
 

 

    

             Ter Holten 
 

12de jaargang                                                                        11 augustus  2019    Nummer: 15 

Kerkdiensten: 
 
Zondag 11 augustus    Voorganger: ds. G.P. den Hollander 
9.30 uur     Organist: M. Kok 
Oldeholtwolde 
 
Extra collecte voor het Werelddiaconaat 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 18 augustus    Voorganger: ds. G.P. den Hollander 
9.30 uur     Organist: K. Grootherder 
Oldeholtpade 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 25 augustus    Voorganger: ds. G.P. den Hollander 
9.30 uur     Organist: H. v.d. Bij 
Nijeholtpade 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 1 september    Voorganger: ds. J.H. v.d. Mark 
9.30 uur     Organist: F. Poelman 
Oldeholtwolde 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 8 september(Terugkomzondag) Voorganger: ds. G.P. den Hollander 
9.30 uur     Organist: M. Kok 
Oldeholtpade 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bl☼emen: 
 
De bloemen van zondag 28 juli in Oldeholtpade zijn gegaan naar: 
Andries van Huizen en Fam. Bos 
De bloemen van zondag 4 augustus in Nijeholtpade zijn gegaan naar: 
Madelon Kok 
 
 
Lied van de week: 
 
11 augustus Lied 1014 : Geef vrede door van hand tot hand 
18 augustus Lied 939   : Op U alleen, mijn licht, mijn kracht 
25 augustus Lied 249   : All night, all day 
8 september Lied 254   : Vriendelijk licht dat heel de dag 
 
 



 

 

 
 
Kerkepad ver weg. 
 
Misschien gaat u in uw vakantie elders naar de kerk. 
Wat zou het leuk zijn daar iets van te horen. U kunt een kaartje sturen waar de kerk op 
staat. Maar leuker is het als u wat commentaar geeft over hoe u de dienst als gast 
beleefde. Van die berichten kunnen we wellicht een artikeltje maken in het volgende 
kerkblad. 
Dus graag uw reactie ( al dan niet met plaatje)  naar 
Dsdenhollander@outlook.com   of kerkweg 8 , 8477 BC Oldeholtwolde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tserkepaad 
 
Ook dit jaar is de Stephanus kerk van Oldeholtpade weer 6 zaterdagen open tijdens 
Tsjerkepaad. 
En wel op: 17 en 31 augustus en de laatste keer op  14 september, dan is  het tevens open 
monumentendag. 
De eerste twee zaterdagen hebben we inmiddels gehad.  
Op deze twee zaterdagen wisten alweer verschillende mensen de weg naar onze mooie 
kerk te vinden. Het thema dit jaar is dus Kerk en Kunst! 
En heel fijn is het dat wij Lipkje Visser bereidt hebben gevonden om in ieder geval in 
juli en augustus wil komen exposeren.     
Op de zaterdagen in augustus is Lipkje zelf aanwezig!  



 

 

 
Zondag 8 september startzondag 2019 

We maken er een familie Ter Holten dag van. 
Als zo langzaam alle vakanties weer achter de rug zijn en de scholen weer zijn 
begonnen houden wij altijd een speciale startzondag voor het nieuwe kerkelijk 
seizoen. We maken er dit jaar een echte familiedag  van welke niemand wil 
missen.  Hoe ziet dat er uit? 

9.30 tot 10.30 uur Kerkdienst in de Stephanuskerk.  Tevens kindernevendienst. 

10.30 tot 12.00 uur koffiedrinken in de Boonemmerzaal van het KC 

12.00 tot 14.00 uur gezamenlijke brunch. Afhankelijk van het weer binnen 
en/of buiten.  

 

Tijdens het koffiedrinken houden we een verhalenbingo voor iedereen die mee 
wil doen. Voor de kleintjes staat er een springkussen buiten op het terras klaar 
en de  oudere jeugd kan zich uitleven met een bijbelquiz. Voor elk wat wils. 
Kom met het hele gezin, iedereen is welkom!!! 

 

Opgave voor de brunch is wenselijk. 

Om te zorgen voor iedereen voldoende  is  willen we graag  dat u zich voor 
zaterdag 7 september aanmeld voor deelname aan de brunch.  Ook kunt u dan 
aangeven of er rekening moet worden gehouden met diëten of allergieën o.i.d. 

Doet u dat a.u.b.  via de mail bij: 

Henk en Femmie Raggers 

E-mail  HFA.Raggers@planet.nl 

of 06-53477221 

Doe het vandaag nog en leg 8 september vast in uw agenda. 



 

 

 
 

Waarheid 
 
 

Waarheid dat is niet altijd zomaar 
wat je hoort of ziet 

Want, 
wat heel vaak blijkt 
is dat niets of weinig 

ook werkelijk is 
zoals het lijkt. 

 
Met mooie woorden en met schone schijn 

wordt ze vaak verhuld. 
Gun daarom jezelf de tijd 

en het geduld 
om daardoorheen te kijken. 

Dan pas zal wat echt is 
wat slecht is 

langzaamaan gaan blijken. 
 

Ondertussen staat op afstand, heel bescheiden 
De Man van Nazareth. 

“Kom”, zegt Hij 
als je wilt zal Ik je leiden. 
Zoals jij is er maar één. 

En Ik wil je graag ’t juiste inzicht geven in het leven 
en in de mensen om je heen. 

Je in mijn waarheid onderdopen 
en, als je écht in Mij gelooft, 
je over water laten lopen.’ 

 
 
 
 
 
 
 
Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u  
nieuws ( verjaardagen, geboorte, overlijden) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan kunt    
u bellen of mailen met: Telefoon: 0561-689234 (Tieneke Bosman) 
Per e-mail: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra) 
 
De informatie voor de volgende zondagsbrief willen we dan graag binnen hebben voor:        
 

Donderdagavond 5 augustus 
 

 



 

 

 
 
  

Wij delen 
 

Wij delen geloof 
Wij delen de hoop 

Die wij ontvangen van God 
Vijf broden, twee vissen 

De Heer die het brak 
En niemand kwam iets te kort 

Zo willen wij delen 
Van wat Hij ons gaf 

Totdat het een overvloed wordt 
 

Wij delen met jou 
En met iedereen 

De hoop en de liefde van God 
Vijf broden, twee vissen 

De Heer die het brak 
En niemand kwam iets tekort 

Zo mogen wij delen 
Met handen en hart 

Totdat het een overvloed wordt 
 

Wij delen ver weg 
Wij delen dichtbij 

Eén kerk, eén wereld, eén God 
Vijf broden , twee vissen 

De Heer die het brak 
En niemand kwam iets tekort 

Dat wonder voltrekt zich 
Nog iedere dag 

Als delen een deel van ons wordt 
 

Marthijn Buwalda 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


