
 

 

    

             Ter Holten 
 

12de jaargang                                                                      15 december  2019      Nummer: 23 

Kerkdiensten: 

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

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

10.00 uur      

Ter Idzard                                                                                                                                     

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

Zondag 22 december   Voorganger: dhr. K. Dijkshoorn 

(4e Advent)     Organist: K. Grootherder 

10.00 uur     Kindernevendienst: Marian 

Oldeholtpade 

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

Woensdag 25 december   Voorganger: ds. G.P. den Hollander 

(1e Kerstdag)     Organist: H. v.d. Bij 

10.00 uur      

Oldeholtpade 

 

Muzikale medewerking wordt verleend door ons eigen koor de 4Klank o.l.v. Bernike  

 

Kerstcollecte is bestemd voor Kinderen in de Knel. 

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

Zondag 29 december   Voorganger: da. M. Kroes 

10.00 uur     Organist: D. Wolbers 

Oldeholtwolde    Kindernevendienst: Tieneke 

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

Bl☼emen: 

 

De bloemen van zondag 1 december in Oldeholtpade zijn gegaan naar: 

Henk Bos, Jannie de Jong en fam. Koman 

De bloemen van zondag 8 december in Nijeholtpade zijn gegaan naar: 

Fam. Hamelink 

 

Bedankt: 

 

Zondagmorgen 1 december werden Henk Bos en ik verrast, Femmie Raggers bracht ons 

een heel mooi boeket bloemen namens de kerk. Wij willen u daarvoor allen hartelijk 

bedanken, ook het medeleven in een vorm van een kaartje en een lieve groet, dat doet 

ons zeer goed. Henk heeft schouderoperatie ondergaan en ik heb een nieuwe 

enkelprothesen gekregen. Gelukkig gaat `t goed, maar het heeft zijn tijd nodig. Wij 

willen jullie allen hele fijne kerstdagen toewensen en voor 2020, gezond en een 

voorspoedig Nieuwjaar! 

Een hartelijke groet, Henk Bos en Jannie de Jong. 



 

 

Verjaardagen: 

 

Zondag 22 december   A Zandstra-Feenstra (Hoofdweg 156a, 8474CL Oldeholtpade) 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  26 december 
 

 
 

http://www.terholten/
mailto:de.zondagsbrief@live.nl


 

 

Kerststallen 

Het lijkt mij aardig u het een en ander over kerststallen te vertellen. Al heel vroeg in de 

4e eeuw ging men van het kerstgebeuren een soort “toneeltje” maken. Daarbij werden 

tegelijk zowel de herders als de koningen bij het Christuskind gezet. Men noemde dit 

een “theatrum sacrum”, een heilig toneel. Het werd aangeraden door de kerkvaders       

( Joh. Chrystomus en Anselmus). De toeschouwer wordt als het ware meegevoerd naar 

Bethlehem. Zo wordt het woord van Lucas 2: 15 “Laat ons naar Bethlehem gaan” naar 

de tegenwoordige tijd getrokken. Hoe ziet zo’n kerststal er uit? Daar is het kindje Jezus, 

met Maria aan Zijn rechterhand, en Jozef aan Zijn linkerhand. Achter het kribje staan 

de os en de ezel. De zachtmoedigste, eenvoudigste en minst veeleisende onder de dieren 

zijn aanwezig bij de geboorte van de Heiland. Verder verwijzen ze naar Jesaja 1 :3          

“Een rund kent zijn eigenaar en een ezel de krib van zijn meester maar Israël heeft geen 

begrip, mijn volk geen inzicht”. In dit verband staan de os en de ezel voor ons, niet 

Joodse mensen, die in Christus geloven. Bij een stal horen 1 of meerdere engelen die de 

lof van God zingen: “ In excelsis Deo”. De herders hoorden het blijde nieuws van Jezus 

geboorte in het veld. Zij, de eenvoudigste onder de mensen, mochten als eersten bij de 

kribbe komen. De hele geschiedenis door vereenzelvigden de gewone mensen zich graag 

met de arme herders. 

En dan komen na 2 weken de wijzen uit het Oosten. Bij het stalletje speelt die tussentijd 

geen rol; zij worden gelijk met de herders er neer gezet. Psalm 72: 10, 11 geeft over hun 

komst een profetie: “Mogen de koningen van Tarsis en de kuststeden hun geschenken 

brengen, de koningen van Saba en Seba hem schatten offeren. Mogen alle koningen zich 

voor Hem neerbuigen en alle volkeren Hem dienen.” Na 1000 zijn er steeds 3 koningen 

in de stal: Melchior, ongeveer 60 jaar, Balthasar, ongeveer 40 jaar en Caspar, ongeveer 

20 jaar oud. Ze staan voor de 3 perioden in het leven van de mens, ofwel voor de 3 toen 

bekende werelddelen: Europa, Azië en Afrika. De koningen komen, met hun gevolg uit 

alle werelddelen naar het Christuskind. Dit is het moment dat de heerlijkheid van 

Christus voor het eerst aan de wereld wordt geopenbaard. Vandaar dat in zuidelijke 

landen het gevolg zo groot mogelijk werd gemaakt. Vooral koning Karel III van Napels 

had een prachtige stal met 5950! figuren. De beeldjes in Italië zijn van gips ( net als onze 

stal). In Duitsland, en met name in Tirol, maakt men de stalletjes van hout. Een kerststal 

of kerstkribbe kan ons even bij het gebeuren in Bethlehem doen stilstaan en ons ook in 

onze tijd weer naar het kerstkind doen gaan. 

Han Lettinck 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


