1 juli ook de fysieke diensten samen, zoals gebruikelijk in
de zomertijd. Dat is heel goed bevallen.
Voorlopig hebben we het virus nog niet onder controle. Maar er komen nu een aantal
diensten waarin we de diensten apart invullen. Dit vanwege het eigen karakter van die
diensten, maar ook de naar verwachting grotere opkomst. Zo geldt dat voor komende
zondag bij de bevestiging van ambtsdragers in de Dorpskerk en later deze maand ook in de
Kandelaar. Verder is er deze maand een doopdienst in Kandelaar met 4 dopelingen en dus
ook veel verwachte gasten. Zo zullen er nog wel meer diensten zijn die niet gezamenlijk zijn,
zoals bijv. de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
We houden u daarvan op de hoogte.
Dit weekend afwezig
Deze zaterdag en zondag zijn we twee dagen weg. We zijn daarom, helaas, ook niet
aanwezig bij deze bijzondere kerkdienst, van bevestiging en afscheid van ambtsdragers.
Iedereen natuurlijk een mooie dienst gewenst! In dringende gevallen zijn we nog wel
telefonisch bereikbaar via ons vaste nummer, dat doorgeschakeld is,
ds. Mark en Meinske van Sandijk
Activiteitenagenda:
6 september : afscheid en bevestiging ambtsdragers
20 september: Startzondag
De Parenting Children Course:
De Parenting Children Course is een serie van vijf bijeenkomsten voor ouders van 0- tot 10jarige kinderen. Het is een leuke en laagdrempelige manier om met andere ouders
ervaringen uit te wisselen en je te bezinnen op de opvoeding van je kinderen. Aan bod
komen vijf thema’s:
1. Basis – bouwen aan veiligheid
2. Behoeften – ontdekken van genegenheid
3. Grenzen – ontwikkelen van vrijheid
4. Relaties – leren van sociale vaardigheid
5. Ruimte – groeien naar zelfstandigheid.
Hoe ziet een gemiddelde bijeenkomst eruit?
Iedere bijeenkomst duurt twee tot tweeënhalf uur. We beginnen rond 11.00 uur met een
koffietafel voor ouders en kinderen samen. Daarna splitsen we ons op; voor de kinderen is er
dan oppas en ook zijn er voldoende speelmogelijkheden. De ouders kunnen zich rustig
verdiepen in een onderwerp en er op verschillende manieren mee bezig zijn.
De bijeenkomsten vinden plaats op KDV De Vossebelt met inachtneming van de RIVMrichtlijnen op de volgende 5 zondagen;
13 & 27 september,
11 & 25 oktober en 8 november.
Zin om mee te doen?? Meld je dan voor 6 september aan.
Dit kan door een mail te sturen naar activiteiten@kandelaarholten.nl of door te bellen/appen
met Rianne of Leonie
Wel zin, maar zijn de data een probleem, neem dan ook contact op.

Rianne Klein 06-41 62 03 77, Leonie Jansen 06-10 83 75 78, Rita van Herk
Opvoeden is een heuse uitdaging! Wij denken dat het
een goede investering in jezelf en in je kinderen is, als je tijd
neemt om hierover bewust samen na te denken.
Deze cursus wordt vanuit de Dorpskerk en de Kandelaar
georganiseerd, maar is vrij toegankelijk voor iedereen!
We doen dit omdat we kinderen en hun ouders waardevol vinden en ouders graag een
platform voor gesprek willen bieden.
Bezinning:
Een klein gedeelte uit de bijdrage van ds. De Reuver in de PKN nieuwsbrief:
Hoopvol
Juist in deze onzekere tijd komt het aan op mensen die hoop belichamen, op kerken als
vindplaats van hoop. Op mensen die nood niet bagatelliseren of wegverklaren, maar delen in
de nood van anderen en het eronder uithouden. Die er voor elkaar zijn, met open hart, oren
en handen. Hoopvol, omdat Jezus ons is voorgegaan en Gods Geest ons zuchten deelt. Deze
hoop verbindt, geeft perspectief en troost.
Juist in dit komende seizoen waarbij zekerheden ons uit handen geslagen worden, komt het
aan op hoopvol leven in vertrouwen. Gedragen door de belofte, ‘door die hoop worden wij
gered’ (Romeinen 8:24).

Geloof, hoop en liefde
en de meeste van deze is de hoop
op geloof in de liefde
(Liselore Gerritsen)

Goed om te weten
Kerkdiensten volgen
Kerkdienstgemist Dorpskerk

Kerkdienstgemist Kandelaar.

Aanmelden kerkdiensten
Kerkdienst Kandelaar Kerkdienst Dorpskerk
Voor niet digitaal aanmelden
Neem contact op met de wijkouderling (Kandelaar) of met Sijtze Meinsma, tel. 06 47 17 06
88 (Dorpskerk)
Spontaan naar de kerk
Gelieve u te melden bij één van de coördinatoren. Echter het risico bestaat dat u
teleurgesteld moet worden.
Vakantiegangers of andere gasten
Hiervoor wordt ruimte van 10% van de beschikbare plaatsen vrijgehouden.
Aanmelden nieuwsbrief
U kunt zich hier > of via de website > aanmelden voor deze nieuwsbrief.
Colofon
De Nieuwsbrief van de Dorpskerk wordt in september wekelijks gemaild naar de aangemelde
e-mailadressen. Aanmelden en afmelden kan via: rik.aangeenbrug@gmail.com

HOE GROOT MAAK JIJ HET? – Bij Matteüs 18:15-20
Los de rebus op. Wat staat hier?

Een ruzie kun je proberen samen uit te praten, zoals de twee vrouwen hieronder

