Hervormde Gemeente HoltenNieuwsbrief 15 mei 2020
Beste mensen
Fijn dat u zich heeft aangemeld voor de digitale nieuwsbrief van de Dorpskerk.
Vandaag de eerste uitgave daarvan. We werken nog aan verbetering en
organisatie, maar willen toch vast deze start maken, omdat het in deze tijd
een snelle manier is om elkaar te informeren. We zoeken ook nog mensen die
de redactie willen gaan voeren. We hebben nu één naam, maar willen graag
nog één of twee aanvullingen daarop.
Aanmelden bij: rik.aangeenbrug@gmail.com
We hopen dat u deze wijze van communicatie gaat waarderen! Suggesties zijn
altijd welkom.
Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad
Rik Aangeenbrug

Eerste digitale nieuwsbrief
Zoals u hierboven hebt kunnen lezen is dit de eerste digitale nieuwsbrief die u
ontvangt van onze Dorpskerk.
Even een korte uitleg voor degene die voor het eerst een nieuwsbrief op deze
manier ontvangen. Aangezien we te maken hebben met de wet op de privacy
ziet u, als het goed is geen plaatjes, maar een hokje met een rood kruisje.
Ga met de rechtermuisknop op dit hokje staan klik erop en er verschijnt een
tekst met Afbeelding downloaden.
Klik met de linkermuisknop op Afbeelding downloaden en alle plaatjes
worden zichtbaar.
Ook kunt u bovenaan deze nieuwsbrief klikken op: Lees
deze e-mail in uw browser.

Kerk-zijn in een anderhalve meter setting
Er is weer uitzicht op kerkdiensten, bijeenkomsten en vergaderingen.
Voorlopig met maximaal 30 personen en later met max. 100. Dat betekent
dat we ons als kerkenraad weer oriënteren op mogelijkheden die verantwoord
zijn. Dinsdag a.s. vergadert het moderamen en zullen we ook samen met de
kosters verkennen wat er mogelijk is binnen de gestelde richtlijnen. We
stemmen dat goed af met de Kandelaar, want dit kan consequenties hebben
voor de gezamenlijke uitzending. Maar daar zijn de nodige variaties op los te
laten.
Het moderamen van de Protestantse Kerk adviseert gemeenten om tot en met
31 mei 2020 uitsluitend online kerkdiensten te verzorgen. Vanaf 1 juni kunt u
kerkdiensten gaan houden waar maximaal 30 mensen bij aanwezig zijn. De
overheid geeft aan dat bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen

zijn toegestaan als er onderling anderhalve meter afstand genomen kan
worden. Het is aan te raden om in de maand juni van deze mogelijkheid
gebruik te maken om zo te oefenen voor het kerk-zijn in een anderhalve
meter setting. Het lijkt er namelijk op dat vanaf 1 juli 100 mensen zijn
toegestaan bij een religieuze bijeenkomst

Digitaal naar de kerk
Naar de eerste kerkdienst vanuit de Dorpskerk keken 165 direct en later nog
eens 63. Mogelijk werd er door meerdere mensen gelijktijdig naar de
uitzending op 1 apparaat gekeken. Er is dus ruime belangstelling.

Kerkdienstgemist
Op 17 mei is de kerkdienstgemist.nl uitzending vanuit de Kandelaar.
Ds. Siebe Roozenboom is dan de voorganger.
Download de liturgie van zondag 17 mei.
Op 21 mei is de kerkdienstgemist.nl uitzending vanuit de Dorpskerk.
Ds. Mark van Sandijk is dan de voorganger.
Download de liturgie voor 21 mei.
Download Het werkblad, Mozes en de 10 geboden, waardoor kinderen er thuis
mogelijk mee aan de slag kunnen.

Hervormd Holten
Boschkampsstraat 6 | 7451 GC Holten | Telefoon: 0548 36 17 27

