Zomer Nieuwsbrief
Dit is de voorlopig laatste gezamenlijke Nieuwsbrief van de Dorpskerk en De
Kandelaar. De zomermaanden juli en augustus liggen bijna achter ons. In september
zijn er in beide kerken bijzondere diensten. Een periode waarin de Nieuwsbrief ook
geëvalueerd zal worden. Misschien komt de Nieuwsbrief in deze vorm wel heel snel
terug? Hoe de evaluatie is verlopen leest u in het Holtens Kerknieuws, want de Nieuwsbrief is een aanvulling op
het Holtens Kerknieuws.
Voorwoord
Tekst: Matteüs 17: 14-20 (NBV)
Gebrek aan geloof
Toen ze zich weer bij de mensenmassa voegden, kwam er iemand naar hem toe die voor hem op zijn knieën viel
en zei: ‘Heer, heb medelijden met mijn zoon, want hij is maanziek en lijdt daar erg onder; hij valt dikwijls in het
vuur of in het water. Ik heb hem bij uw leerlingen gebracht, maar zij konden hem niet genezen. ’Jezus
antwoordde: ‘Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk, hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang
moet ik jullie nog verdragen? Breng hem bij me.’ Daarop sprak Jezus de demon op strenge toon toe. Deze ging
uit de jongen weg, en vanaf dat moment was hij genezen. Later kwamen de leerlingen naar Jezus toe. Eenmaal
met hem alleen vroegen ze: ‘Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?’ Hij antwoordde: ‘Vanwege jullie
gebrek aan geloof. Ik verzeker jullie: als jullie geloof hebben als een mosterdzaadje, dan zullen jullie tegen die
berg zeggen: “Verplaats je van hier naar daar!” en dan zal hij zich verplaatsen. Niets zal voor jullie onmogelijk
zijn.’
Orde van Dienst op zondag 30 augustus 2020, 9.30 uur De Kandelaar
Voorganger:
dhr. ds. Siebe Roozenboom
Ouderling van dienst: dhr. Geert Heusinkveld
Lector:
mw. Anita Ouwens
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst;
Psalm 138: 1 en 4
U loof ik Heer https://www.youtube.com/watch?v=3EXawRFEigg; Onze
Hulp en Groet;
Gebed;
Lied 905: 1, 3 en 4
Wie zich door God alleen laat leiden https://www.youtube.com/watch?v=iKC6z91V7eM
Schriftlezing: Matteüs 17:14-20;
Kindermoment
Lied 837: 1, 3 en 4
Iedereen zoekt U, jong of oud https://www.youtube.com/watch?v=MGzfY0NZq3E
Verkondiging; Lied 834: 1, 2 en 3; Vernieuw Gij mij, o eeuwig Licht
https://www.youtube.com/watch?v=hb1YK0JMZVU Gebeden;
Lied: U zij de lof, de dank, de eer (2x) https://www.youtube.com/watch?v=9cloo2_EwZA Zegen.
U zij de lof, de dank en eer,
U vader, Zoon en Geest,
die is en was en komen zal,
ja altijd is geweest.
U was er al in het begin,
U bent er aan het eind,

de Alpha en de Omega,
mijn God in eeuwigheid.
U was er al in het begin.
U bent er aan het eind.
de Alpha en de Omega,
mijn God in eeuwigheid.

Download het Werkblad kinderen voor de kinderen.
Hoe zijn de zondagse diensten te volgen?
In de maand september worden de meeste diensten in beide kerken zelfstandig verzorgd.
De predikanten gaan in de eigen kerk voor. De Startzondag is wel samen.
De diensten worden uitgezonden via kerkdienst gemist.
(U kunt de app kerkdienst gemist downloaden via Google Play of App Store).

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.
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 S.M. Roozenboom en begint om 9.30 uur.
Vanaf 9.00 uur kunt u al luisteren naar een live uitzending van de Holtense kerken op deze radio zender. 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 9.00 uur tot 11.45 uur verzoekplaatjes
worden aangevraagd. Dit kan door naar de studio te bellen, het nummer van de studio is 0548-681010. Radio
350 is te ontvangen via de ether op de FM radio op 92.3 MHZ.
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.
Aanmelden om kerkdienst in de Dorpskerk bij te wonen.
Neem contact op met Sijtze Meinsma, tel. 06 47 17 06 88.
Medeleven De Kandelaar
Opgenomen in Deventer Ziekenhuis
Gerdien Stobbe (Hoffesstraat), afdeling 2 kamer 15
Van het ziekenhuis naar de Diessenplas
Sinie Bijkerk-Assink (Gaardenstraat), afdeling A2 kamer 7
Thuis - Ziekenhuis
Arjan Faber (Helderman) is soms thuis, soms in het ziekenhuis (Amsterdam), vanwege (na)behandeling.
Verjaardagen
2 september Dhr. J. Kolkman
86 jaar Haarstraat 23
7451 CX Holten
4 september Mevr. J.G. Stam – Bosschers 81 jaar Larenseweg 10-03 7451 EN Holten
Actuele ontwikkelingen Dorpskerk/Kandelaar
Gezamenlijke nieuwsbrief
Vanuit het gezamenlijk moderamen hebben we de gezamenlijke zomernieuwsbrief als positief ervaren.
Opgemerkt wordt dat het fijn zou zijn dat naast het tekstgedeelte er nog een prikkelende vraag door predikant
aan toegevoegd kan worden, om mensen te prikkelen de dienst te bezoeken of te beluisteren. De gezamenlijke
nieuwsbrief zal ook nog besproken worden in beide kerkenraden. Voorlopig gaan we gezamenlijke nieuwsbrief
vervolgen
Hoe gaan we verder met de samenwerking zoals die is ingezet de afgelopen maanden?
Diensten in september.

