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Meditatie    
 

Exodus 20: 1-17 en  Deut. 5: 6-21.  
Soms klinken bijbel teksten verwarrend.  
Ze roepen iets op dat ik niet prettig vind.  
Het lijkt dan in tegenspraak te zijn met wat ik op andere plaatsen 
gelezen heb.  
De vraag is dan of de vertaling wel de juiste woorden gevonden 
heeft. Soms zijn er synoniemen ( woord dat een zelfde of ongeveer 
gelijke betekenis heeft) die misschien beter de lading dekken.  
Zo is het synoniem voor “opmerkzaamheid” te vertalen met 
“aandacht”.  
Mag je dat nu ook vertalen met “scherp waarnemen” of wat 
moderner “focussen”? Het is de kunst om de gevoelswaarde die je 
in het origineel hoort ook in de vertaling te laten klinken.  
Als dat niet goed lukt krijg je misverstanden !  
 

In de 10 geboden zit ook zo’n zin die, naar mijn idee, niet goed 
voelt  het is Ex.20:5: 
 “Ik , de Heer, uw God, ben een na-ijverig God, die de 
ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het 
derde en vierde geslacht van hen die Mij haten, en die 
barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en 
mijn geboden onderhouden”.  
Zo staat het in de NBG vertaling; het is één lange zin; het hoort bij 
elkaar veroordeling en belofte.  
Het woord “ na-ijverig” klinkt voor mij niet goed .  
Ik denk dan aan jaloers, een ander niets gunnen, afgunstig zelfs.  
Ik kan dat alleen begrijpen als: “Ik kan niet verdragen dat je je 
door andere goden ongelukkig laat maken want daarvoor hou ik 
teveel van jullie”.  
 

Over de schuld die, al dan niet, doorschuift naar het nageslacht, 
schrijf ik in een ander artikel meer.  



 

                                                                                                  

 

3 

De nieuwere vertaling de NBV van  2004 is al wat milder: 
“ Ik de Heer, uw God, duldt geen andere goden naast Mij.  
Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten en ook  
het derde en vierde geslacht wanneer ze mij haten”.   
Er komt wel ter geruststelling achteraan:  “maar als ze mij 
liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in 
het duizendste geslacht”.   
Maar toch klopt dit niet met mijn gevoel over hoe we God leerden 
kennen op andere bijbel-plaatsen.  
Dat blijkt op de terechtwijzing/correctie die we vinden bij de 
spreuk:  “omdat de ouders onrijpe vruchten hebben gegeten, zijn 
de tanden van de kinderen “slee” geworden” ( Ez. 18: 1-4 NBG) 
deze gedachte is ook door jezus veroordeeld!    
 

De sleutel ligt in het verstaan van het hebreeuwse werkwoord  
paqad, hier vertaald als “boeten/vergelden” maar het kan ook 
betekenen “iets verkeerds rechtzetten volgens een bepaalde 
norm”, “ter verantwoording roepen” , “controleren”, 
”inspecteren”,” de vinger aan de pols houden”, “waarschuwen” . 
Dat klinkt dus al anders ! 
 

In “Met andere woorden”, een uitgave van het NBG, te vinden op 
hun Web-site, staat een studie van Dr. Jaap van dorp met als 
conclusie:  Op de keuze van de NBV voor ‘laten boeten’ is veel 
kritiek gekomen. Het geheel overziend is de vertaling met  
‘laten boeten’ verdedigbaar, maar op een bepaalde manier ook 
eenzijdig en daardoor vatbaar voor misverstand.  
In de NBV wordt de hardheid van het ‘laten boeten’ in evenwicht 
gehouden door het restrictieve ‘wanneer ze mij haten’, betrokken 
op de kinderen.  
 

God laat de kinderen boeten voor de schuld van de ouders, maar 
alleen als ook zijzelf God de rug toekeren.  
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Als de weergave ‘wanneer ze mij haten’ echter dient te worden 
herzien en het haten op de ouders moet worden betrokken, legt 
dat nog meer druk op de keuze voor de weergave van paqad.  
(het sleutelwoord in het hebr.) 
 
De oplossing ligt misschien in de formulering ‘ter verantwoording 
roepen’. Dat sluit het element van straf niet uit, maar geeft aan 
dat, naast vergelding, ook herstel van de verbondsrelatie tot de 
mogelijkheden behoort.  
Hoe Exodus 20:5-6 uiteindelijk zal luiden in de gereviseerde tekst 
ligt nog niet vast.  
Met dit artikel hoop ik eraan te hebben bijgedragen dat de 
uiteindelijke keuze goed afgewogen zal zijn.  
 

Aldus J. van Dorp. 
 

