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Nieuwsbrief 23 mei 2020
Attentie
Na de dienst op Hemelvaart werd via de beamer een QR-code getoond om
met behulp daarvan een gift over te maken. Helaas is dat niet goed gegaan.
Wacht dus op nader nieuws hierover, zodat het geld op het goede het
rekeningnummer belandt.

Radio 350
A.s. zondag wordt de dienst vanuit de Kandelaar live uitgezonden op de
kerkradio, www.kerkdienstgemist.nl, en Radio 350. De dienst wordt geleid
door ds. G.J. van Herk
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

Kerkdienstgemist
Op 24 mei is de kerkdienstgemist.nl uitzending vanuit de Kandelaar.
Ds. G.J. van Herk is dan de voorganger.
Download de liturgie van zondag 24 mei.

100 jaar
A.s. zondag 24 mei wordt mevr. J.H. Tuitert-Bekkernens 100 jaar. Ze woont
op Oranjestraat 44. We feliciteren haar van harte met het bereiken van deze
bijzondere leeftijd, en wensen haar Gods zegen toe.
Gebeds10daagse
In deze tijd van onzekerheid is het goed om elkaar bij te staan met voorbede.
Bovendien leven we toe naar Pinksteren, ‘het feest van Gods Geest’. De eerste
christenen waren ook 10 dagen bijeen in gebed. Juist om nieuwe ‘doorbraken
van Gods Koninkrijk te zien op aarde.’

Kortom deze tijd vraagt om gebed. Om elkaar hierin te helpen organiseren we
een gebeds10daagse. Je besteed een uur om te bidden voor mensen en
situaties in Holten en nog andere thema’s. We houden deze 10-daagse van
donderdag 21 mei, Hemelvaartsdag tot en met zaterdag voor Pinksteren, 30
mei.
Je kunt meedoen aan deze gebeds10daagse door je in te schrijven via een
formulier op deze link: aanmelden
Je krijgt informatie over vragen als:

- Hoe zou je een uur in gebed kunnen doorbrengen?
- Waarvoor zou je voorbede kunnen doen?
- En ook ontvang je wat motiverende gedachten en/of Bijbelgedeelten.
Binnen het Alpha-team zijn we enthousiast over dit idee. Wij zouden het op
prijs stellen als je mee doet. Uiteraard mag je op meerdere dagen inschrijven.
Elke bijdrage stellen we op prijs!
Met hartelijke groet,
namens het Alpha-team, Gert van Herk Tel 06
44 73 01 50

Alpha Online ook in Holten en omgeving
Ben jij ‘Corona’ ook al meer dan zat!? En heb je ook nog meer tijd gekregen?
Wordt jouw vakantie toch anders deze keer? En heb je allerlei nieuwe vragen?
Als je zin hebt in een goed gesprek met eerlijke mensen, dan is dit je kans.
Op dinsdag 2 juni starten we Alpha Online. Je kunt dan ontmoeten, vragen en
ontdekken – en kijken of Alpha wat voor jou is.
Alpha is op zoek gaan met anderen naar antwoorden op vragen die jou
bezighouden en naar de zin van het leven. Alpha is gebaseerd op het
christelijk geloof. In interactieve bijeenkomsten online bespreek je allerlei
interessante thema’s. Stel al je vragen en bespreek die met de andere
deelnemers – alle ruimte voor ontmoeten, vragen en ontdekken. Misschien
weet je helemaal niks van het christelijk geloof, dan is Alpha echt iets voor
jou! Misschien zat je al jaren in de kerkbanken – voor de Coronacrises - dan is
Alpha echt iets voor jou! Je ontdekt iets nieuws en leert nieuwe mensen
kennen …. en het is nog gratis ook!!
Wat jij nodig hebt is een email adres en een internetverbinding. Wij mailen je
een code waardoor je in gesprek komt met alle deelnemers en ook uit elkaar
kunt in kleinere groepen. We beginnen het gesprek met thee of koffie (moet
je wel zelf zetten ) om 19.00 uur en bekijken daarna een filmpje of een
presentatie. En dan is er weer alle ruimte voor verder gesprek.
Thema’s die voorbij zullen komen:

- Is er meer?
- Wie is Jezus eigenlijk?
- Bidden, waarom zou je dat doen?

De cursus duurt tien weken. Wij bieden die aan op dinsdagavonden. Er is ook
nog één keer een verdiepingssessie op vrijdagavond en zaterdagmorgen.
Alpha geeft je de kans om met anderen te zoeken naar zin op een leuke en
laagdrempelige manier. Probeer op 2 juni of Alpha iets voor jou kan zijn!! Zo’n
300.000 Nederlanders hebben al eens Alpha gedaan. Kijk voor meer
informatie en verhalen van Alphadeelnemers op alphacursus.nl en/of meldt je
aan door een mail te sturen naar j.beldman@hetnet.nl (bij voorkeur voor 31
mei). Deze Alpha online is een initiatief van alle geloofsgemeenschappen in
Holten.
Anderen uitnodigen, graag!!!

Marriage Course
Marriage Course: Op een leuke manier aan de relatie met je partner werken!
Misschien heb je al langer het idee te willen investeren in jullie relatie. Dan is
dit een mooie gelegenheid. Binnenkort starten we met de (online) Marriage
Course. Het maakt niet uit of je net bij elkaar bent of meer dan dertig jaar. Als
je al een sterke relatie hebt, helpen deze avonden je je relatie verder te
verbeteren.
Wat is de Marriage Course?
Tips, tools en verdieping voor je relatie! Tijdens zeven romantische en
inspirerende (online) avonden ontdek je hoe jouw relatie nog sterker kan
worden en hoe jullie tijd voor elkaar kunnen maken. Geen groepsgesprekken,
maar gewoon samen in gesprek in je eigen huis. Voor algemene informatie
kijk op: https://marriagecourse.nl of https://tijdvoorelkaar.nl
Contact: Vragen stellen over de cursus of aanmelden kan per e-mail kleinkok@hotmail.com
Groeten
Richard en Rianne Klein
Met dank aan de PKN hierbij deze speciale versie van het lied van Huub
Oosterhuis. “De Heer heeft mij gezien en onverwacht, ben ik opnieuw
geboren en getogen.
Hier te beluisteren
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