
 

                                                                                                  
 

1 
KLOKKENTOREN 
 
Kerkblad van de Protestantse Gemeente “Ter Holten” te Oldeholtpade. 
 
Redactieleden: 
Ds. Paul den Hollander       tel. 0561-612685 
e-mail: dsdenhollander@outlook.com 
 
Tiny Veenstra                   tel. 0561- 688362 
Meintje Hoekstra              tel. 0561- 688698  
Femmie Raggers               tel. 0561- 688654 
e-mail: hfa.raggers@planet.nl 
 
Bankrekening  Klokkentoren: 
“Ter Holten” NL29RABO0371901413 - RABO bank Wolvega 
 
KOPIJ VOOR DE VOLGENDE KLOKKENTOREN  
s.v.p inleveren voor: 10 februari 2020 
 
Bezorging: Oldeholtwolde – Ter Idzard: 
Egbert Kanis, Klaske Majoor en Douwe Smitstra  
 
Nijeholtpade: Geert en Jollie Kroes, Nelleke Berlamon. 
Oldeholtpade: Marijke Boek, Elske Boonemmer, Tieneke Bosman,  
Geertje Hornstra en fam. Kuperus.  
 
Beheer begraafplaatsen:  
Oldeholtpade:                        R. Kerssies tel: 0561-611460 
Nijeholtpade:                         G.Kroes     tel: 0561-688346  
Oldeholtwolde –Ter Idzard       E.Kanis      tel: 0561-617278 
 
Onze Website: www.terholten.nl 
e-mailadres Zondagsbrief: de.zondagsbrief@live.nl 
e-mailadres Klokkentoren: hfa.raggers@planet.nl 
 
Kerktaxi: J. van Etten tel: 0561 688315 of 0640479142 

November 
2019 

mailto:dsdenhollander@hotmail.com
mailto:hfa.raggers@planet.nl
http://www.pkn-tono.nl/


 

                                                                                                  
 

2 
Meditatie.  
 
Gemeente zijn in tijden van afscheid en rouw . 
In het bijbel boek Samuël lezen we hoe David rouwt om het 
sterven van Saul. Rouwen is daar kennelijk nog iets wat bij het 
leven hoort. Dat is in onze tijd, voor mijn gevoel, anders 
geworden.  
Alles gaat snel en we vinden het moeilijk om stil te blijven staan 
bij een proces dat meer tijd nodig heeft.  Wat is Rouw?  Rouw is de 
prijs die je betaald voor de liefde die je hebt ervaren, de 
onvermijdelijke kant van wat goed is geweest. Rouwen plaatst je 
op de grens tussen verleden en toekomst. Zelf ga je niet mee in 
het graf maar toch voelt het verlies als een amputatie, alsof je 
niet meer “heel” bent. Onrustig blijf je zoeken naar wie er niet 
meer is. Je moet verder en je moet loslaten en weer aandacht 
opbrengen voor wat er komt want het leven gaat door, zo zeggen 
we…. 
 
Praatpaal. Ik zeg wel eens dat het belangrijk is een 
gesprekspartner te vinden  die naast je komt zitten en naar je 
luistert in de diverse fasen van dat proces. Een proces dat vaak al 
voor het overlijden begonnen is en dat voor de nabestaanden nog 
lange tijd doorgaat. Juist het meemaken van al die verschillende 
gevoelens die daarbij aan de orde komen is belangrijk om elkaar 
goed te kunnen begrijpen. Iemand die een stuk met je meeloopt 
en je gemoedsgesteldheid verdraagt en niet van het verdriet 
wegvlucht. ” Dat is de kracht van de gemeente, daar zijn we  goed 
in”, hoor ik wel eens.  
Ik denk bij dat meelopen aan het verhaal van de Emmaüs gangers. 
Verblind door rouw en verdriet gaan ze op weg. Jezus loopt een 
eind met hen op en helpt ze uiteindelijk weer moed te vinden. Zo 
snel gaat het bij ons niet. Het is een uniek verhaal. Maar dat mee 
willen lopen is toch een sleutel in het verstaan van alles. 
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Troost. “Komt u alleen maar om me te troosten, dominee” vroeg 
een terminaal zieke persoon in het ziekenhuis. Troost klinkt niet 
erg krachtig, het doet denken aan “Troostprijs”, die wil je 
eigenlijk niet hebben. Schrale troost, denken we dan. Troost is niet 
het opwerpen van een dam tegen het verdriet, zei een psychiater 
eens, maar het samen aanleggen van een bedding waardoor het 
verdriet verder kan stromen. Een goede uitvaart kan daar bij 
helpen. Net als het gesprek daarover. Verleden en toekomst raken 
dan elkaar. Volledig recht doen aan de overledene kan helpen bij 
het loslaten van wat was en bij het verdergaan, hoe moeilijk dat 
ook is. Tegenwoordig is er vaak een beamer beschikbaar om met 
foto’s allerlei aspecten  van het leven van de overledene in 
herinnering te roepen. Zo is hij of zij niet alleen maar een zieke 
persoon, zoals we die de laatste tijd kenden, maar een mens met 
idealen, vreugde en een kleurrijk leven. 
 
