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 – (DE EERSTE ± VIJF REGELS UIT DE SCHRIFTLEZING.)
Tekst: Matteüs 13: 44-48
Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en
verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.
Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een
uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen.
Het is met het koninkrijk van de hemel ook als met een sleepnet dat in een meer werd geworpen en waarmee
allerlei soorten vis werden gevangen. Toen het net vol was, trok men het op de oever en ging men zitten om de
goede vis in kuipen te doen; de slechte vis werd weggegooid.
ORDE VAN DIENST | zondag 26 juli | 9.30 uur | De Dorpskerk
Voorganger:
ds. Meinske van Sandijk – van der Wal
Ouderling van dienst: Gerrie Jansen
Lector:
Reijer Dorresteijn
Organist:
Jan van Dijk
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
https://aanmelden.hervormdholten.nl
MEDELEVEN DE KANDELAAR
Arjan Faber, Helderman 6, is 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 is terug op de Wellenhof (Rijssen)
Verjaardagen
30 jul i Mevr. H. Hulsman – Veldhuis

81 jaar Diessenplasstraat 81

7451 DM Holten

ACTUELE ONTWIKKELINGEN DORPSKERK & KANDELAAR
Nieuws over het bijwonen van kerkdiensten
Een aantal weken hebben we nu ervaring opgedaan met het fysiek bijwonen van kerkdiensten in Dorpskerk en
Kandelaar. De ervaringen zijn positief, maar het aantal gemeenteleden dat de gang naar de kerk maakt is nog
beperkt. Daar kunnen natuurlijk heel goede redenen voor zijn. Toch denken we dat een paar maatregelen de
drempel om naar de kerk te komen kunnen verlagen. Maar er zijn ook enkele aandachtspunten. Hieronder leest u
meer.
1. Online aanmelden
Online aanmelden voor het bijwonen van een kerkdienst kunt u voortaan doen tot uiterlijk vrijdagavond
20.00 uur. Dat is één dag langer dan voorheen. Tot nu toe was het verzoek om de bevestiging van uw
aanmelding te printen en mee te nemen naar de kerk. Dat schaffen we af. De gegevens van degenen die zich
hebben aangemeld staan op een lijst die bij de ingang wordt bijgehouden. Online aanmelden blijft wel
wenselijk. en als er kinderen voor de oppas of kindernevendienst meekomen, blijft vooraf online aanmelden
noodzakelijk. Alleen zo hebt u de ‘garantie ‘ dat er plek voor u wordt gereserveerd.
2. ‘Binnenlopen’
Vooraf online heeft dus de voorkeur. Voor sommigen is online aanmelden of aanmelden via de ouderling niet
altijd mogelijk. Daarom houden we in beide kerken een aantal plaatsen vrij voor bezoekers die zich niet
hebben aangemeld, maar wel graag de dienst willen bijwonen.
3. Gezondheid en registreren
Vooraf aangemeld of niet, voor iedereen die een kerkdienst bijwoont geldt uitdrukkelijk: kom alleen als u
geen gezondheidsklachten hebt. Hebben mensen in uw directe omgeving klachten, kom dan niet. Zo
minimaliseren we het besmettingsgevaar.
4. Zingen in de kerk
Voor de Kandelaar is vastgesteld dat het gebouw voldoet aan de landelijke norm om te mogen zingen in de
dienst. Daarom gaan we hier vanaf zondag 2 augustus mee van start.
Zingen betekent in eerste instantie ‘meezingen’ met de liederen die worden afgespeeld en te zien zijn op de
beamer.
In de Dorpskerk is meezingen nog niet toegestaan, maar zullen wel zangers op de galerij te horen zijn.
5. Houd u aan de 1,5 meter
De afgelopen weken is een aantal malen geconstateerd dat in de kerkzaal de 1,5 meter regel niet in acht werd
genomen. We roepen u op zich hier altijd wel strikt aan te houden. Het is één van de echt noodzakelijke
maatregelen die eraan moeten bijdragen dat kerkbezoek veilig is.
ACTUELE ONTWIKKELINGEN DORPSKERK
Zingen
Zondagmorgen 26 juli hopen we in de Dorpskerk met een klein groepje zangers, onder begeleiding van Jan van
Dijk, de liederen in de dienst mee te zingen. We doen dat vanaf de galerijen en houden ruimschoots de veilige
afstand aan.
Bezoekwerk door de HVD
In de afgelopen coronamaanden kregen mensen bij een verjaardag of jubileum vaak een kaartje of telefoontje
van de HVD-medewerkers. Inmiddels horen zij steeds vaker dat ze ook wel weer langs mogen komen. Daarom is
besloten dat bij wederzijds goedvinden en met inachtneming van de coronaregels (vooraf afspreken, geen
klachten hebben, 1,5 meter afstand houden etc.) er weer een bezoekje gebracht kan worden. Fijn, wanneer er op
die manier weer iets meer ontmoeting kan zijn! Natuurlijk houden we ook alle begrip voor gemeenteleden die
liever nog geen bezoek ontvangen en ook voor HVD-medewerkers die liever nog niet op bezoek gaan.
Vakantie ds. Mark en Meinske van Sandijk
Van maandag 27 juli t/m zondag 16 augustus hebben wij vakantie. In dringende gevallen kunt u van 27 juli t/m 9
augustus contact opnemen met ds. Van Herk en daarna kunt u contact opnemen met ds. Roozenboom.
BEZINNING
Hebt u ze ook gezien, deze spandoeken? Een mooi signaal aan ieder die zich er door voelt aangesproken!

En voor deze week weer een prachtig lied uit het liedboek op een bijzondere manier vertolkt:
Zoek de wegen van wijsheid
Zoek de wegen van de wijsheid
die de schepping dansend groet.
Blijf haar volgen, schenk haar aandacht
proef haar woorden, juist en goed.
Wijsheid baant het pad naar vrede,
doet ons voor wat liefde doet.
Beluister het lied (+ toelichting)

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