De Bijbel spreekt een verlossend woord: Ieder zal geoordeeld 
worden naar eigen daden ( en niet gestraft worden voor gedrag  
van eerdere generaties) Ook zien we dat er op meerdere plaatsen 
in de bijbel gesproken wordt over een collectieve schuldbelijdenis,  
niet alleen voor eigen overtredingen maar ook voor die van de 
vorige generaties.  
Schuldbelijdenis als nieuw begin.  
Leviticus 26: 40, maar ook in Nehemia 9: 2 daar zien we dat er  
ook voor het wangedrag van eerdere generaties schuld beleden  
kan worden en het verbond weer hersteld kan worden.  
Er zijn meer van dergelijke voorbeelden waar God, binnen Zijn 
verbond met mensen, hen een nieuwe start geeft.  
Gelukkig wèl . 
 

Ik ben benieuwd hoe dit bijbel gedeelte in de volgende vertaling 
zal luiden !                     
PdH. 
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Uit de pastorie 

 

Naar aanleiding van het berichtje in dit blad over een “open 
Pastorie” kan ik u melden dat deze opmerking ertoe heeft geleid 
dat in het nieuwjaarscabaret in de Bult, in Ter Idzard,  
de volgende grap gemaakt werd:  
“dominee gaat verhuizen; de heg is al ingepakt”.  
Ik vond dit een geslaagde grap.  
De heg zal in maart weer uitgepakt worden kan ik u nu al 
verklappen.  
 

Terugblikkend op de diensten aan het eind van het jaar waren er 
veel goede ochtenden bij: de eeuwigheidszondag en de kerstdienst 
en ook de dienst op 5 januari waar nieuwe ambtsdragers bevestigd 
werden, mochten er zijn.  
 

Jammer dat de oudejaarsavond dienst de mist in ging; omdat er 
weinig mensen waren had ik “te veel liederen” “opgegeven, zo 
merkte ik tot mijn spijt. Volgend jaar dus wachten op het 
weerbericht voor ik het aantal coupletten vaststel?  
 

Deze klokkentoren is bijna een themanummer te noemen, veel 
onderwerpen van mijn hand hebben te maken met het leed dat 
een 2e generatie kan voelen ten gevolge van het leed dat hun 
ouders is overkomen.  
De meditatie over een moeilijke bijbeltekst.  
Het verhaal over het einde van oorlog, het verhaal over de reis 
naar Ruwanda en de studieopdracht daarbij.  
 

Hopelijk versterkt het ene artikel de strekking van het andere! 
misschien hoor ik nog eens wat u daarvan denkt. 
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Afscheid nemen van de oorlog? 
 

We leven dit jaar in een periode van gedenken van WO 2.   
Nu 75 jaar geleden.  
De herdenking van de bevrijding in de bevrijdingsjournaals.  
De excuses van premier Rutte aan Joodse volk, de discussie of  
Eneco zomaar verkocht kan worden aan  de  Mitsubishi corporation 
of dat er toch excuses en een vergoeding op zijn plaats zijn voor al 
de mensen die bij deze grote Japanse werkgever dwangarbeid 
moesten verrichten.  
De NS betuigt, achteraf, spijt over het vervoeren van Joden naar 
de kampen. Ja, het is allemaal achteraf, het kan nog net voordat 
ook de laatste getuigen er niet meer zijn.  
En alsof er niets geleerd is van de geschiedenis ruziën politici over 
het terughalen kinderen uit IS gebied.  
Elke maand die ze daar langer moeten blijven, bewerkt dat ze nog 
meer getraumatiseerd raken. In de Nederlandse situatie zouden 
deze kinderen allang “uit huis geplaatst zijn”     
Wanneer is een conflict echt voorbij? 
 

De beschadigingen die mensen oplopen, kunnen nog jaren, soms 
levenslang hun toekomst bepalen zo weten we nu.  
Maar houden we er ook rekening mee en proberen we dat te 
voorkomen? Hoe krijgen mensen de gelegenheid die trauma’s te 
verwerken?  
 

Er is sprake van een mislukte verwerking  bv. In Bosnië  en Polen, 
zo horen we in de TV serie over Europa  van Geert Mak . 
Veteranenleed is er ook: Indonesië, Vietnam, Libanon.  
En dan zijn er nog de  burgerslachtoffers  die terugkeerden uit de 
kampen  zoals Joden en Indiëgangers, zij kregen pas jaren later 
aandacht en dan nog mondjesmaat. ( via stichting ’45)      
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 Is er dan nergens een beter geslaagde verwerking ?   
 

