
 

 

    

             Ter Holten 
 

12de jaargang                                                                      17 november 2019      Nummer: 21 

Kerkdiensten: 

 

Zondag 17 november   Voorganger: ds. G.P. den Hollander 

10.00 uur     Organist: K. Grootherder 

Nijeholtpade 

 

In deze dienst is er Heilig Avondmaal met de Heilig Avondmaal collecte. 

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

Zondag 24 november   Voorganger: ds. G.P. den Hollander 

(Eeuwigheidszondag) 

10.00 uur     Organist: H. v. d. Bij 

Oldeholtwolde    Kindernevendienst: Tieneke 

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

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

(1ste Advent)     Organist: F. Poelman 

10.00 uur     Kindernevendienst: Marian 

Oldeholtpade 

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

Bl☼emen: 

 

De bloemen van zondag 3 november in Oldeholtwolde zijn gegaan naar: 

Dhr. T. Dorrepaal 

De bloemen van zondag 10 november in Oldeholtpade zijn gegaan naar: 

Truus Aukes en Jackelien Majoor 

 

Opbrengst extra collecte: 

 

De opbrengst van de extra collecte van zondag 3 november in Oldeholtwolde   

bestemd voor de Najaarszending bedroeg: € 98,- 

 

Lied van de week: 

 

Zondag 17 november Lied 1005 Zoekend naar licht hier in het duister 

  

Kerktaxi: 

 

Als u niet meer in de gelegenheid bent om zelf naar de kerk te komen, is er vanaf nu 

een kerktaxi. U kunt bellen met dhr. J. van Etten tel. nummer : 0561 688315 of mobiel 

06-40479142 die gaat dit dan verzorgen. Wel graag bellen voor zaterdagavond 19.00 

uur. 

 



 

 

Verjaardag/ Jubilea : 

 

29 november a.s. zijn Huub en Alie Koman (Oltholtstraat 6, Oldeholtpade) 40 jaar 

getrouwd. 

 

1 december a.s. is W. Hoogers (Grote Kamp 15, Oldeholtpade) jarig. 

 

Van harte gefeliciteerd!! 

 

Eeuwigheidszondag: 

We zijn bezig mensen uit te nodigen voor de eeuwigheidszondag. 

Tot nu toe heb ik contact gelegd met de familie van: 

 

Ruurd Ponne 

Fietje van Dalen 

Otto Kuipers 

 en Lieske Schiere 

 

Mocht u het idee hebben dat er nog meer mensen in dit lijstje thuishoren dan hoor ik 

dat graag deze week. 

dsdenhollander@outlook.com   of 0561-612685   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 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. 

Gezinsdienst: 

 

De heer Dorrepaal kreeg zondag (3november) de bloemen mee voor zijn extra aandeel 

in de gezinsdienst. Fijn gebaar en welverdiend. 

Maar de gezinsdienstcommissie mag ook zeker wel even in het zonnetje worden gezet. 

Een dienst net even anders en echt voor jong en oud. Ook niet te vergeten het koor 

“Manna” uit Sint Johannesga. Alles bij elkaar een echte gezinsdienst. 

Na afloop dan ook heel veel positieve reacties. 

Nogmaals bedankt voor jullie inzet. 

 

Geert en Jollie Kroes  

 

mailto:dsdenhollander@outlook.com


 

 

 

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. 

 

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. 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda: 

 

Dinsdag 26 november  Gespreksgroep rond open deur Bij fam. Kanis 

Donderdag 28 november  Bijbelkring  19.45 uur Bij Antje v. Gunst 

 

Website: www.terholten.nl 

 

 

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 28 november  
 

 

Sterfdag 

 

Samen een sterfdag herdenken 

kan veel troost schenken. 

’t Liefst wil je die dag vergeten, 

alsof de pijn al is gesleten. 

Toch blijft die datum in je hoofd, 

je wordt er bijna door verdoofd. 

Een naar gevoel van onbehagen 

blijft voortdurend in je knagen. 

Samen herinneringen delen 

helpt om je wonden te helen. 
 

 

Uit de gedichtenbundel: Voorbij het leven 

                                                                           Van Margriet te Morsche      
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