Hervormde Gemeente Holten
Nieuwsbrief 20 juni 2020
Kerkdienst gemist
A.s. zondag 21 juni wordt de dienst vanuit de Kandelaar uitgezonden via
Kerkdienstgemist. De dienst wordt geleid door ds. Mark van Sandijk.
Download de liturgie van zondag 21 juni.
Download het werkblad voor de kinderen van zondag 21 juni.

Radio 350
De dienst van a.s. zondag 21 juni wordt ook live uitgezonden via Radio
350.
De dienst begint om 9.30 uur.
Vanaf 9 uur kunt u al luisteren naar een live uitzending van de Holtense kerken
op radio 350 het programma is als volgt;

-

9.00 tot 9.30 opening en gospel
9.30 live uitzending vanuit de kandelaar
na de dienst tot 11.00 uur gospel
11.00 tot 12.00 verzoekplaten programma.

Voor het verzoekplatenprogramma kunnen zondagochtend vanaf 9 uur tot
11.45 verzoekplaatjes worden aangevraagd.
Dit kan door naar de studio te bellen.
Het nummer van de studio is 0548 - 68 10 10.
Radio 350 is te ontvangen via de ether op de FM radio op 92.3 MHZ

De Nieuwsbrief
De Nieuwsbrief is de wekelijkse aanvulling op het Holtens Kerknieuws en
vervangt de kerkbrief. We hebben inmiddels meer dan 115 mailadressen!
De opzet voor de Zomer Nieuwsbrief krijgt steeds meer vorm. In september
gaan we de gezamenlijke opzet die vanaf 1 juli start, evalueren.
We zijn blij dat er diverse mensen positief hebben gereageerd op de oproep om
een bijdrage te leveren aan de totstandkoming van de wekelijkse nieuwsbrief:
Reyer Dorresteijn, Willeke Koster, Ria IJmker en Peter de Boer. Meinske van
der Wal is algemeen reserve.
Hartelijk dank voor jullie aanmelding.

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.
Graag reageren via de mail aan onze scriba Gerrie Jansen: scriba.he
rvormdholten@outlook.com

Cursus Theologische Vorming
Onder voorbehoud van maatregelen rond de ontwikkelingen van het
coronavirus en daarmee samenhangende heropening van de kerkelijke
gebouwen in Rijssen wordt er ook dit jaar weer gestart met de cursus TVG.
Dit is een cursus voor geïnteresseerden die meer willen weten over het
Christelijk geloof. De cursus wordt één keer in de twee weken op
zaterdagmorgen gegeven in kerkelijk centrum Sion in Rijssen. De volledige
cursus duurt drie jaar, maar deelnemers verbinden zich telkens voor een jaar.
Rekening houdend met bovengenoemde maatregelen is de start D.V. 29
augustus 2020.
Een cursusmorgen duurt van 09.00 – 12.15 uur.
TVG is een informatieve cursus waarin mensen wegwijs worden gemaakt in de
bronnen van het Christelijk geloof, de Bijbel, de traditie en de toepassing in de
dagelijkse praktijk. Docenten zijn hoofdzakelijk predikanten die hun vakgebied
willen delen met anderen.
Het is duidelijk: Meedoen doet wat met mensen.
“Het verrijkt, verrast en inspireert.

U kunt zich opgeven bij één van onderstaande personen. Ook kunt u de eerste
morgen vrijblijvend deelnemen en dan eventueel besluiten om verder te gaan.
Opgave en info bij: de cursusleider Ds. K.A. Hazeleger, tel 0529-46 77 45, email k.a.hazeleger@hetnet.nl of bij de secretaresse Ria Harbers, tel 0548-51 59
29, e-mail riaharbers@gmail.com
G. van Putten
PR

Zomer
Komende week start de zomer.
Daarbij ging mijn gedachte uit naar gezang 288.
Eens komt de grote zomer
waarin zich 't hart verblijdt.
God zal op aarde komen met
groene eeuwigheid. De hemel
en de aarde wordt stralende
en puur. God zal zich
openbaren in heel zijn
kreatuur.
We mogen nog niet zingen in de kerk, maar wel onder de douche, of in de auto,
of in de tuin , of….
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