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 15: 21-28: Naar Tyrus en Sidon.
En weer vertrok Jezus; hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. Plotseling klonk de roep van een
Kanaänitische vrouw die uit die streek afkomstig was: ‘Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn
dochter wordt vreselijk gekweld door een demon.’ Maar hij keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen
kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend: ‘Stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aan
schreeuwen.’ Hij antwoordde: ‘Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël.’ Maar zij
kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei: ‘Heer, help mij!’ Hij antwoordde: ‘Het is niet goed om de
kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren.’ Ze zei: ‘Zeker, Heer, maar de honden eten toch
de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen.’ Toen antwoordde Jezus haar: ‘U hebt een groot geloof!
Wat u verlangt, zal ook gebeuren.’ En vanaf dat moment was haar dochter genezen.
Orde van dienst zondag 16 augustus 2020
Voorganger:
dhr. ds. S.M. Roozenboom
Ouderling van dienst: mevr. Betsie Beldman
Lector:
dhr. Gerard Beldman
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst;
Lied 283: 1, 2, 3, 4 en 5, In de veelheid van geluiden
https://nederlandzingt.eo.nl/lied/in-de-veelheid-vangeluiden/POMS_EO_1541260?cHash=2a929c31ec83a559b4043df259dd9b24
Onze Hulp en Groet;
Gebed;
Lied 286: 1, 2 en 3, Waar de mensen dwalen in het donker;
https://www.youtube.com/watch?v=VlS8yVPVX8o
Schriftlezing: Matteüs 15: 21 – 28;
Kindermoment;
Lied 87: 1, 2, 3 en 4
Op Sions berg sticht God;
https://www.youtube.com/watch?v=Zhn82BmX5E4
Verkondiging;
Lied 647: 1, 2, 3 en 4, Voor mensen die naamloos;
https://www.youtube.com/watch?v=JIQtOobUIKk
Gebeden
Lied 722: 1, 2 en 3, Uw stem, Heer, hebben wij gehoord;
Zegen
Collecte voor zondag 16 augustus 2020.
Er kunnen in deze dienst geen collectezakken rondgaan. Toch kunt u wel geven! U kunt uw gift
overmaken naar één van de rekeningnummers die op de achterkant van het Holtens
Kerknieuws te vinden zijn of u kunt bijdragen via Givt!
Het collecterooster geeft aan dat zondagmorgen gecollecteerd wordt voor:
1e Kerk
2e Solidariteitsfonds
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.
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2036-Hervormde-gemeente-Holten.
De diensten vanuit De Kandelaar zijn te volgen/bekijken via Kerkdienstgemist Kandelaar.
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1933-Gereformeerde-kerk-de-Kandelaar
Aanmelden om de kerkdienst van komende week bij te wonen.
U kunt zich aanmelden om de kerkdienst bij te wonen via onderstaande linken.
Aanmelden kan van zondag 12.00 uur t/m vrijdagavond 20.00 uur.
Dit kan ook via: Kerkdienst Kandelaar Kerkdienst Dorpskerk.
https://aanmelden.kandelaarholten.nl of https://aanmelden.hervormdholten.nl.
Het ook mogelijk om de dienst bij te wonen zonder dat u zich vooraf aanmeldt. Dit kan alleen als er voldoende
plekken vrij zijn en u of uw huisgenoten geen gezondheidsklachten hebben. Dus vooraf aanmelden heeft de
voorkeur en is volgens het protocol ook beter uitvoerbaar.
Medeleven Dorpskerk
Geboren:
Op zaterdag 8 augustus 2020 is bij Jesper en Eva Exterkate - de Koning (Noetselerweg 58) in Nijverdal een dochter
geboren. Ze heeft de namen Jaël Dorothee Hendrika gekregen.
Medeleven De Kandelaar
Opgenomen in Deventer Ziekenhuis
Gerdien Stobbe (Hoffesstraat), afdeling C2 kamer 15;
Sinie Bijkerk-Assink (Gaardenstraat), afdeling A2 kamer 3
Ziek thuis - ziekenhuis
Arjan Faber, Helderman 6 is soms thuis, soms in het ziekenhuis (Amsterdam), vanwege (na)behandeling.