In september worden de diensten in eigen kerk gehouden m.u.v. de startzondag. Door de beperkende
maatregelen rondom corona kunnen er maar een beperkt aantal mensen gebruik maken van deze diensten. Bij
doopdienst, avondmaal en bevestiging ambtsdragers worden naar verwachting meer mensen verwacht en is het
praktischer deze in afzonderlijke kerken te houden, zodat meer mensen in de gelegenheid zijn om deze diensten
bij te wonen.
Gezamenlijke diensten na september.
Het voorstel van het gezamenlijke moderamen van 27 augustus wordt besproken op de beide grote kerkenraden
van Dorpskerk en Kandelaar resp. 6 en 14 september .
Actuele ontwikkelingen Dorpskerk
In de dienst van afscheid en bevestiging van nieuwe ambtsdragers op zondag 6 september a.s. zullen dhr. Henk
Markvoort (Oude Stationsweg 8) en dhr. Henk Veltkamp (Borkeldsweg 22) bevestigd worden als respectievelijk
ouderling en diaken.
Zingen in de Dorpskerk
In de Dorpskerk is meezingen nog niet toegestaan, maar er zullen wel zangers op de galerij te horen zijn.
Actuele ontwikkelingen De Kandelaar
Van de ZWO De Kandelaar
Het legen van de zendingsbusjes op zaterdag 5 september a.s. komt te vervallen.
Wilt u toch graag dat uw zendingsbusje geleegd wordt?
Neem dan contact op Bert Tromop, hij is bereikbaar via 06 -22 20 93 34.
Of met Henk Jan Aanstoot, hij is bereikbaar via 06 -20 60 11 12 en we maken een afspraak.
Doopdienst 6 september 2020
Op zondag 6 september a.s. zal de doop worden bediend aan Tess Pasop en Tim Schotman. Tess is de dochter
van Herman en Mariëlle Pasop-Valster (Kolweg) en het zusje van Lynn en Timo. Tim is de zoon van Leon en
Jolande Schotman-Tromop (Aurelia). De doopouders en ouderling van dienst zijn samen met de voorganger
bijeen geweest voor de opzet van de viering en uiteraard de corona-spelregels.
Er zijn gelukkig nog twee paar doopouders die hun baby’s zouden willen laten dopen. We hebben besloten vanwege het toelaten van beperkte aantallen kerkleden in de dienst - om dit in een andere viering te gaan doen.
Open huizen, open tuinen …… en open mensen!!
Heb jij ook behoefte aan ontmoeting en gesprek!?
Misschien is het dan een idee om je huis of tuin open te stellen voor maximaal zes mensen met het oog op het
versterken van de onderlinge gemeenschap. Een aantal kerkleden heeft al aangegeven dit een interessant idee te
vinden en graag de uitdaging aan te willen gaan met anderen in gesprek te gaan over vragen als: ‘hoe gaat het
met je?’, ‘Wat houdt je bezig?’. ‘Welke rol speelt God en geloof in dit alles?” … en wat verder bovenkomt… al of
niet afgewisseld met andere activiteiten. Vanaf de startzondag willen we elke week laten weten waar je terecht
kunt voor ontmoeting. We publiceren dan namen en telefoonnummers, zodat je even kunt checken of er nog
plek is. Denk jij erover om ook jouw huis of tuin beschikbaar te stellen of wil je meer weten, neem dan contact
met mij op: 06-44730150 of gertvherk@gmail.com.
Zingen in De Kandelaar
In een eerdere Nieuwsbrief ben je geïnformeerd over het 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 heeft zich hierover gebogen en een besluit genomen. Vanaf deze maand 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 ook op de website. Bij binnenkomst in De Kandelaar wordt je
gevraagd naar je gezondheid, of je geen koorts of klachten hebt. De opstelling in de kerkzaal is als gevolg van
het mogen zingen anders. We gaan uit van twee meter onderlinge afstand. Samenzang met het orgel is nog niet
mogelijk. Gelet op de actuele ontwikkelingen en de ontwikkelingen binnen de burgerlijke gemeente en
buurgemeenten kan de kerkenraad overwegen een aanvullend of nieuw besluit te nemen. Covid-19 is nog niet
bedwongen!

Activiteitenagenda 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: Afscheid en bevestiging van ambtsdragers;
14 september 2020: Grote kerkenraad; 20 september 2020:
Startzondag.
Bezinning
Dominee Esther van Schie brengt een onbesuisd gemeentelid naar de spoedeisende hulp.
Tot verrassing van de dokter en de assistenten...
Ds. Esther van Schie
predikant voor het landelijk werk onder migranten
De dokter wil haar afleiden. “Ik ga een beetje aan je arm zitten”, sust hij. Dat is wel een erg lieve manier om te
zeggen dat hij die arm gaat zetten, bedenk ik, ondertussen gruwelend van de bijna loodrechte hoek die de botten
maken.
LEES MEER
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.

