Hervormde Gemeente Holten
Nieuwsbrief 13 juni 2020
Kerkdienst gemist
Kerkdienstgemist wordt aanstaande zondag, 14 juni, uitgezonden vanuit de
Dorpskerk. Voorganger: ds. Gert van
Herk
Download de liturgie van zondag 14 juni.

Weer samen naar de kerk?
De Grote Kerkenraad heeft dinsdag de uitslag van de enquête Kerkgang
besproken. Het blijkt dat een groot deel van u, ondanks de beperkingen, toch
weer af en toe fysiek naar de kerk wil gaan.
In onderstaand stukje dat vandaag ook als copy naar het Kerknieuws is
verstuurd, leest u hoe we verder gaan.

Kandelaar en Dorpskerk:
Weer fysiek naar de kerk?
In de week van 1 tot 7 juni hebben we een enquête onder u laten rondgaan,
omdat we graag wilden weten hoe het met de belangstelling staat om onder de
huidige omstandigheden weer kerkdiensten met bezoekers te organiseren.
Allereerst hartelijk dank aan de gemeenteleden die deze enquêtes hebben
ingevuld. Er zijn 72 enquêtes ingevuld bij de Kandelaar en 73 bij de Dorpskerk.
Dit is een mooie steekproef.
Bij de Kandelaar heeft 36% van de gemeenteleden die op de enquête
gereageerd hebben aangegeven te willen komen wanneer de diensten
toegankelijk zijn voor ± 90-100 mensen (26 van de 72). Bij de Dorpskerk was
het 63%. Daarbij wordt bij beide kerken aangegeven soms elke week of soms
één of een aantal keren per maand te willen komen.
Als moderamen van de Kandelaar hebben we besloten om vanaf
5 juli de diensten in de Kandelaar te gaan houden met maximaal 90-100
mensen. In het gebouw van de Dorpskerk is het lastiger, omdat twee van de
drie toegangen erg smal zijn en de banken en paden daartussen ook moeilijk
toegankelijk zijn. Er kan hooguit aan 70 bezoekers een veilige plek worden
geboden. De Dorpskerk wil daarom op 12 juli de dienst als proef draaien. We
besluiten na die dienst over de voortgang tot 1 september.
We willen daarbij samen met beide kerken gebruik gaan maken van één
centraal aanmeldingssysteem (verplicht van overheidswege). Daarover zal nog
nadere informatie volgen. We vinden het belangrijk dat daarbij zo’n 10% van
de plaatsen wordt vrijgehouden voor mensen die zich niet digitaal hebben
kunnen aanmelden. Die mogelijk via ouderlingen of telefonisch aangemeld
worden. Er zal met ingang van juli gewerkt worden aan de hand van een
protocol (draaiboek) om de kerkdiensten zo veilig mogelijk, volgens de RIVM

richtlijnen plaats te kunnen laten vinden. Over de manier of en hoe we de
kindernevendiensten kunnen gaan houden wordt u later geïnformeerd.
Evenals gemeenteleden zijn vakantiegangers welkom! Hierover zal nog
gepubliceerd worden op de internetsites van beide kerken.
De grote kerkenraadsvergadering van de Kandelaar (en de laatste voor de
vakantie) zal plaatsvinden op 6 juli. Op 9 juni heeft de Dorpskerk weer met de
Grote Kerkenraad vergaderd in de grote zaal van Irene. Beide kerkenraden
hebben goed contact over en weer om de gezamenlijkheid van de afgelopen
maanden te blijven contineren.
Zo komt er vanaf 1 juli tot 1 september ook een gezamenlijke digitale
nieuwsbrief. U ontvangt die vanaf die datum gewoon in uw mailbox.
Dit is een tijd waarin veel veranderingen plaatsvinden in korte tijd. Het is
daarom belangrijk om de nieuwsbrieven goed in de gaten te houden. Er kan zo
maar weer wat wijzigen of aangepast worden.
Ontvangt u de nieuwsbrief nog niet digitaal? Meld u dan z.s.m. aan.
Voor de Kandelaar: scriba@kandelaarholten.nl.
Voor de Dorpskerk: kerkrentmeesters.holten@solcon.nl
Dorret de Leeuw van Weenen-Poel
Hannie Hoekman-Klein Ikkink Rik
Aangeenbrug

Oproep
Voor het organiseren van de diensten in de Dorpskerk met 70 kerkgangers
zoeken we vrijwilligers die willen helpen bij het op de juiste wijze begeleiden
van de kerkgangers naar hun zitplaats. Tevens enkele vrijwilligers die willen
helpen bij het schoonmaken (ontsmetten) van de kerk. Want ook dat vraagt
aandacht binnen de RIVM regels.
Ook zoeken we nog steeds naar één of twee mensen die willen helpen
bij de redactie van de digitale nieuwsbrief. We hebben nu één naam.
Maar aangezien de brief wekelijks wordt verstuurd is het nodig hier nog
enkele personen aan toe te voegen.
Graag reageren via de mail aan onze scriba Gerrie Jansen:
hervormdholten@outlook.com

Grote Kerkenraad
Voor het eerst na ruim drie maanden hebben we weer gezamenlijk vergaderd
in de grote zaal van Irene. Het was goed om elkaar na zo’n lange periode weer
te ontmoeten en samen na te denken over het kerk=zijn in deze tijd.
In de Grote Kerkenraadsvergadering hebben we ook de jaarrekeningen van
diaconie en kerkrentmeesters besproken.
Onze kerk kent een zeer gezonde financiële situatie en stelt ons in staat om
goede dingen te doen voor de kerk zelf, maar zeker ook voor mensen die hulp
goed kunnen gebruiken, dichtbij en ver weg.

Gebed om ontferming
Lieve God,
hier zijn we, met alles wat ons bezighoudt:
de zorgen van ons eigen bestaan en die van de
wereld waarin wij leven. Want we worden het zo
beu, corona blijft ons dagelijks leven bepalen,
zelfs al wordt de speelruimte groter.
Juist nu merken we hoe lastig samen leven eigenlijk is:
we zijn onze onbevangenheid kwijt, draaien om elkaar heen. Hoe kunnen we zo
elkaar tot naaste zijn?
We ervaren moeite en ongemak: elkaar kunnen ontmoeten, maar nog
steeds zonder liefdevol aanraken, wel naar de kerk mogen, maar zo
anders en zonder zang.
En we dragen de last van de voorbije maanden met ons:
sommigen werkten zo intensief en zo veel; anderen moesten thuis
zitten, werkloos, niets te verdienen.
Wat wacht ons nog?
Omwille van die dubbelheid, die zorg en angst bidden wij:
Heer ontferm U.
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