
 

 

    

             Ter Holten 
 

12de jaargang                                                                      29 december  2019      Nummer: 24 

Kerkdiensten: 

 

Zondag 29 december   Voorganger: da. M. Kroes 

10.00 uur     Organist: D. Wolbers 

Oldeholtwolde    Kindernevendienst: Tieneke 

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

Dinsdag 31 december   Voorganger: G.P. den Hollander 

(Oudejaarsdienst)    Organist: M. Kok 

19.30 uur      

Oldeholtpade 

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

Zondag 5 januari    Voorganger: ds. G.P. den Hollander 

10.00 uur     Organist: M. Kok 

Nijeholtpade 

 

In deze dienst is er bevestiging van nieuwe ambtsdragers. 

 

Na afloop van de dienst bent u welkom voor een kopje koffie of  thee in het MFC. 

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

Zondag 12 januari    Voorganger: ds. J.H. van der Mark 

10.00 uur     Organist: F. Poelman 

Oldeholtwolde    Kindernevendienst: Marian 

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

Bl☼emen: 

 

De bloemen van zondag 15 december in Ter Idzard zijn gegaan naar: 

ds. G.P. den Hollander en  Geartsje Nolles 

De bloemen van zondag 22 december in Oldeholtpade zijn gegaan naar: 

Anneke de Vries en Henk en Femmie Raggers 

 

Opbrengst Kerstcollecte: 

 

De opbrengst van de Kerstcollecte van woensdag 25 december voor Kinderen in de Knel 

bedroeg: € 170,- 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bevestigingsdienst: 

 

Onze kerkorde schrijft voor opdat alles in goede orde geschiedt. Zo moet de gemeente, 

voorafgaande aan een bevestiging, twee maal op de hoogte gebracht worden wie er verkozen 

zijn. Als er bezwaren zijn tegen de gevolgde procedure ; “De kerkenraad verkiest op 

aanbeveling kandidaten uit de gemeente” dan kunt u daar schriftelijk bezwaar tegen maken 

met omschrijving van de reden. Bij elke bevestiging zal de vraag gesteld worden of er 

bezwaren zijn ingebracht. Dat is de standaard procedure dus doen we dat zo. ( Ik heb het 

gelukkig nooit meegemaakt maar meld het hier toch maar) de eerste aankondiging was in het 

kerkblad, zie onderstaand artikel, de tweede leest u hier in deze  zondagsbrief. Een derde 

vermelding zal er op oudejaarsdag in de afkondigingen zijn.          

 

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 war en, 

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. 

 

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.  
 

Oefenlied van de week / lied voor de dienst 

Dan het oefenlied van de week / c.q. het lied voor de dienst. U kunt dit ook op onze website 

vinden. Oudejaarsdag nog een kerstlied waar onze organist, Henk van der Bij, ons attent op 

maakte: Lied 480. Voor 5 januari een feestelijk lied (ook een kerstlied) 484 Go tell it on the 

Mountain. Vraag onze scholieren, zo nodig, naar de vertaling! 



 

 

Onder het koffiedrinken hoor ik graag van u of u dit een mooi lied vond. Mocht u nog 

liederen willen voorstellen om te oefenen dan hoor ik dat graag. Twee weten meer dan één, 

nietwaar ?            

 

Ds Paul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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  9 januari 2020 
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