Verjaardag
16 augustus 2020 Mevr. F.J. Stevens – Grievink, 84 jaar, Holterbergweg 6, 7451 JL Holten.
Jubileum
Op 15 augustus 2020 zijn dhr. P. van der Meulen en mevrouw J. van der Meulen-Imhof, Schreursweg 5,
40 jaar getrouwd.
Actuele ontwikkelingen in de Dorpskerk
Geen
Actuele ontwikkelingen in De Kandelaar
Van de diaconie van De Kandelaar
De diaconie van De Kandelaar heeft besloten om de collecte van afgelopen zondag (in de Dorpskerk) aan te vullen
met een bedrag van € 500,00. De collecte is bestemd voor de ramp in Beirut.
U kunt, nu nog, deze opbrengst vergroten door een bedrag over te maken op rekening van de diaconie:
NL83 RABO 0 3285 60 065 t.n.v. Diaconie Gereformeerde Kerk Holten o.v.v. gift Beirut.
De diaconie dankt u voor uw gift.
Zingen in De Kandelaar
In een eerdere Nieuwsbrief ben je geïnformeerd over het 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.
De voltallige kerkenraad heeft zich hierover gebogen en een besluit genomen. Vanaf deze maand 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 ook op de website. Bij binnenkomst in De Kandelaar wordt je
gevraagd naar je gezondheid, of je geen koorts of klachten hebt. De opstelling in de kerkzaal is als gevolg van het
mogen zingen anders. We gaan uit van twee meter onderlinge afstand. Zondag is samenzang met het orgel
mogelijk. Gelet op de actuele ontwikkelingen en de ontwikkelingen binnen de burgerlijke gemeente en
buurgemeenten kan de kerkenraad overwegen een aanvullend of nieuw besluit te nemen. Covid-19 is nog niet
bedwongen!
In de Dorpskerk is meezingen nog niet toegestaan, maar er zullen wel zangers op de galerij te horen zijn.

Activiteitenagenda Dorpskerk
20 september 2020 Startzondag
Activiteitenagenda De Kandelaar
17 augustus 2020 Kleine kerkenraad 19.45 uur;
06 september 2020 Doopdienst o.v.b.
13 september 2020 Bevestiging ambtsdragers;
14 september 2020 Grote kerkenraad;
20 september 2020 Startzondag.
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

Preekschets bij Mattheüs 15: 21-28 (Door classispredikant Klaas van der Kamp)
Het verhaal van de Kananese vrouw (Mattheüs 15: 21-28) raakt aan gevoelens die we kunnen hebben bij de berichten uit
Beiroet. Er is de noodkreet van daklozen, de pijn van zieken, het verdriet van mensen die geliefden hebben verloren. Giro 555
is geopend. En nu is het afwachten: Zijn wij gevoelig voor dergelijk verdriet? Raakt het ons? Leidt het tot ondersteuning? Of
laten we de noodkreten langs ons heen glijden?
Het zijn dergelijke vragen, die we bij Jezus tegenkomen. Lees maar mee. Vers 21. Jezus gaat uit Galilea weg. Letterlijk ‘gaat
uit’; een woord, wat ook in vers 22 bij de vrouw wordt genoemd. Beiden gaan uit. Ze zoeken verandering. Voor Jezus is het
een moment van inkeer en rust, even weg uit de discussies met de Farizeeën. Voor de vrouw is het een laatste strohalm in
het verlangen toekomst te vinden voor haar kind en voor een volgende generatie.
Het verhaal dat volgt speelt zich af in Tyrus en Sidon. Het zijn twee havensteden in het huidige Libanon. Tyrus (letterlijk ‘rots’,
117.000 inwoners) ligt op 20 kilometer van de grens met Israël aan de kust. Veertig kilometer noordelijker ligt Sidon (letterlijk
‘vissersplaats’, 200.000 inwoners) en weer 40 kilometer noordelijker ligt Beiroet (letterlijk ‘bronnen’, zo’n twee miljoen
inwoners).
Een vrouw uit de streek komt naar Jezus toe. ‘Een Kananese (NBV: Kanaänitische) vrouw’. Mattheüs zegt het ietwat
ouderwets. Markus, die het verhaal ook beschrijft, is moderner en noemt haar een Syro-Fenicische vrouw (Markus 7: 26).