Nazorg . De kerk kent de afkondiging van het overlijden.  
Maar ook de laatste zondag van het kerkelijk jaar als er alle ruimte 
is om nog eens samen stil te staan bij “de mensen van voorbij”.  
Zo worden lotgenoten samen gebracht en delen we ons verdriet 
maar wijzen we elkaar ook een weg om verder te kunnen.  
We danken God voor het leven van  de overledene  en in  de 
wekelijkse voorbede bidden we voor de nabestaanden en iedereen 
die met de dood geconfronteerd wordt. We gaan ook op bezoek en 
vinden het niet erg om dan nogmaals te praten over hoe de 
overledene  was. We gaan ervoor zitten en nemen de tijd.  
Dat kan helend en troostend zijn in een tijd waarin onze 
samenleving dicteert  dat alleen het heden telt en er nauwelijks 
plaats voor rouw is. 
Daarom ben ik blij dat we in onze gemeente de 
“Eeuwigheidszondag “ vieren.  
Het is niet altijd makkelijk maar wel  “goed” , zondag   
24 november in Oldeholtwolde om 10 uur komen we bij elkaar. 
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Uit de pastorie. 
 
Veel mensen hebben me herinnert aan het feit dat ik nu een 
“open” pastorie heb.  
Dat vond ik altijd al maar men doelde dan op de gesneuvelde 
Berberus heg die afgeknipt was en nu dus het volle zicht op de 
woonkamer onthulde. Wat heb ik die heg, in stilte, vervloekt  
(foei dominee) altijd die stekels die je toch weer in je handen 
bleek te krijgen.  
En steeds de parkeerplek schoonvegen om fietsers lekke banden te 
besparen. En groeien wilde hij ook niet!  
Ik heb besloten er liguster aan te laten planten zodat het één 
geheel gaat worden met de ligusterheg die ik jaren geleden vanuit 
Heeg kon overnemen om de kale plekken in de toen bestaande heg 
op te vullen. Dankbaar heb ik die toen met hulp van Uilke V. en 
Jaap M, in de stromende regen, ingegraven.  
Nu is de haag weer compleet !     
           
Samen met mijn kleinkinderen, die opa’s vrije weekend kwamen 
opvrolijken, hebben we genoten van de gezinsdienst en de 
versnaperingen daarna.” Opa heeft toch maar een leuke kerk”, 
beluisterde ik toen en gelukkig waren er ook anderen die iets 
dergelijks zeiden.  
Complimenten dus  voor de gezinsdienstcommissie!  
Nu leven we alweer naar Kerstmis toe, ons gelegenheidskoor  
“de 4Klank” is alweer aan het oefenen voor Eeeuwigheidszondag 
en Kerst. 
 
Verwarrende tijden. 
We leven in een land met afspraken en regels. Die regels zijn niet 
altijd naar ieders tevredenheid wat betreft de uitvoering en de 
herkenbaarheid. Het mogelijk korten van pensioenen, de 
privacyregels, de stikstofdiscussie, het verplichten van een 
“verklaring omtrent gedrag” bij vrijwilligerswerk, de 
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administratieve rompslomp in de zorg en zo kan ik nog wel even 
doorgaan.  
Er zit meestal wel een goede bedoeling achter; het gaat om het 
vermijden van wat slecht is en om het bewaren van de goede sfeer. 
Dat moet tegenwoordig kennelijk afgedwongen worden anders zijn 
er  lieden die er misbruik van maken.  
Om die lieden niet de ruimte te geven moeten we, als 
goedwillende mensen, ook aan allerlei nieuwe voorwaarden gaan 
voldoen; dat vraagt offers. Het schijnt nodig te zijn om onze 
maatschappij goed te houden. Het is een politieke kwestie 
geworden hoe de lasten gedragen gaan worden en door wie.  
Zolang daarover geen duidelijkheid is, doen we liefst niets en 
schuiven de zaken voor ons uit, tenminste die indruk krijg ik als  
ik de media volg. 
Ik moest toch even denken aan de kinderen van Jacob die het 
nieuwe vaderland binnen zouden gaan. Ze waren allemaal vol van 
de nieuwe toekomst en gingen met goede moed op weg met 10 
leefregels die ieder kon begrijpen en waar ieder het nut van inzag. 
Omdat het zo duidelijk was, werd dat dus breed gedragen en 
toegepast naar ieders tevredenheid. De problemen kwamen pas 
toen bepaalde mensen het gevoel hadden dat ze boven de wet 
stonden en dat hun belang van groter gewicht was dan dat van 
anderen. Macht!....... Politiek!   
We lezen in het oude testament dat daar van hogerhand een 
correctie op komt, zelfs als het koningen betreft.  
Was het leven maar zo simpel, denk ik soms.  
Wij hebben gekozen voor een andere vorm van samenleven. 
“Beter” noemen sommigen die zelfs. Maar als we er niet samen 
achter willen staan, als maatregelen niet voldoende draagvlak 
hebben, voelen we ons in de steek gelaten en moeten we, 
bijvoorbeeld, naar het Malieveld.   
Politiek maakt ziek, tenminste partijpolitiek want dat leidt er 
meestal toe dat andere groepen vergeten worden.  
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Als iedereen 12 euro meer gaat betalen voor energie, 
ziektekosten of mobiliteit dan is dat te verwaarlozen voor iemand 
met een groot inkomen. Voor iemand met een minimumloon of een 
uitkeringsgerechtigde is dat een gigantisch bedrag.  
We zijn in dit land niet allemaal gelijk!  
 
