Nieuwsbrief Dorpskerk 12 september 2020
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”.

Onderaan deze en alle volgende nieuwsbrieven, onder het kopje GOED OM TE WETEN, treft u voortaan
de belangrijkste links aan m.b.t. kerkdienst gemist, opgave voor de kerkdiensten, niet digitaal
aanmelden en aanmelden voor de nieuwsbrief.
VOORWOORD
Wanneer hebt u voor het laatst ‘sorry’ gezegd? Kun je het je nog herinneren? Of zeg je eigenlijk veel te
vaak sorry? En andersom: wie heeft er tegen jou vandaag of gisteren nog sorry gezegd? En kun je die
excuses dan accepteren? Is vergeven altijd wel zo makkelijk?
Daar gaat de Bijbeltekst van deze kerkdienst over. Hier volgen alvast een paar verzen (Matteüs 18: 2122):
Daarop kwam Petrus bij hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe
vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot zevenmaal toe?’ Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe,
zeg ik je, maar tot zeventig maal zeven.
Een pittige opdracht!
ORDE VAN DIENST 13 september 2020, Dorpskerk, 9.30 uur
Voorganger: ds. Mark van Sandijk
Ouderling van dienst: Ina Aaftink
Lector: Ans Steunenberg
Organist: Jan van Dijk
Orgelspel
Welkom, door Ouderling van Dienst
Muziek: Lied 84 – Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer (vers 1 en 3)
Bemoediging en Groet
Woord ter inleiding
Gebed om ontferming
Muziek: Lied 304 – Zing van de Vader die in den beginne (alle verzen)
Gebed om de Heilige Geest
Muziek: Lied 314 – Here Jezus, om uw woord (alle verzen)
Schriftlezing: Matteüs 18: 21 – 35 (Nieuwe Bijbelvertaling)
Muziek: Lied 992 – Wat vraagt de Heer nog meer van ons (vers 1, 2 en 4)
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Dankgebed, voorbeden en Onze Vader
Muziek: Lied 974 – Maak ons uw liefde, God, tot opmaat (vers 1, 4 en 5)
Zegen
Orgelspel, Collecteschaal bij de uitgang
Om de kerkdienst bij te wonen dient men zich aan te melden via één van beide links. Voor mensen die
niet de digitale mogelijkheid hebben om zich aan te melden, bestaat de mogelijkheid dat te doen via de
wijkouderling Sytze Meinsma. Mensen die spontaan naar de kerk komen dienen zich te melden bij één
van de coördinatoren. Het kan zijn dat het maximum aantal bezoekers dan al is bereikt en men
teleurgesteld moet worden. Voor vakantiegangers of andere gasten wordt ruimte van 10% van de
beschikbare plaatsen vrijgehouden.

