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 13:24-29
Hij hield hun een andere gelijkenis voor: Het is met het koninkrijk van de hemel als
met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen
kwam zijn vijand onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. Toen het jonge
gewas opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De
knechten kwamen de heer des huizes vragen: ”Heer, hebt u soms geen goed zaad
op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid vandaan?” Hij antwoordde: “Dat is
het werk van een vijand.” De knechten zeiden tegen hem:
“Wilt u dat wij er het onkruid tussenuit wieden?” Hij antwoordde: “Nee, want dan
zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken.
Orde van dienst zondag 19 juli 2020 in de Kandelaar aanvang 9.30 uur.
7e Zondag na Pinksteren
Ouderling van dienst: Rianne Klein-Kok
Voorganger: Gert van Herk
Lector: Karin Stam
Muziek/beamer: Bert Beldman, Wim Assink
Opname: Hans Heuver, Hans Prins
Welkom door de ouderling van dienst
Lied HH 2 (welzalig de man die niet wandelt..)
Bemoediging en groet, Inleiding en gebed
Lied Hé, luister mee naar een nieuw verhaal HH 481
Aandacht voor de kinderen
Bijbellezing Matteüs 13: 24-30 en 36 -43
Lied HH 241 (Welkom, heilige Geest
Overdenking
Lied 765 (Gij hebt met uw brede gebaren)
Gebeden en ‘Onze Vader’
Lied 841:1,3,4 (Wat zijn de goede vruchten..)
Zegen
Collecte voor zondag 19 juli 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 op zondagmorgen 19 juli
gecollecteerd wordt voor:
1e Kerk

2e Holtens Kerknieuws

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
Medeleven Dorpskerk
Na een ziekenhuisopname verblijft mevr. K. Zimmermann - Dekker
(Schuttersweg 19) momenteel in P.W. Jansen, afdeling 't Riele, kamer
22.23. Daar zal ze revalideren van haar val.
Medeleven Kandelaar
Arjan Faber, Helderman 6, komt komende week weer thuis voor zijn volgende
‘herstelperiode’.
Mensen die elders verblijven:
Jan Koning, P.W. Jansen, afdeling Oxe
Jan van der Meulen De Schutse, afdeling Spinnerij, kamer 207,
Wierdenseweg 65; 7461 BC Rijssen
Mw. H. Aanstoot-Kruimelaar (Wellenhof), ZGT Almelo, afedeling Noord kamer 401,
de Horst, Zilvermeeuw 1, 7609 PP Almelo
Jarigen:
17 juli Mevr.
Holten
21 juli Mevr.
Rijssen
23 juli Mevr.
17

J. Kruithof – Kruimelaar,

88 jaar

Diessenplasstraat 27

D. Aanstoot – Reterink,

85 jaar

Kattenhaarsweg 2 046 7462 ER

G. Stam - Dijkink
7451 XA Holten

80 jaar

7451 DA

Kollingserf

Actuele ontwikkelingen Dorpskerk:
Gezamenlijke kerkdiensten in de Dorpskerk
Afgelopen zondag, op 12 juli, was in de Dorpskerk de eerste kerkdienst waar de
kerkbanken weer gevuld waren. Dit deden we vooralsnog als proef, en afgelopen
dinsdag, in de Kleine Kerkenraad, hebben we dit geëvalueerd. Het was goed om

weer wat mensen in de kerk te zien, en zo het gemeenteleven op deze manier weer
wat meer vorm te kunnen geven. Onze conclusie is daarom dat we er graag mee
door willen gaan, en dat ook de volgende (gezamenlijke) kerkdiensten die in de
Dorpskerk plaatsvinden, mét mensen zullen zijn. Ook is er in deze diensten weer
oppas en kindernevendienst.
De eerstvolgende kerkdienst, op 26 juli in de Dorpskerk, bent u dan ook weer van
harte welkom!
De link om u aan te kunnen melden voor deze dienst vindt u verderop in de
nieuwsbrief.

Zo groeide het zaad, na de dienst vorige week zondag:
Bezinning:
De zomer is begonnen
Een tijd van iets meer rust en ruimte, een tijd waarin het coronavirus, alhoewel niet
verdwenen, minder actief is. Ook een moment om zich te bezinnen als kerken op de
vraag: hoe straks verder?
Het is de vraag naar kerk-zijn, een vraag die van alle tijden is en die kerken steeds
weer zelf proberen te beantwoorden.
En dé kerk dat zijn wij samen. Als kerkenraden worden we graag gevoed door
ideeën vanuit de gemeente.

Lied 1000 (Wij zagen hoe het spoor van God) uit het Liedboek, gezongen
door Elske DeWall.

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.