Het offer moet vaak gebracht worden door wie toch al veel 
gevraagd is. Dat hoor ik tenminste zeggen door de diaconie en 
“kerk in actie”. Die geluiden zijn al veel te lang genegeerd.  
 
Draagvlak en een goede lastenverdeling zijn voorwaarden voor een 
goede samenleving. De voedselbank zou in dit land niet nodig 
moeten zijn. We kunnen er alleen iets van maken als we ons als 
samenleving verbonden voelen. Verbinding is nodig!  
Jammer genoeg hoor ik heel vaak geluiden die daar tegenin gaan. 
Niet alleen in Amerika maar ook hier. Dat baart me grote zorgen. 
Daarom ben ik blij dat het toch gelukt is om de maximumsnelheid, 
overdag tenminste, terug te brengen. De boeren hoeven niet 
alleen op te draaien voor de problemen waar onze consumptiedrift 
toe heeft geleid !  
We moeten er allemaal aan meewerken, de wereld is van ons 
samen ! Het verkeersbeeld zal er ook rustiger van worden, 
trouwens. Vroeger reed ik regelmatig door Rotterdam –Noord.  
Je mocht er maar 80 vanwege de gezondheidsproblemen die ten 
gevolge van de uitstoot tot een toename van ziektes leiden onder 
bewoners van de wijken langs de snelweg.  
Vooral onder schoolkinderen was er een verhoogde kans op astma, 
zo is gebleken. We moesten dus wel langzamer rijden. Wat bleek 
als bijkomend effect ? De gebruikelijke file verdween, het werd 
rustiger want ieder reed even hard. Geen gezeur en irritatie met 
in- en uitvoegers die per sé sneller wilden.  
Hier in het Noorden zullen we dat vooral gaan merken, hier is nog 
ruimte om soms harder te rijden omdat de weg niet vol staat.  
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Toch maar meedoen denk ik want voorlopig is dat de enige 
manier voor mij om de druk bij de boeren weg te halen.  
Wees niet bedonderd, rij ook 100! 
 
Bevestigingsdienst                       
Op 5 januari hopen we een bevestigingsdienst te hebben  in de 
Nicolaaskerk te Nijeholtpade. Na afloop is er een gezamenlijk 
koffiedrinken in  “de Nije Stinze” De beste wensen voor het 
nieuwe jaar kunnen dan ook uitgesproken worden.   
Het zal u niet ontgaan zijn dat we de laatste jaren actief bezig  
zijn om de kerkenraad te vernieuwen en te verjongen; dat 
verwacht de kerkorde ook van ons.  
 
We zullen afscheid nemen van Egbert Kanis als ouderling-
kerkrentmeester na vele jaren dienst gedaan te hebben.  
Hij was tevens  de voorzitter van onze, eerst gezamenlijke 
kerkenraden en sinds de fusie van onze gezamenlijke kerkenraad. 
Het is niet gelukt een plaatsvervanger te vinden en dat spijt ons. 
Richard Kerssies, die waarnemend voorzitter was, zal  die functie 
voorlopig op zich nemen. Omdat we als kerkenraad iets boventallig 
waren, we hadden meer leden dan het voorgeschreven minimum 
aantal, kan dat nu zo opgelost worden.  
Volgend jaar gaan we weer op zoek naar nieuwe leden.  
We zullen dan versterking nodig hebben want er zijn dan weer 
mensen die aftreden. Op zich is het een goede zaak dat mensen 
een aantal jaren werken in de kerkenraad;  4 jaar is de beoogde 
zittingsperiode. In het verleden is dat vaak, noodgedwongen, 
langer geworden omdat er geen opvolgers te vinden waren.  
Daar komt nu , voetje voor voetje, verandering in.       
 
Jaap van Spengen    heeft al een aantal jaren meegedraaid als 
kerkrentmeester maar zal nu ook in het ambt van Ouderling-
Kerkrentmeester bevestigd worden. 
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Jeannette Zwanenburg  komt de diaconie versterken.  
De diakenen verdelen onderling de taken en werken met een 
rooster voor  hun  aanwezigheid bij Avondmaalsvieringen en 
diensten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Jeroen Knol zal als ouderling- kerkelijk werker bevestigd worden. 
Sinds september is hij actief in het Jeugdwerk binnen onze 
gemeente. 
De bevestiging geschiedt met handoplegging en zegen.  
Ook de vertrekkende ambtsdrager krijgt een zegen mee.  
We hopen dat u allen deze bijzondere dienst kunt meemaken.  
 
ds. Paul  
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Kerstconcert VocaLinde in de kerk van Oldeholtpade 
 
 Omdat we zelf geen bijzondere diensten gepland hebben in 
aanloop naar de kerst maken we u attent op het kerstconcert van 
het gemengd koor VocaLinde.  
Dit zal op vrijdagavond 13 december in de kerk van Oldeholtpade 
plaats hebben vanaf 20.00 uur.  
VocaLinde kiest altijd voor een programma met liedjes die 
omstreeks deze tijd veel te horen zijn, maar zorgt er ook voor dat 
de aanwezigen  een aantal traditionele liederen kunnen 
meezingen.  
Het koor zingt met veelgenoegen sinds de opening in ons kerkelijk 
centrum en ziet er ook naar uit om het concert in de kerk te geven 
vanwege de fijne akoestiek.  
Naast dit concert zal VocaLinde op 22 december present zijn op de 
jaarlijkse kerst volkszangdienst in de katholieke kerk in Wolvega. 
Beide concerten zijn een aanrader om in de stemming te komen 
voor de naderende kerstdagen.  
 
