Hervormde Gemeente Holten
Nieuwsbrief 6 juni 2020
Enquête kerkgang in coronatijd
De Grote kerkenraad bespreekt aanstaande dinsdag de uitslag van de enquête
Kerkgang. We hebben ruim 70 reacties ontvangen en zijn u daar heel
dankbaar voor. Volgende week zullen we u informeren over de uitslag en de
acties die we daaraan verbinden.

Kerkdienst gemist
Kerkdienstgemist wordt aanstaande zondag, 7 juni, uitgezonden vanuit de
Kandelaar. Voorganger: ds. Gert van
Herk
LITURGIE
Orde van dienst op zondag 7 juni 2020
Zondag Trinitatis, zondag van de Drie-eenheid
Ouderling van dienst: Trijnet Overkempe
Voorganger: Gert van Herk
Lector: Jan Willem Manenschijn
Muziek/beamer: Bert Beldman, Wim Assink
Opname: Hans Heuver. Hans Prins
Welkom door de ouderling van dienst
Lied 672:1,2, 6.7
Inleiding en gebed
Lied Hé, luister mee naar een nieuw verhaal HH 481
Aandacht voor de kinderen
Bijbellezing Matteüs 28: 18 - 20 en Handelingen 2: 36 - 47
Lied HH 386
Overdenking
Lied 1005
Gebeden en ‘Onze Vader’
Zegen
Lied 675
Bericht van overlijden:
Op dinsdag 2 juni overleed in haar woning aan de
Maneschijnsweg 3 mevr. Anja Tempelman-Meijerman op de leeftijd van 57
jaar.
En op woensdag 3 juni overleed in de Diessenplas (k. 204) dhr. Gerrit Jan
Aaftink op de leeftijd van 95 jaar.

Bloemendienst
In de nieuwsbrief van vorige week stond het telefoonnummer van Jannie
Oolbekking onvolledig vermeld.
Bij haar kunt u aanvragen voor de bloemendienst doen:
Jannie Oolbekkink- Meulman, Geskesdijk 34, telefoon 0548-36 21 65

Monitor van collecten en giften

Zoals u hierboven kunt zien is er zichtbaar verschil tussen de
collecteopbrengsten jan.febr.maart (in blauw) en de giften sinds we geen
fysieke kerkdiensten meer hebben van april, mei, juni (in rood).
Doordat we geen fysieke kerkdiensten meer hebben en er dus niet
gecollecteerd kan worden willen wij aan de gemeenteleden vragen een gift te
doen op één van de hieronder genoemde rekeningnummers.
Diaconie: NL49 RABO 0328 5009 25
Zending: NL04 RABO 0328 5509 14
College van Kerkrentmeesters: NL61 RABO 0373 7227 88
Als uw gift voor een specifiek doel is dit graag vermelden.
College van Diakenen.
We bevelen dit van harte bij u aan in deze tijd waarin meer mensen dan
gewoonlijk hulp nodig hebben.

Lied - U geeft rust (door alles heen)
In deze onrustige tijden kwamen meer dan twintig verschillende kerken in
Nederland op afstand samen om het lied 'U geeft rust (door alles heen)' te
zingen:
Geef mij geloof dat niet bezwijkt, ook als de
twijfel groter lijkt.
De berg, zo groot en hoog voor mij verdwijnt
in zee, de weg is vrij.
Beluister het lied
De volledige tekst:
U geeft rust
In mijn ziel
U geeft rust, U geeft rust in mijn ziel.
De aarde kent uw grote kracht.

Uw stem heeft haar tot stand gebracht. En ook
de zee, zo woest en diep wordt stil voor U, die
alles schiep.
Door alles heen, door alles heen. Heer, kijk ik
naar U.
Door alles heen, door alles heen. U geeft
rust.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
U geeft rust in mij.
Geef mij geloof dat niet bezwijkt, ook als de
twijfel groter lijkt.
De berg, zo groot en hoog voor mij verdwijnt
in zee, de weg is vrij.
Door alles heen, door alles heen. Heer, kijk ik
naar U.
Door alles heen, door alles heen. U geeft
rust.
Door alles heen, door alles heen.
Heer, kijk ik naar U.
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