
 

 

    

             Ter Holten 
 

12de jaargang                                                                 20 oktober  2019    Nummer: 19 

Kerkdiensten: 
 
Zondag 20 oktober    Voorganger: ds. G.P. den Hollander 
10.00 uur     Organist: K. Grootherder 
Oldeholtpade     Kindernevendienst: Marian 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 27 oktober    Voorganger: ds. G.P. den Hollander 
10.00 uur     Organist: M. Kok 
Nijeholtpade 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 3 november    Voorganger: dhr. T. Dorrepaal 
10.00 uur      
Oldeholtwolde 
 
Deze dienst is een gezinsdienst. Muzikale medewerking wordt verleend door Gospelkoor 
Manna 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bl☼emen: 
 
De bloemen van zondag 7 oktober in Nijeholtpade zijn gegaan naar: Renske Ponne 
De bloemen van zondag 14 oktober in Oldeholtwolde zijn gegaan naar:  
Riek Hogeling 
 
Bedankt: 
 
Wij willen de kerkenraad hartelijk bedanken voor de prachtige bos bloemen die we mochten 
ontvangen na de operatie van Marcel in het UMCG . 
Ook het bezoek van ds. Paul en de belangstelling van andere gemeenteleden heeft ons goed 
gedaan.  Het herstel is gelukkig voorspoedig verlopen. 
 
Hartelijk groet van Marcel en Anita Exterkate 
 
Verjaardag: 
 
Op 31 oktober is jarig:  H.M. Vermeulen Grote Kamp 2 8474 AC Oldeholtpade  
 
Van harte gefeliciteerd!! 
 
 
 
 



 

 

Overleden: 
 
Via Riek de Jong bereikte ons het bericht dat haar schoonzoon op 68 jarige leeftijd is  
overleden. We leven als gemeente  mee met Riek en haar familie.  
En wensen hun veel sterkte de komende periode. 
 
Lied van de week: 
 
Zondag 20 oktober  Lied 171 David werd gekozen 
Zondag 27 oktober  Lied 280 De vreugde voert ons naar dit huis 
 
Zangdienst: 
 
20 oktober zangdienst met “K2 “ dat is  Ronald Knol en  
Harald Kooi. 
Ze nemen een eigen bundel mee met 100 liederen waaruit wij er een 
paar mogen kiezen tijdens de dienst. Al improviserend zullen die te 
gehore gebracht worden .  
We zijn benieuwd. Komt U ook? 
 
 

Nieuwe website Ter Holten geactiveerd 

Op de gemeenteavond van woensdag 16 oktober  jl. is de nieuwe website van onze gemeente 
officieel in gebruik genomen. Nadat de oude website gedurende een hele tijd niet meer werd 
onderhouden is er het afgelopen halfjaar gewerkt aan het opzetten van een volledig nieuwe 
indeling van de website. Uitgangspunt is dat er op een vlotte wijze gegevens geraadpleegd 
kunnen worden en bezoekers een weg kunnen vinden indien men contact wil hebben met onze 
gemeente. De basis hiervoor is nu klaar en zal in de komende maanden steeds verder worden 
uitgebreid. Indien er vanuit de diverse commissie in onze gemeente wensen zijn om deze op 
de website te plaatsen dan kunt u dit mailen aan  admin@terholten.nl Voorlopig is het 
beheer van de website ondergebracht bij Henk Raggers en daar komt uw mail dan ook terecht. 
Omdat het belangrijk is om een website up-to-date te houden werd er een oproep gedaan om 
daaraan mee te helpen. Het was fijn dat er direct een spontane reactie kwam en zodra dat gaat 
werken zullen we iedereen daarover 
informeren. 

De website is te bereiken via  
www.terholten.nl 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Bijbelzondag 
 
Op zondag 27 oktober is het Bijbelzondag! Het is goed om eenmaal per jaar extra te 
benadrukken hoe bijzonder de Bijbel is! De Bijbel is namelijk het meest uitgelezen Boek. In 
dubbele betekenis. Want nog steeds staat de Bijbel op nr. 1 van meest gelezen boeken ter 
wereld. En daarnaast is de Bijbel ook een uitmuntend, een voortreffelijk Boek om te lezen.  
Als Bijbelvereniging krijgen wij vele duizenden verzoeken per jaar om een Bijbel: een Nieuw 
Testament, een volledige Bijbel, een strip- of groeibijbel, een kleuter- of kinderbijbel, een 
Groot Letter Bijbel. De grote belangstelling voor Bijbels heeft o.a. te maken met het feit dat 
we Bijbels in meer dan 70 talen op voorraad hebben. In gevangenissen bijvoorbeeld, is meer 
dan de helft van de gedetineerden niet van Nederlandse afkomst.  