U bent van harte welkom. 
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Even kennismaken: Jeroen Knol 
 
Goedendag!  
Mijn naam is Jeroen Knol en sinds 15 oktober ben ik als kerkelijk 
werker werkzaam in de Protestantse Gemeente Ter Holten.  
Zoals u misschien wel weet was de kerkenraad al enige tijd op 
zoek naar iemand die het jeugdwerk kon komen versterken.  
Ik heb op deze vacature gereageerd en ben blij dat ik nu in deze 
gemeente werkzaam mag zijn.  
In elk geval voor het komende jaar zal ik me 12u per week bezig 
houden met de jongeren van de gemeente.  
Dit betekent concreet dat ik de 12-16 groep ‘connect’ ga leiden, 
maar daarnaast zal ik ook met de jeugdleiding samen nadenken 
over de vormgeving van het jeugdwerk in de volle breedte van de 
gemeente en de dorpen die erbij horen. 
 
Naast dit werk ben ik ook nog voor 60% werkzaam in de PG Zwolle, 
hier doe ik ook jeugdwerk, maar ook ouderenpastoraat, een 
prachtige combinatie.  
Deze twee banen samen zorgen dat ik mijn week mooi gevuld heb. 
 
In Zwolle woon ik ook, samen met mijn vrouw Lianne en onze twee 
kinderen: Sara (3) en Manuel (2 jaar oud).  
In mijn vrije tijd maak ik graag muziek.  
Ik hoop jullie allemaal snel te ontmoeten.  
In de dienst van 5 januari zal ik bevestigd worden in het ambt van 
ouderling, dus dat is een mooie gelegenheid om kennis te maken 
met elkaar.  
 
Wil je me voor die tijd al wat vragen? Stuur gerust een e-mail: 
jeroenknol@live.nl 

mailto:jeroenknol@live.nl


 

                                                                                                  
 

10 

 
 
 
 
Zegen wens ik je toe........ 
 
Vrede wens ik je toe, 
liefde wens ik je toe. 
 
Moge God je behoeden, 
leef met zijn liefde, 
vrede wens ik je toe. 
 
Zegen wens ik je toe 
aandacht wens ik je toe, 
dat er mensenzijn  
met wie je kunt delen. 
 
Zegen wens ik je toe! 
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Kerktaxi 
 
Als u niet meer in de gelegenheid bent om zelf naar de kerk te 
komen, is er vanaf nu de kerktaxi.  
U kunt bellen met dhr. J van Etten tel: 0561 688315 of 0640479142 
die gaat dit dan verzorgen Wel graag bellen voor zaterdagavond 
19.00 uur. 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Wat vraagt de Heer 
 
Wat vraagt de Heer meer van ons 
dan dat wij recht doen en trouw zijn 
en wandelen op zijn weg 
 
Wat vraagt de aarde meer van ons  
dan dat wij dienen en hoeden 
als mensen naar Gods beeld? 
 
Wat vragen mensen meer van ons 
dan dat wij breken en delen 
als ons is voorgedaan? 
 
Het is de geest die ons beweegt 
dat wij Gods wil doen en omzien 
naar alles wat er leeft. 
 
Willem Livingstone Wallace 
vertaling: Wim van der Zee 
uit: Medemens 3 ( Kerk in actie)    
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     Omzien naar elkaar!                  
 
 
 
Bloemengroeten gingen naar:           
         
    18 aug.   Oldeholtpade:     Marja Kasmarek en Femie Meijerink  
    25 aug.   Nijeholtpade:     Jeltje de Haan         
    1  sept.  Oldeholtwolde:    Paulien en Jurre Kuiper     
    8  sept.  Oldeholtpade:     Madelon Kok en Jetske van Beem 
   15 sept.   Nijeholtpade:     fam. Hamelink   
   22 sept.   Oldeholtwolde:  Jaap en Klaske Majoor 
   29 sept.   Oldeholtpade:    Marcel Exterkate  
                                           en Geertje Hornstra 
     6 okt.    Nijeholtpade:     Renske Ponne  
   13 okt.    Oldeholtwolde:   Riek Hogeling  
   20 okt.    Oldeholtpade:     Pieter Bosman en Jeroen Knol  
   27 okt.    Nijeholtpade:     Uilke en Jannie Vogelsang   
    3 nov.      Oldeholtwolde:   Teus Dorrepaal 
  10 nov.    Oldeholtpade:     Jaqueline Majoor en Truus Aukes 
      
          
 