Collecte voor zondag 13 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
Afgelopen week stond hier dat mevr. Dinie Oonk - Oolbekkink tijdelijk naar een verpleeghuis is gegaan.
Dit is PW Janssen, in Deventer. Daar revalideert ze vanwege enkele botbreuken in haar arm en heup
door een harde val van de fiets. In deze periode verblijft haar man, Henk Oonk, inderdaad in de
Diessenplas.
Verder is dhr. Jan Markvoort van de Brummelaarsweg 22 weer in het ziekenhuis in Deventer
opgenomen. Eerder was niet precies duidelijk wat er met hem aan de hand was, inmiddels gelukkig wel,
en herstelt hij geleidelijk in het ziekenhuis.
Bericht van overlijden
Op 8 september is Fredrik Willem (Frits) Oosterkamp overleden in de Diessenplas in de leeftijd van 76
jaar. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen veel troost en sterkte toe. Het adres van zijn
vrouw: Abraham Berg-hof 4, 7451 BK.
ACTUELE ONTWIKKELINGEN
Startzondag 2020 - Het goede leven!
Zoals u al in het Kerknieuws hebt kunnen lezen, vindt op zondag 20 september onze jaarlijkse
Startzondag plaats. Ons thema dit jaar is Het goede leven. Alle kerken in Holten werken mee aan deze
gezamenlijke kerkdienst. De dienst vindt plaats in de Kandelaar, en start zoals gebruikelijk om 9.30 uur.
U wordt vooraf deze keer ontvangen met een kopje koffie, dat u kunt meenemen naar uw zitplaats om
op te drinken. Verder is er oppas voor de jongste kinderen, kindernevendienst voor de
basisschoolkinderen, en voor de tieners is er tienernevendienst, allemaal in de Kandelaar. Zij zullen
tijdens de gehele kerkdienst in hun eigen zaal samenzijn. Iedereen gaat, op z'n eigen manier, zo aan de
slag met het thema.
Ook na de dienst gaat de Startzondag gewoon door. Er zijn voor iedereen drie keuzes:
A. Er zijn verschillende wandelingen uitgezet:
- 1,8 kilometer: Start bij De Kandelaar
- 3,7 kilometer: Start bij de Avia
- 5,2 kilometer (met klim): Start bij de oude Oad
Bij de Startpunten ontvangt u een routebeschrijving.
B. Voor de jonge gezinnen is er een foto-/puzzeltocht in het centrum.
C. Voor degenen die niet te ver willen wandelen is er orgelmuziek: Jan van Dijk bespeelt het Naberorgel
in de Dorpskerk, waar u van kunt genieten onder het genot van een kopje koffie en een lekkere koek.
U kunt zich aanmelden voor deze bijzondere Startzondag-kerkdienst via de volgende link:
Kerkdienst Kandelaar
Aanmelden kan van zondag 12.00 t/m vrijdagavond 20.00 uur. Ook als u de dienst thuis volgt, via
kerkdienstgemist.nl, kunt u vervolgens aan één van de activiteiten deelnemen. Welkom!
Bloemendames brengen weer bloemen
Vanaf nu brengen onze eigen bloemendames die dit willen en durven i.v.m. de corona de bloemen weer
weg.
Dit onder leiding van Janna Stegeman 362233(oost) en Marian Markvoort 361088 (west).
Er kan aan hun ook weer doorgegeven worden wie de bloemen nodig heeft.

Afscheid en bevestiging
Afgelopen zondag namen 6 ambtsdragers afscheid en werden 2 nieuwe verwelkomd in een goed
gevulde kerk.

ACTIVITEITENAGENDA
13 september: Eerste Bijeenkomst Parenting Course, KDV De Vossebelt, 11.00 uur
20 september: Startzondag, gezamenlijke dienst om 9.30 uur in de Kandelaar, en daarna diverse
activiteiten (zie verderop in deze nieuwsbrief)
Bezoek en rondleiding Klooster Nieuw Sion
De commissie Vorming en Toerusting heeft ook dit jaar een inspirerend programma voor u ontwikkeld.
Voor al onze activiteiten 2020-2021 zie www.vormingentoerustingholten.nl.
Vindt u het ook dat in dit corona tijdperk vele contacten op een te laag pitje staan? Mensen vanuit onze
kerkelijke gemeenschappen zien we zo nu en dan in het dorp. We zijn druk met het reinigen van ons
boodschappen karretje. Soms kijken we wat schichtig om ons heen. We bewaken immers de 1,5 meter
zone. Van een ontmoeting is vaak geen sprake.
Is het geen tijd voor zelfreflectie? Toch elkaar ontmoeten op een verantwoorde manier in een andere
omgeving? Op een ontspannen manier even aandacht voor elkaar? Dit kan.
Wij zien u graag bij onze eerste activiteit op 4 oktober: Bezoek en rondleiding klooster Nieuw Sion in
Diepenveen.
Opgave voor 25 september
Per mail: erna.nijkamp@planet.nl
Telefoon: 06-37 55 12 08
GOED OM TE WETEN
Kerkdiensten volgen
Kerkdienstgemist Dorpskerk

Kerkdienstgemist Kandelaar.

Aanmelden kerkdiensten
Kerkdienst Kandelaar Kerkdienst Dorpskerk

Aanmelden kan van zondag 12.00 t/m vrijdagavond 20.00 uur.
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.

Kleuren, knippen & puzzelen!