In de samenleving zijn veel mensen op zoek naar de zin van het leven. Een 
kerk is vaak een stap te ver, maar een Bijbeltje meenemen uit een Bible 
Box in de eigen taal is vrijblijvender. Inmiddels zijn er meer dan 1.500 
Bible Boxen geplaatst in ontmoetingscentra, gevangenissen, kerken en in 
heel veel andere locaties. Per jaar worden er alleen al uit deze Boxen 
40.000 Bijbeltjes meegenomen!  
Er zijn veel ouderen die de Bijbel van huis uit nog wel kennen, maar in 

hun leven is de Bijbel is ‘buiten beeld geraakt’. Soms ook letterlijk, omdat het turen naar de 
lettertjes te vermoeiend is geworden. Daarom heeft de Bijbelvereniging dit jaar een Groot 
Letter Bijbel uitgebracht. Inmiddels zijn er al meer dan 800 van deze Bijbels besteld. Ook 
heeft de Bijbelvereniging handzame boekjes beschikbaar met thema’s die ook ouderen 
aanspreken: ‘Inzicht’ en ‘Kostbare tijd’.  
De Bijbelvereniging voorheen de Nederlandse Gideons, probeert de Bijbel voor iedereen 
beschikbaar te stellen. 
Bijbel aanvragen? Ga naar www.bijbelvereniging/bijbels-bestellen. Informatie vragen? Bel 
naar 085-104 17 14 of mail naar info@bijbelvereniging. 
 
 
 
 
 
Muzikale middag 
 
Op zaterdagmiddag 2 november 2019 van 14.00 uur tot 16.30 uur organiseert de KMVH-
Friesland een muzikale middag voor iedereen, jong en oud, met en zonder verstandelijke 
beperking. 
De muziek op deze middag wordt gemaakt door mensen met en zonder een beperking en is 
bedoeld voor iedereen. Muziek verbindt en dat is ook precies het doel van de KMVH. 
De letters staan voor Kerken & Mensen met een Verstandelijke Handicap. De KMVH wil 
verbinding realiseren tussen mensen met en zonder beperking. Dat doet de KMVH in de 
overtuiging dat mensen over en weer veel voor elkaar kunnen betekenen.  
Iedereen is 2 november van harte welkom! 
Als u of jij de hele middag aanwezig wilt zijn is dat prima. Maar je mag ook een deel van de 
middag meemaken! Je kunt zo in- en uitlopen. 
Deze middag wordt gehouden in het kerkgebouw De Hoeksteen aan de Middelwyk 148 te 
Drachten. Zie ook onze website: www.kmvhfriesland.nl 
 
Namens de werkgroep,  ds. Piet Hulshof, secretaris 
 



 

 

 
 
Schaatsen voor Red een Kind: wie durft? 
 
Red een Kind On Ice is een ijskoud sportief evenement voor mensen met een warm hart. 
Schaats op 21, 24, 28 of 31 januari 2020 mee in de Alternatieve Elfstedentocht op de 
Weissensee. Meld je aan voor de Red een Kind On Ice - ploeg en schaats mee voor het goede 
doel! 
 
Elke dag sterven duizenden kinderen aan de gevolgen van armoede. Die werkelijkheid is hard 
te verteren! Daarom zet Red een Kind zich in om de levensomstandigheden van deze kinderen 
te verbeteren. Door de alternatieve Elfstedentocht te schaatsen voor Red een Kind lever jij een 
directe bijdrage aan een hoopvolle toekomst voor kinderen in armoede! Durf jij de uitdaging 
aan om een schaatstocht van 100 of 200 km af te leggen?  
 
Doe mee! 
Op www.redeenkind.nl/onice kun je je aanmelden voor de Red een Kind On Ice – 
schaatsploeg. Ook vind je daar een brochure met praktische informatie over reis & verblijf én 
schaatstips van professionele marathonschaatsers.   
 
Heb je belangstelling of weet je iemand die dit zou willen? Neem dan contact met ons op! 
Contactpersoon Ilse van Dommelen: ilse.vandommelen@redeenkind.nl | 06 – 11 50 83 90. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agenda: 
 
Maandag 28 oktober  Gespreksgroep rond open deur Bij fam. Groen 
Woensdag 30 oktober  Bijbelkring  19.45 uur Bij Antje v. Gunst 
 
 
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 31 oktober 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voorganger: Dhr. T Dorrepaal  

m.m.v. Gospelkoor Manna 
Datum: Zondag 3 november 2019 

Aanvang: 10.00 uur 

 

 
 

 