 
 

http://www.google.nl/url?q=http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-bloemen-mix-i19137.html&sa=U&ei=x4dzU_GuMevYygPqi4CgAw&ved=0CEIQ9QEwCg&usg=AFQjCNHUkl63AStznxGJ4NLQmOuVYbbQig
http://www.google.nl/url?q=http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-bloemen-mix-i19137.html&sa=U&ei=x4dzU_GuMevYygPqi4CgAw&ved=0CEIQ9QEwCg&usg=AFQjCNHUkl63AStznxGJ4NLQmOuVYbbQig�
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 Kerkdiensten van 17 november 2019 t/m 8 maart 2020         
 
Datum Plaats Tijd Predikant    Bijzonderheid 
17 nov.   Nijeholtpade 10.00 u ds. G. P. den Hollander H.A.  H.A. Coll.           
24 nov.   Oldeholtwolde 10.00 u ds. G. P. den Hollander Eeuwigheid-

zondag 
 1 dec. Oldeholtpade 10.00 u ds. G. P. den Hollander 1ste advent  
 8 dec.   Nijeholtpade 10.00 u da. Y. Riemersma  2de  advent 
15 dec. Ter Idzard  10.00 u ds. G. P. den Hollander 3de  advent 
22 dec.  Oldeholtpade 10.00 u dhr. K. Dijkshoorn  4de  advent 
25 dec. Oldeholtpade 10.00 u ds. G. P. den Hollander Kerstdienst coll. 

Kind. in de knel  
29 dec.  Oldeholtwolde 10.00 u da. M. Kroes   
31 dec.  Oldeholtpade 19.30 u ds. G. P. den Hollander Oudejaarsdienst 
   5 jan. Nijeholtpade  10.00 u ds. G. P. den Hollander Bevestigen 

ambtsdragers 
kofiiedrinken.   

12 jan. Oldeholtwolde 10.00 u ds. J. H. v/d Mark  
19 jan. Oldeholtpade  10.00 u  ds. G. P. den Hollander HA. HA coll. 
26 jan.  Nijeholtpade 10.00 u ds. G. P. den Hollander  
 2 febr. Oldeholtwolde 10.00 u mevr. S. A. Grit Coll. 

Werelddiaconaat. 
 9 febr. Oldeholtpade 10.00 u ds. G. P. den Hollander koffiedrinken 
17 febr. Nijeholtpade 10.00 u dhr. K. Dijkshoorn  
23 febr. Oldeholtwolde 10.00 u ds. G. P. den Hollander Coll. Binnenlands 

diaconaat 
  1 mrt. Oldeholtpade 10.00 u ds. G. P. den Hollander  
  8 mrt. Nijeholtpade 10.00 u ds. G. P. den Hollander Coll.Miss.werk 
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Gewone Collectes  
 
18 – 08  Oldeholtpade    € 64,50 
25 – 08  Nijeholtpade    € 47,00 
 
01 – 09  Oldeholtwolde  € 54,00 
08 – 09  Oldeholtpade    € 91,00  terugkomzondag 
15 – 09   Nijeholtpade    € 51,00 
22 – 09  Oldeholtwolde  € 58,00 
29 – 09  Oldeholtpade    € 69,00 
 
06 – 10   Nijeholtpade     € 89,00 
13 – 10   Oldeholtwolde  € 55,00 
20 – 10   Oldeholtpade    € 60,00 
27 – 10   Nijeholtpade     € 48,00 
 
03 – 11  Oldeholtwolde  € 108,00  Gezinsdienst. 
10 – 11  Oldeholtpade    € 71,00 
 
 

 Extra collectes. 

15 – 09 Nijeholtpade  Zomerzending     € 57,00 
 
13 – 10 Oldeholtwolde Voedselbank       € 219,00 
Door diaconie aangevuld tot  € 300,00 
 
03 – 11 Oldeholtwolde Najaar zending   € 98,00 
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Waar collecteren wij 25 december voor? 
 
Geef licht aan kinderen in Moldavië 
Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker.  
Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte.  
Ook in Moldavië, het armste land van Europa.  
Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten 
hun kinderen thuis achter.  
Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op 
zichzelf aangewezen.  
De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen.  
In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, 
huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd.  
De meeste kinderen die naar het centrum komen hebben 
gedragsproblemen.  
Daarom biedt het centrum ook psychologische begeleiding en 
therapie. Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden,  
zorgen dat zij naar school blijven gaan en hun school succesvol 
kunnen afmaken. Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in 
Actie kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere 
bestaan.  
Ook worden andere Kinderen in de knelprojecten gesteund.  
 
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 
457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. ‘Opvang Moldavië’. Helpt u mee?  
 
Meer informatie op: www.kerkinactie.nl/opvangmoldavie  
 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? 
Hartelijk dank! 
 
 
 

http://www.kerkinactie.nl/opvangmoldavie
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De Lichtjes! 
 
Laat de lichtjes schijnen 
in je groene levensden 
en zeg: ik ben blij dat 
ik de goede Gever ken, 
die mijn boom gevormd heeft 
tot een luisterlijke pracht, 
flonkerend voor de anderen 
in de stille, heil'ge nacht. 
 