Ja, gelukkig wel de veteranen die in Mali en Afghanistan gediend 
hebben in “vredesoperaties” krijgen nu standaard nazorg 
aangeboden van Defensie. Vaak blijkt PTSS een gevolg van zo’n 
uitzending.  Sommige “ontwikkelingslanden” hebben hier ook 
programma’s voor ontwikkeld zoals de “Waarheidscommissie” in 
het door Apartheid verscheurde Zuid-Afrika.  
Hier kregen slachtoffers de kans hun verhaal te doen; ze werden 
gehoord.  
Daders werden geconfronteerd met wat ze teweeg hadden 
gebracht. Zo is er gepoogd vergeving en verzoening een kans te 
geven. Het verleden onder ogen zien en proberen samen een 
toekomst op te bouwen.  
De kerken hebben hier het voortouw genomen met bisschop 
Desmond Tutu als boegbeeld. 
 

Iets dergelijks is ook  gebeurd in Rwanda waar in 1994 in honderd 
dagen een miljoen mensen zijn uitgeroeid met machetes.  
Hutu versus Tutsi.  
Meestal waren daders en slachtoffers bekenden van elkaar, soms 
zelfs buren. Hoe kun je dan nadat de daders hun straf hebben 
uitgezeten weer verder leven in het zelfde dorp?  
Er werden gesprekken georganiseerd in de dorpen waar daders en 
slachtoffer elkaar moesten ontmoeten en de ellende besproken 
werd. Zo zijn er meerdere voorbeelden van vrouwen waarvan de 
kinderen door een  buurman vermoord zijn.   
Emotionele gesprekken waren dat. Deelname was verplicht.  
Het bleef ook niet bij één gesprek; men had meerdere 
ontmoetingen.  
Het was dus min of meer een groepstherapie. Het heeft ertoe 
geleid dat men weer samen in één dorp kan  wonen.  
Wat mij bezighoudt is hoe de 2e generatie daar mee om gaat. 
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Afscheid nemen van de oorlog wat zouden we dat graag willen.  
We hebben er doorgaans geen oog voor hoe moeilijk dat blijft voor 
sommige slachtoffers. Het is belangrijk dat je je verhaal kunt 
vertellen want daar was vaak geen of weinig gelegenheid voor.  
In mijn werk kom ik mensen tegen met zo’n “weggestopt verhaal”. 
Als de gelegenheid zich voordoet, kan ik dat gesprek aangaan dat 
is meestal intensief, vaak emotioneel, moeilijk om te blijven 
luisteren en niet te vroeg vragen te stellen maar samen verdriet 
beleven en stil zijn. De last van het verleden van je af praten is 
ook bevrijdend.   
Daarom pleit ik ervoor dat we alle slachtoffers, en in deze jaren 
dus vooral ook de Asielzoekers die trauma’s hebben opgelopen, 
ruimte geven om dat te bespreken in een veilige omgeving.  
Je kunt niet verwachten dat alle angst en zorg zomaar uit je hoofd 
verdwenen zijn als je in een prachtig nieuw land mag wonen!  
Ik hoop dus dat daar aandacht voor komt en dan niet alleen bij 
Vluchtelingenwerk Nederland maar ook in de politiek en in ons 
denken.  
Dan kunnen ook zij hopelijk afscheid nemen van de oorlog die in 
hun hoofd nog doorgaat!       
 

dsdenhollander@outlook.com 

 

De Rwanda reis. 
 

Op uitnodiging van “Kerken in actie”, “World Servants” en “Red 
een Kind” is er van 10-21 februari een predikantenreis 
georganiseerd om diverse projecten in Rwanda te gaan bekijken, 
contacten te onderhouden met de kerken daar en blijk te geven 
van onze verbondenheid als christenen in die grote wereldkerk. 
Omdat  het een diaconale reis is, zullen we proberen antwoorden 
te vinden op enkele diaconale vragen die we als studieopdracht 
meekrijgen. 
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Er werden dus predikanten gezocht die zich in die periode wilden 
vrijmaken door een deel van hun vakantie op te nemen  
( niet elke kerkenraad ziet dit als “werk”) en de kosten voor reis, 
vaccinaties etc. op te hoesten, en die ook enige affiniteit met het 
onderwerp hebben.  
Er zijn er 8 gevonden, ik kende hen voordien niet. 

 

Zelf was ik er wel voor te porren want ik ben een ”World Servants- 
veteraan”( in 1992 ging ik met een groep catechisanten een 
Kerkje/kliniek/buurthuis bouwen in een arm gedeelte van Quitto, 
Equador) Ik ben altijd onder de indruk van de verbondenheid in 
Christus die ik in verre buitenlanden ervaar, zelfs als je elkaars taal 
niet spreekt  er is gewoon “iets” dat je verbindt; het is machtig 
dat te voelen en beleven!  
Maar vooral wil ik gaan zien hoe de burgeroorlog van 25 jaar 
geleden, waarbij in 100 dagen een miljoen mensen met machetes 
zijn vermoord, doorwerkt bij de jongere generaties.  
Hoe leer je omgaan met dat verleden. