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 gewent 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:
Tekst: Mattheus 13: 1-5
Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. Er kwam
een grote mensenmassa om hem heen staan en daarom ging hij in een boot zitten,
terwijl de menigte op de oever bleef. Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde
gelijkenissen `Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien
viel een deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten. Een
ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was en het schoot
meteen op omdat het niet diep in de grond kon doordringen.
Orde van dienst zondag 12 juli 2020 in de Dorpskerk, aanvang 9.30 uur.
Voorganger: Mark van Sandijk
Ouderling:
Alinde Kogelman
Lector:
Jaap Bogaard
Muziek vooraf: Liebster Jesu, wir sind hier
Welkom, door Ouderling van Dienst
Muziek: Lied 65 – De stilte zingt U toe, o Here (vers 1 en 5)
Bemoediging en Groet
Woord ter inleiding
Gebed
Muziek: Lied 625 – Groen ontluikt de aarde (alle verzen)
Moment voor de kinderen
Muziek: Lied 923 – Wil je wel geloven (alle verzen)
Schriftlezing: Mattheüs 13: 1 – 9
(Nieuwe Bijbelvertaling)
:
Muziek: Lied 334 – Het woord dat ik jou geef (alle verzen)
Verkondiging
Meditatief orgelspel: O my soul, rejoice with gladness (van Karg Elert, door Jan van
Dijk)
Dankgebed, voorbeden en Onze Vader
Muziek: Lied 978 – Aan U behoort, o Heer der heren (vers 1, 3 en 4)
Zegen
Voor de kinderen.

Collecte voor zondag 12 juli 2020
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. Dit denken we te blijven doen tot het eind
van de zomermaanden.
We zenden om en om uit. Download de app kerkdienst gemist!
We beginnen altijd om 9.30 uur. Je kunt wel eerder inschakelen. Dus bij diensten
vanuit ‘De Kandelaar’ ga naar
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1933-Gereformeerde-kerk-de-Kandelaar
En bij diensten in de Dorpskerk
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2036-Hervormde-gemeente-Holten.
Aanmelden om kerkdienst bij te wonen.
U kunt zich aanmelden om de kerkdienst bij te wonen via onderstaande link.
Aanmelden kan van zondag 12.00 t/m donderdag 20.00
Dit kan ook via de website.
https://aanmelden.kandelaarholten.nl of https://aanmelden.hervormdholten.nl
Interne wissel:
Komende zondag 12 juli zal ds. Mark van Sandijk voorgaan in de gezamenlijke
dienst in de Dorpskerk.
Op zondag 26 juli a.s. gaat ds. Meinske van Sandijk-van der Wal voor, ook in de
Dorpskerk.
Medeleven Dorpskerk
Op woensdag 8 juli is dhr. Jan Willem Sluiter, wonend op de Kwintenweg 8, thuis
overleden in de leeftijd van 94 jaar.
Medeleven De Kandelaar
Overlijden:
Op maandag 6 juli 2020 is overleden mevrouw Martha Gerritdina Beldman – Op
den Dries, op de leeftijd van 90 jaar. Zij woonde de laatste jaren in de
“Diessenplas”.
De herdenking en begrafenis heeft in familiekring plaats gevonden.
Op de kaart staat dat de familie dankbaar is voor de mooie jaren samen en hun
liefdevolle, zorgzame en belangstellende moeder, oma en overgrootmoeder rustig,
in vol vertrouwen door haar Heiland, die troost en moed geeft, is thuis gehaald.

Dat dat hun troosten mag!
Jarigen:
12 juli Dhr. J.H. van Engbrink
85 jaar
7451 BH Holten
15 juli Mevr. T. van Dijk de Waal 85 jaar
Holten
17 juli Mevr. J. Kruithof-Kruimelaar
88 jaar
7451 DA Holten

Stationsstraat 2 01
Gaardenstraat 7 7451 CT
Diessenplasstraat 27

Huwelijksjubileum:
Op donderdag 9 juli 2020 waren de heer en mevrouw Bosschers, Weverstraat 19
55 jaar getrouwd.
Vakantie & Pastorale zorg:
Als voorgangers in Holten hebben we afgesproken in deze tijd toch maar ‘gewoon
vakantie te houden’ en elkaar waar te nemen in vakantietijd. Mijn (ds. Gert van
Herk)vakantieperiode loopt van 15 juni tot en met 12 juli. Mocht er een situatie zich
voor doen in deze periode waarin dringend pastoraat nodig is (bijvoorbeeld rond
ziekte of overlijden), neem dan contact op met Joke Aanstoot 0548-363443 of met
Henk Hulsman 06-23392986.
Actuele ontwikkelingen Algemeen:
Wat leert de coronacrisis ons over de kern van kerk-zijn?
De coronacrisis raakt ons in onze normale manier van kerk-zijn: kerkdiensten en
andere ontmoetingen zijn maandenlang onmogelijk. Hoe gaan gemeenten hiermee
om? En leert deze periode ons iets over de kern van kerk-zijn?
[Lees meer in het artikel uit Magazine Protestantse Kerk.]
Actuele ontwikkelingen Dorpskerk:
Een update van het bericht van vorige week over de giften. Uit onderstaand
overzicht blijkt dat de giften in juni inmiddels weer bijna op het peil zitten van de
collecten in februari. Dat is erg fijn!

Activiteitenagenda Dorpskerk:
De vergadering van de Kleine Kerkenraad is dinsdag 14 juli om 20.00 uur in Irene.
BEZINNING
Lied 974 uit het Liedboek, gezongen door Linda Wagenmakers.

Hieronder uit lied 974 de eerste 2 coupletten.
Om de ander 3 coupletten + toelichting te lezen ga naar
petrus.protestantsekerk.nl
Maak ons uw liefde God, tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe ons uw beleid verstaan.
Wij zijn aaneengevoegd, bedacht met uw genade.
Op liefde hebt Gij ons gebouwd, bedeeld met gaven.
En wat wij zijn draagt bij tot welzijn van elkaar.
In onze eenheid wordt uw liefde openbaar.
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.