Laat je takken groeien, 
zo breed dat een ieder ziet 
dat je aan de naasten 
luwte en bescherming biedt. 
Tooi al je versiers'len 
met een goud gekleurde glans, 
die aan de verdrukten 
schenkt een nieuwe levenskans. 
 
Laat je lichtjes stralen 
in het midden van de nacht, 
om de plaats te wijzen 
naar waar de verlosser wacht. 
Geef je boom de schoonheid, 
die dit feest van jou verlangt. 
't Is pas kesrtfeest vieren 
als je zo het Kind ontvangt! 
 
Frits Deubel 
www.gedichtensite.nl 
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Nieuws van onze jeugd  
 
Eind september  is ons jeugdwerkseizoen weer aangevangen, we 
zijn dit jaar anders dan andere jaren gestart met een “Kickoff 
zondag”  Na een geslaagde gemeente zondag dachten wij dat onze 
jeugd dit ook wel leuk zou vinden zo zie je maar, goed voorbeeld 
doet goed volgen. 
 
Op zondag 29 september rond 11 uur hebben  we alle groepen 
verzameld in ons kerkelijk centrum in de grote zaal, waar we na 
een uitleg wat we gaan doen dit seizoen en een moment van 
verdieping een stoelendans hebben gedaan om de energie er even 
uit te lopen.  
Hierna hebben we met z’n allen een heerlijk patatbuffet genuttigd 
klaargemaakt door Marcel Het smaakte allemaal heerlijk en lekker 
makkelijk  
Rond half 1 keerden wij allen huiswaarts.  
 
Ons jeugdwerk is aan het begin van het seizoen versterkt door een 
kerkelijk werker n.l Jeroen Knol wij zijn hier erg blij mee. 
Jeroen zal voor ons gaan coördineren en de Connect groep gaan 
leiden  
Ook gaat hij ons helpen bij keuzes van materiaal en het gebruik 
daarvan 
Momenteel hebben wij in ons jeugdwerk 3 groepen te weten: 
 
Enjoy: 
 
Dit is de groep voor iedereen die op de basisschool zit en zal eens 
per twee weken plaats vinden. Tijdens deze avonden willen wij 
iets vertellen over het geloof aan de hand van een Bijbelverhaal of 
een filmpje en natuurlijk gaan we met elkaar allerlei leuke dingen 
maken en activiteiten organiseren.  
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Connect: 
 
Connect is de club voor iedereen tussen de 12 en 16 jaar en zal net 
zoals Enjoy eens in de twee weken plaats vinden. Bij Connect staat 
het heden centraal, wat gebeurt er in de wereld, wat vind jij 
belangrijk en wat zegt het geloof daarover en de bijbel. Leuke 
avonden met ruimte voor discussie en spel.  
  
Discover 
 
Discover is nieuw, nou niet helemaal nieuw, maar door de te grote 
Connect groep hebben we ervoor gekozen om de oudere jeugd 
door te schuiven.  
Discover is de club voor onze “jong volwassenen” die meer willen 
weten over het geloof. Die discussies durven aangaan over wat er 
speelt in de wereld die van elkaar willen leren en met elkaar 
willen ontdekken. Gewoon een avond een gezellig en goed gesprek 
voeren, deze avonden vinden eens in de vier weken plaats. 
Ook willen we als alles lukt met deze groep jeugd wat bezoekjes  
af leggen naar b.v. anderen kerken/diensten en/of instellingen. 
 
Bij alle groepen maken wij als leiding gebruik van de werkvormen 
aangeboden door de site Jop.nl, Jop.nl is een site verbonden aan 
kerk in actie en de PKN Kerk, hier wordt een heel scala aan 
werkvormen en programma’s aangeboden leuk om zelf eens te 
gaan kijken. 
Ons seizoen zal tot eind mei doorlopen. 
 
Groeten uit de Hooibarg 
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Bijbelkring 
 
 
Iedere maand op woensdagavond kwart voor acht 
Worden we bij Antje van Gunst verwacht 
 
Om samen te praten 
Over het boek dat God ons heeft nagelaten 
 
De een vind dit, de ander dat 
Ieders mening heeft wel wat 
 
Met een kopje koffie of thee erbij 
Is de avond zo voorbij 
 
Nieuwsgierig geworden door dit verhaal? 
Welkom zijn jullie allemaal 

Tieneke Bosman. 
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4Klank 
 
Het koortje met de naam 4Klank refereert aan de 4 dorpen in onze 
kerkelijke gemeente en zou doen vermoeden dat we onze liedjes 
4stemmig kunnen zingen.  
En dat zou met enig oefenen ook best lukken misschien. 
Maar zo net na onze doorstart, zijn we rustig begonnen met 2- en 
3-stemmen. 
En dat klinkt goed en wie weet wat voor spannende liedjes er nog 
komen.... 
 
Als 4Klank  zijn we aanwezig op de Eeuwigheidszondag op 24 
november met mooie passende liederen. 
En starten vlak daarna op woensdagavond 4 dec om 19.30 in het 
Kerkelijk Centrum met het oefenen voor het Kerstfeest. 
We oefenen 4 keer voor een kerkdienst, vaak op de 
woensdagavond. Wilt u meedoen? Dit kan..., wip gerust aan.  
Maar eerst graag tot 24 november. 
 
