
 

 

    

             Ter Holten 
 

12de jaargang                                                                      1 december  2019      Nummer: 22 

Kerkdiensten: 

 

Zondag 1 december    Voorganger: ds. G.P. den Hollander 

(1ste Advent)     Organist: F. Poelman 

10.00 uur     Kindernevendienst: Marian 

Oldeholtpade 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zondag 8 december    Voorganger: da. Y. Riemersma-Beintema 

(2e Advent)     Organist: A. Riemersma 

10.00 uur      

Nijeholtpade 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zondag 15 december   Voorganger: ds. G.P. den Hollander 

(3e Advent)     Organist: H. v.d. Bij 

10.00 uur     Kindernevendienst: Tieneke 

Ter  Idzard 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bl☼emen: 

 

De bloemen van zondag 17 november in Nijeholtpade zijn gegaan naar: 

Fam. Kanis 

De bloemen van zondag 24 november(Eeuwigheidszondag) in Oldeholtwolde zijn gegaan 

naar: de familie van Henk Blomsma, Otto Kuipers, Fietje van Dalen, Ruurd Ponne en 

Elsco van den Berg 

 

 

DE punten voor de voedselbank. 

 

Voedselbank Nederland kan DE punten inleveren in ruil voor koffie. Vorig jaar kreeg 

de voedselbank Wolvega bijna 600 pakken koffie waar we uiteraard heel blij mee waren. 

Helpt u mee om dit jaar nog meer koffie binnen te halen. U kan de bonnen inleveren bij 

de fam. Nell in Nijeholtpade of fam. Kanis Ter Idzard. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Verhalen van mensen en hun kerk 

  

 De Stichting Alde Fryske Tsjerken, het Friesch Dagblad en kerkblad Geandewei 

organiseren een verhalenwedstrijd voor iedereen die soms of vaak naar de kerk gaat.  

Aanleiding is het 50-jarig jubileum van de Stichting in 2020. Thema daarvan is ‘Jouw 

kerk, jouw verhaal’. Het Friesch Dagblad en de Stichting hopen dat veel mensen hun 

verhaal met hun kerk willen delen. 

Het gaat er niet om zo mooi mogelijk te kunnen schrijven, het gaat om de verhalen zelf.  

Verhalen laten iets zien van wat er binnen de kerkmuren gebeurt en beleefd wordt. 

Hoofdredacteur Ria Kraa van het Friesch Dagblad: ,,Kerken zijn niet alleen staaltjes 

van architectuur en geschiedenis, het zijn de behuizingen van het Grote Verhaal van 

God en de ‘kleine’ verhalen van mensen. Verhalen over ontmoetingen of gebeurtenissen 

in die vreugde, verdieping, troost, verandering van inzicht of misschien ook twijfel 

hebben gebracht, of die op wat voor andere manier dan ook maar iemand geraakt 

hebben. ” Bedoeling is zo veel mogelijk mooie verhalen te verzamelen over geloof, hoop 

en liefde. En troost, twijfel, vreugde en verdriet. Goeie anekdotes, diep rakende 

gebeurtenissen, feesten en concerten.  

  

Dus: doe alstublieft mee! Graaf in uw geheugen en duikel verhalen op die uw leven en 

het leven in en om de kerk hebben verrijkt en gesteund. U bent misschien op één 

speciaal moment bijzonder geroerd geraakt, u heeft een prachtige anekdote of 

onwaarschijnlijk vertelsel, u weet van hoe grote betekenis deze koster of gene predikant, 

ouderling zus of diaken zo is geweest. Of misschien heeft u helemaal geen spectaculair 

verhaal maar is het juist het ‘gewone’ ritueel van de jarenlange wekelijkse gang naar de 

kerk die zo veel voor u betekent. 

We vinden het belangrijk om zulke verhalen te verzamelen. Want kerken zelf blijven 

soms eeuwen bestaan en worden gerestaureerd en gekoesterd, maar die menselijke 

geschiedenissen en belevenissen raken in de loop van de tijd in de vergetelheid. Dat is 

jammer, want die vormen natuurlijk de ziel van de kerk.  

De mooiste verhalen worden in maart gepubliceerd in de krant en in kerkblad 

Geandewei. Ook komen de verhalen op de website van het Friesch Dagblad. In het 

jubileumjaar van de Stichting zullen op verschillende momenten ook verhalen 

voorgelezen worden in kerken. 

 

Verhalen kunnen voor 15 januari gestuurd worden 

naar secretariaat@frieschdagblad.nl of naar info@aldefrysketsjerken.nl 

  

Ik hoop dat deze oproep zoveel mogelijk kerkwerkers en vooral kerkgangers bereikt! En 

wie weet heeft u zelf ook wel een mooi verhaal in de pen. 

Hartelijke groet, 

Ria Kraa 

Hoofdredacteur 

Friesch Dagblad | Het Goede Leven 

058 2 98 76 01 

06 51 28 17 92 
 

ria.kraa@frieschdagblad.nl 

 

 
 

https://frieschdagblad.nl/zoeken?query=verhalenwedstrijd
mailto:secretariaat@frieschdagblad.nl
mailto:info@aldefrysketsjerken.nl
http://www.frieschdagblad.nl/dagelijks
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 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 zangkoor 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 veel genoegen 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. 

Van harte welkom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda: 

 

Maandag 13 januari   Gespreksgroep rond open deur Bij Wim Hoogers 

Woensdag 22 januari  Bijbelkring  19.45 uur Bij Antje v. Gunst 

 

Website: www.terholten.nl 

 

Kerktaxi: 

 

Dhr. J. van Etten tel. nummer : 0561 688315 of mobiel 06-40479142  

Wel graag bellen voor zaterdagavond 19.00 uur. 

 

 

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 12 december 
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Kijken naar wat komt 

 

Advent is kijken naar wat komt, 

hoewel er weinig zicht is. 

Je steekt een kaars aan in de nacht, 

omdat je iets van God verwacht: 

een wereld waar het licht is. 

 

Advent is kijken naar wat komt, 

zoals toen, lang geleden. 

Er werd een kind van God verwacht, 

een kind van licht, een kind vol kracht, 

een kind dat zorgt voor vrede. 

 

Advent is kijken naar wat komt. 

Advent is durven hopen. 

Het Kerstkind is een nieuw begin. 

We slaan een weg van vrede in. 

Die moet je verder lopen. 

 

Advent is kijken naar wat komt. 

Advent is durven dromen. 

Is licht zien in de duisternis, 

geloven dat God met ons is 

en dat zijn rijk zal komen. 

 

Greet Brokerhof – van der Waa 

uit: We zoeken een ster, SGO Uitgeverij 
 

 

 

 

 

  