Blijkbaar wil Mattheüs de oude tegenstelling laten zien tussen ‘Jood’ en ‘Kanaäniet’. Hij maakt daarmee duidelijk dat de
eerste aandacht van het evangelie uitgaat naar de Joden. Het is dan ook logisch, dat Jezus en Zijn discipelen zich op het
Joodse volk richten en nu even rust nemen. De wensen van de vrouw zijn van latere zorg.
Mattheüs gebruikt woorden die aan de liturgie van de gemeente doen denken. De vrouw stelt de vraag naar ontferming; in
de liturgie ‘het kyrie’ (vers 22). En er is sprake van brood en een tafel. Er ontspint zich een discussie. De vrouw pleit voor haar
dochter. Ze smeekt om genezing. En we lezen met verbijstering dat de roep aan doveman oren is gericht. Jezus reageert niet.
We komen hier en op andere plaatsen in het evangelie hulpbehoevende mensen tegen, die hun verdriet van de daken
schreeuwen. Hier is het een vrouw. Elders is het een blinde die met kracht om ontferming roept (vgl. Markus 10: 47). En dan
zijn er omstanders die moeite hebben met het geschreeuw. Gezonde mensen vinden het hinderlijk als mensen in nood hun
ellende luidruchtig klagen. Zou het zijn dat mensen in bevoorrechte posities liever niet indringend herinnerd willen worden
aan de noodzaak de hulpbehoevende mensen bijstand te verlenen?
De discipelen dringen er bij Jezus op aan een einde te maken aan de pijnlijke situatie. En als ook de vrouw doorzet, zegt Jezus
– ik parafraseer: ‘Ik ben allereerst gezonden naar het dolende kleinvee, het volk Israël’ (vers 24). Jezus gaat uit van een
fasering in de manier waarop God Zijn evangelie naar de wereld brengt. Eerst de Joden. En dan later, via de apostelen en via
ons als gemeente, de wereld.
Jezus spreekt over ‘brood’ (vers 26). Bij brood zullen de discipelen na de hemelvaart van Jezus wellicht hebben gedacht aan
het avondmaal. Het brood (het heil) is voor de kinderen en niet voor de honden. Nogal wat commentaren buigen zich over de
vraag hoe Jezus zich zo grof kan uitlaten door de vrouw te vergelijken met een hond, een onrein dier. De meeste
commentaren zoeken een antwoord in de sfeer van ‘honden als knuffeldieren’, ‘het is niet discriminerend bedoeld’. Ik zie
nog een andere lijn: de hond volgt op het eerdere beeld van de schapen. De hond is bij de kudden aanwezig (vgl. Job 30:1).
Jezus zet de metafoor door. Hij vergelijkt Joden en Grieken beide met een dier.
De tekst uit Mattheüs 15 geeft een discussie tussen Jezus en de Kananese vrouw. En waar Jezus kort te voren nog een
dispuut voerde met Farizeeën, er moe van werd, maar voet bij stuk hield, laat Hij hier zien, dat Hij Zich laat beïnvloeden. Het
is de roep van de vrouw en de grenzeloze liefde van een moeder voor haar kind, die het ‘kyrie’ (‘Heer, ontferm U’) krachtig
maken. Het is die inzet die Jezus tot in Zijn diepste vezels raakt. Hij is innerlijk met ontferming bewogen. Hij laat Zijn doctrines
varen en helpt.

De vrouw heeft genoeg aan de kruimels, zoals eens het Joodse volk genoeg had aan de kruimels van manna dat de Joden uit
de woestijn bijeen vergaarden. Ze mag voortijdig delen in het heil, het brood des levens. Ze hoeft niet te wachten totdat alle
heilsfeiten zich hebben voltrokken. Ze hoeft niet te wachten tot de apostelen op pad gaan naar Tyrus, Sidon, Beiroet en
verder. Ze ontvangt het heil. En als teken, als sacrament daarvan, ook genezing voor haar dochter. En de rest van de wereld?
Dat zal ons, de volgende generatie, een zorg zijn.
Het verhaal is een belofte. Een teken van hoop. Een signaal dat heidenen in het heil mogen delen (Jesaja 56: 6-7).
Klaas van der Kamp.