 
                                                  

 
 
 

http://www.google.nl/url?q=http://www.animaatjes.nl/muziek-plaatjes/zangkoor/&sa=U&ei=RwV7U6XlDoe-PPTagLAH&ved=0CDAQ9QEwAQ&usg=AFQjCNG80go3X6t7kRBkyFEYVFVTU9Ed0Q
http://www.google.nl/url?q=http://www.animaatjes.nl/muziek-plaatjes/zangkoor/&sa=U&ei=RwV7U6XlDoe-PPTagLAH&ved=0CDAQ9QEwAQ&usg=AFQjCNG80go3X6t7kRBkyFEYVFVTU9Ed0Q�
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 Nieuws uit de gezinsdienstcommissie 
 
Op zondag 3 november hebben wij weer een mooie en 
drukbezochte gezinsdienst mogen organiseren voor een breed 
publiek.  
Het thema wat in deze dienst centraal stond was: Het duel. 
Tijdens deze dienst werd er muzikale medewerking verleend door 
gospelkoor Manna, uit Sint Johannesga. 
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Een duel hebben, dat hebben we vast allemaal wel eens 
meegemaakt. Je kunt op meerdere manieren een duel hebben.  
Met iemand anders, zoals een sportwedstrijd of een prijsvraag die 
je graag zou willen winnen. Of kijk naar de wereld om je heen al 
die conflicten, ruzies en zelfs oorlogen waar we dagelijks mee 
geconfronteerd worden 
in alle media.  
 
Dichtbij en ver weg liggen de duels voor ons op de loer. 
Maar ook kun je een conflict hebben met jezelf, met je eigen 
geweten of zelfs met je eigen geloof in God. Er komen soms 
situaties op je pad die je kunnen doen twijfelen of je wel het 
juiste doet en de juiste keuzes maakt voor jezelf..   
Gelukkig kunnen wij vertrouwen op onze wapenrusting Gods, iets 
waar we altijd op terug kunnen vallen als we het moeilijk hebben. 
God is er altijd voor ons. 
Wij kunnen terugkijken op een drukbezochte en volle dienst met 
verschillende elementen.  
 
 
We hebben vele mooie reacties mogen ontvangen over deze dienst. 
Het is voor onze commissie tijd om alle diensten te evalueren en 
nieuwe diensten te gaan plannen/organiseren voor het jaar 2020. 
Wat wij gemerkt hebben is dat het niet altijd duidelijk is wie er 
actief zijn binnen onze gezinsdienstcommissie.  
Wij hebben nu een eigen e-mailadres aangemaakt, waarmee u 
contact kunt zoeken met onze commissie: 
gezinsdienstterholten@outlook.com            
Via dit e-mailadres kunnen alle leden van onze commissie lezen en 
reageren op berichten die voor ons bedoeld zijn.  
 
 
 
 

mailto:gezinsdienstterholten@outlook.com
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Verder zijn we telefonisch bereikbaar op de volgende nummers: 
Amanda Hoekstra – 0612037279 
Nelleke Berlemon – 0633666182 
Luc-Jan Hornstra – 0629136515 
 
Heeft u ideeën, suggesties of informatie voor ons?                                                              
Laat het ons weten via het bovenstaande emailadres 
 
Namens de gezinsdienstcommissie, 
Amanda Hoekstra 
 
 
 
Dooi 
 
Dromen bevriezen 
als het leven te koud is. 
Woorden verharden 
in een ijzig klimaat. 
 
Kerst is geloven 
indat ene 
straaltje licht 
dat het dikste ijs 
kan smelten. 
In de kracht die  
harten verwarmt 
en dromen 
tot leven wekt 
 
Kerst is zien 
dat de dooi begint. 
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Kerststallenexpositie 2019 ‘Maria in geuren en kleuren’ 
 
Voor de tiende en laatste! keer organiseren wij in december een 
kerststallenexpositie in de protestantse kerk van Noordwolde, 
Oldeberkoperweg 1. 
Expositiedata: 15, 21, 22, 26 en 28 december van 13.30-16.30 uur 
Thema: ‘Maria in geuren en kleuren’ 
Activiteiten:  
21 december 14.00 uur - minikerstworkshop o.l.v. Marijke Sloot  
22 december 14.00 uur - inloopconcert  
18 december 20.00 uur - Marialezing door Liszy Hoeijmakers 
 
Tien jaar geleden is, op initiatief van Jeltje Kramer, de eerste 
kerststallenexpositie georganiseerd in bovengenoemde kerk.  
Tot 2013 zorgde zij samen met ds. Martje Veenstra voor de 
organisatie en de totstandkoming. Na het vertrek van ds. Veenstra 
was Rita Akkerboom bereid deze taak over te nemen. 
Een aantal gastvrouwen draait eveneens mee vanaf het begin.   
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Veel exposanten van de afgelopen tien jaar verlenen opnieuw hun 
medewerking, evenals schoolkinderen o.l.v. van GVO-juf 
Jacqueline de Ruiter.  
Vanaf de eerste expositie in 2010 heeft zij, samen met haar steeds 
wisselende groepen, een creatieve bijdrage geleverd en de 
expositie bezocht.  
Basisschool Matthijsje is later ‘ingestroomd’ en doet ook deze keer 
mee. 
 
