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: 24 – 29
24
De boot was intussen al vele stadiën van de vaste wal verwijderd en werd, als gevolg van de tegenwind, door de
golven geteisterd. 25Tegen het einde van de nacht kwam hij naar hen toe, lopend over het meer. 26Toen de
leerlingen hem op het meer zagen lopen, raakten ze in paniek. Ze riepen: ‘Een spook!’ en schreeuwden het uit
van angst. 27Meteen sprak Jezus hen aan: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang!’ 28Petrus antwoordde: ‘Heer, als
u het bent, zeg me dan dat ik over het water naar u toe moet komen.’ 29Hij zei: ‘Kom!’ Petrus stapte uit de boot
en liep over het water naar Jezus toe.

ORDE VAN DIENST
Orde van dienst zondag 9 augustus 2020 in de Dorpskerk aanvang 9.30 uur.
Voorganger: ds. Gert van Herk
Ouderling van dienst: Liselore Schalker
Lector: Isabel Warning
Organist: Jan van Dijk
Beamerbediening: Hijn Bondrager
Zang: Enkele gemeenteleden
Koster: Jochem IJmker
Welkom door de ouderling van dienst
Zingen Lied 23b: 1, 2, 3
Bemoediging en groet,
Inleiding en gebed
Lied: Hé, luister mee naar een nieuw verhaal (HH 481)
Aandacht voor de kinderen
Bijbellezing Matteüs 14: 22 – 33
Zingen Lied 917 Ga in het schip, zegt Gij..
Overdenking
Orgelspel
Zingen Lied 840
Gebeden en ‘Onze Vader’
Zingen Lied 352: 1, 2, 5, 7
Zegen
Tekst 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!

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.
De diensten vanuit de Kandelaar zijn te volgen/bekijken via Kerkdienstgemist Kandelaar.

Aanmelden om kerkdienst 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.
Nu is het ook mogelijk om de dienst bij te wonen zonder aanmelden, mits u of u huisgenoten geen
gezondheidsklachten hebben.
MEDELEVEN DORPSKERK
Geen
MEDELEVEN DE KANDELAAR
Arjan Faber, Helderman 6 is soms thuis, soms in het ziekenhuis, vanwege (na)behandeling.
Verjaardagen
07 augustus Dhr. J. Meijerink
13 augustus Mevr. J. Dijkink – Bolink

82 jaar Kolweg 20
7451 AC Holten
84 jaar Zandvoortspad 3 7451 PD Holten

ACTUELE ONTWIKKELINGEN DORPSKERK
Geen
ACTUELE ONTWIKKELINGEN 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

Gebed voor Beiroet

Vader in de hemel,
God, we bidden U voor de inwoners van Beiroet,
een zware explosie in de haven bracht verwoesting en dood.
We voelen ons zo machteloos in dit verdriet,
daarom wenden wij ons tot U.
U bent de enige die sterker is dan al het leed.
Vader, wilt U omzien naar Uw land, Libanon.
We vragen U om kracht voor de hulpdiensten,
voor hulpverleners die hun leven wagen in het zoeken naar slachtoffers,
voor artsen en verpleegkundigen die de gewonden behandelen,
voor wie hun huizen volledig zijn verwoest,
voor iedereen die getroffen is door deze grote ramp.
Grote God, U ziet al dit leed.
Ontferm U over Beiroet.
U bent de enige die redding kunt bieden.
En we vertrouwen op U!
Amen

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

