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 (Matteüs 16:24-26)
Toen zei Jezus tegen zijn leerlingen: ‘Wie achter mij aan wil komen, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich
nemen en mij volgen. Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest
omwille van mij, zal het behouden. Wat heeft een mens eraan de hele wereld te winnen als hij er het leven
bij inschiet? Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven?
ORDE VAN DIENST zondag 23 augustus 2020, 9.30 uur Dorpskerk
Voorganger: ds. Mark van Sandijk
Ouderling van dienst: Leonie Jansen
Lector: Anneke Dul
Organist: Jan van Dijk
Orgelspel
Welkom, door Ouderling van Dienst
Muziek: Lied 84 – Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer (vers 1 en 6)
Bemoediging en Groet
Woord ter inleiding
Gebed
Muziek: Lied 864 – Laat ons de Heer lofzingen (vers 1 en 5)
Schriftlezing: Mattheüs 16: 21 – 27

(Nieuwe Bijbelvertaling)

Muziek: Lied 941 – Waarom moest ik uw stem verstaan (alle verzen)
Verkondiging
Meditatief orgelspel
Dankgebed, voorbeden en Onze Vader
Muziek: Lied 835 – Jezus, ga ons voor (vers 1, 2 en 4)
Zegen
Orgelspel, Collecteschaal bij de uitgang
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 t/m vrijdagavond 20.00 uur.
Dit kan ook via: Kerkdienst Kandelaar of Kerkdienst Dorpskerk
https://aanmelden.kandelaarholten.nl of https://aanmelden.hervormdholten.nl.
Nu is het ook mogelijk om de dienst bij te wonen zonder aanmelden, mits u of uw huisgenoten geen
gezondheidsklachten hebben.
MEDELEVEN DORPSKERK
Overlijden
Op 25 juli 2020 overleed mevr. Hendrika Schutrups-van Rijssen in de leeftijd van 95 jaar. Ze verbleef de laatste tijd
in P.W. Janssen en woonde daarvoor in de Abraham Berghof.
Op dinsdag 18 augustus 2020 is in de Diessenplas (kamer 415) overleden mevr. Johanna Hendrika KoopmanBouwhuis in de leeftijd van 90 jaar.
MEDELEVEN DE KANDELAAR
Opgenomen in Deventer Ziekenhuis
Sinie Bijkerk-Assink (Gaardenstraat), afdeling A2 kamer 7
Meeleven met
Arjan Faber, Helderman 6 is soms thuis, soms in het ziekenhuis (Amsterdam), vanwege (na)behandeling.
Gerdien Stobbe is weer thuis (Hoffestraat)
Verjaardagen
25 augustus Dhr. G. Koene 76 jaar Akker 48 7451 XV Holten
27 augustus Mevr. H. Saalmink-Stam 77 jaar Landuwerweg 14 7451 SP Holten
Jubilea
Op 27 augustus 2020 zijn dhr. H.P. Bosman en mevrouw M.G. Bosman Maneschijn, Canadastraat 87 40 jaar
getrouwd.
ACTUELE ONTWIKKELINGEN DORPSKERK
In de dienst van afscheid en bevestiging van nieuwe ambtsdragers zullen dhr. Henk Markvoort (Oude Stationsweg
8) en dhr. Henk Veltkamp (Borkeldsweg 22) bevestigd worden als respectievelijk ouderling en diaken.
ACTUELE ONTWIKKELINGEN KANDELAAAR
Zingen in De Kandelaar
In een eerdere Nieuwsbrief ben je geïnformeerd over het mogelijk 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 zich hierover gebogen en ook een besluit over genomen. Vanaf zondag 2
augustus 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 of komt ook op de website. Bij
binnenkomst in De Kandelaar wordt je gevraagd naar je gezondheid, de opstelling in de kerkzaal is
anders en we gaan uit van twee meter onderlinge afstand. Vanaf de volgende zondagen is de samenzang met het
orgel mogelijk.
In de Dorpskerk is meezingen nog niet toegestaan, maar zullen wel zangers op de galerij te horen zijn.

ACTIVITEITENAGENDA DORPSKERK
20 augustus 2020: Moderamen
27 augustus 2020: gezamenlijk Moderamen Kandelaar en Dorpskerk.
29 augustus 2020: startvergadering grote kerkenraad
06 september 2020: afscheid en bevestiging van ambtsdragers
20 september 2020: startzondag
ACTIVITEITENAGENDA DE KANDELAAR
06 september 2020: Doopdienst?
13 september 2020: Bevestiging ambtsdragers
14 september 2020: Grote kerkenraad
20 september 2020: Startzondag
BEZINNING

Lied Op U alleen, mijn licht, mijn kracht

Op U alleen, mijn licht, mijn kracht,
stel ik mijn hoop, U zorgt voor mij.
Door golven heen, door storm en nacht,
leidt mij Uw hand, U blijft nabij.
Ds. Oane Reitsma: "Herhaling in melodie maakt het makkelijk dit lied mee te zingen. Melodiesprongen geven
het lied een hele eigen kleur, kracht en spanning, die gevoelsmatig overeenkomen met de grote geloofskracht
die uit het lied spreekt."
https://protestantsekerk.us16.listmanage.com/track/click?u=a3d73a0b8621c1d83e249f295&id=54cfd0aa22&e=bdd574375c

Op vakantie geweest? Overal waar je komt vind je kerken. Dit is in Denemarken. Het plaatje zou mooi passen bij
de gelijkenis van de zaaier: Een deel viel op de weg, een deel in het onkruid en een deel in de goede aarde. Gods
woord klinkt wereldwijd!

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