Daarnaast bezoeken bewoners van zorginstellingen uit de omgeving 
de kerstexpositie. 
 
Verder wordt uitgebreid aandacht besteed aan Maria.  
Zij is tijdens elke expositie aanwezig geweest, zonder Maria is een 
kerststal natuurlijk niet compleet, maar nooit stond zij op de 
voorgrond.  
Daarom lijkt het ons passend tijdens deze laatste kerstexpositie 
Maria in het zonnetje te zetten.  
Dat gebeurt vanuit diverse invalshoeken.  
 
Het belooft een interessante en gevarieerde expositie te worden. 
Een bezoekje waard! 
De toegang is gratis, evenals deelname aan de activiteiten.  
 
Info: Jeltje Kramer, tel. 0561-430706/jeltje.gert@hetnet.nl 
        Rita Akkerboom, tel.06-28846322/amgakkerboom@gmail.com 
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De herders op weg naar …..……..Noordwolde. 
Op kerstavond [24 december] zullen drie herders in de sporthal 
“De Duker”, Dwarsvaartweg 2, Noordwolde, hun belevenissen 
vertellen. Ze gaan in hun verhalen terug naar de tijd dat ze in de 
velden van Bethlehem op hun schapen pasten.  
Hun belevenissen van toen, worden afgewisseld met koorzang 
van Our Choice, o.l.v. dirigent Jan Blanksma, solozang van de 
herders en samenzang. De muzikale begeleiding wordt verzorgd 
door de Woudklank.  

Bent u ook benieuwd naar de verhalen van deze herders, u bent 
van harte welkom. De avond begint om 20.00 uur, de zaal is 
open vanaf 19.30 uur.  
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Tel uw Zegeningen 
 
Een mevrouw van rond de vijftig wandelt met een paar kinderen 
door het park. De kinderen rennen naar het klimrek en de vrouw 
ploft neer op een bankje, naast een wat oudere vrouw.  
 
Ze kijkt naar de oudere vrouw en zegt: ‘’Mijn leven is een routine. 
‘s Ochtends komt mijn dochter haar twee kinderen brengen, ik 
maak het ontbijt klaar en samen zitten ze dan te smullen.  
Daarna wassen we af en maken we een wandeling in het park. 
Precies om 12:00 uur lunchen we voor de TV, of gaan we picknicken 
als het weer het toelaat. Wanneer we terug zijn, begin ik meteen 
met het avondeten. Rond vijf uur is de tafel dan gedekt en als mijn 
dochter dan van haar werk terug komt, gaan we met z’n allen aan 
tafel. En zo is er dan weer een hele dag voorbij gegaan.  
Mijn leven is echt saai, ik lijk wel een slavin. 
 
De andere vrouw bleef voor zich uit kijken, zonder iets te zeggen. 
De eerste vrouw zei: “En u, heeft u ook zo’n routinematig leven? 
Uw leven kan toch nooit zo mooi zijn, als u hier ook zo moederziel 
alleen in het park zit?” 
 
Toen begon die oudere mevrouw te praten:  
“Eigenlijk heb ik niets om over te klagen.  
Ik heb een lieve verpleegkundige die me elke dag hier naar het 
park toe rijdt, zodat ik deze kinderen kan zien spelen.  
Ik heb zelf namelijk geen kleinkinderen en als ik deze kinderen 
hoor lachen, dan doet me dat veel goed.  
Later komt een taxi me ophalen en die brengt me naar het 
ziekenhuis. Daar bezoek ik zieke mensen, zodat die mensen en 
ikzelf ook iemand hebben om mee te praten.  
Familie heb ik zelf namelijk niet.  
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‘s Avonds komt de taxi me weer ophalen om me mee te nemen 
naar mijn tehuis waar ik woon. En zo gaat mijn gezegende dag 
weer voorbij. Ik heb niets om te klagen, ik heb alleen maar veel 
om voor te danken, namelijk dat mijn ogen nog steeds al deze 
mooie dingen kunnen zien.” 
En inderdaad, daar kwam de taxi om de dame op te halen.  
De man reed haar weg in haar rolstoel, richting de auto.  
De eerste vrouw dacht nu heel diep na. “Dit kan niet waar zijn.  
Ik kan lopen, ik heb een dochter, mijn kleinkinderen, een eigen 
huis en ik zit te klagen.’’ 
 
Is jouw leven net als van die eerste vrouw, of van die tweede? 
Moeten anderen jouw zegeningen voor je tellen, of kun je het zelf? 
Dank je God voor alles, of moet God elke dag jouw klachten weer 
aanhoren?  
Tel je zegeningen en vergeet ze niet.  
Dank God voor al het goede dat Hij je geeft. 
 
Tel uw zegeningen één voor één, 
tel ze allen en vergeet er geen. 
Tel ze allen, noem ze één voor één 
en je ziet Gods liefde, dan door alles heen. 
 
Joh.de Heer nr. 256 
 
 
 
Kinderogen 
 
Leer mij klein en stil te worden,  
geef mij de ogen van een kind 
zodat ik daarmee kijken kan 
en álles nog een wonder vind. 
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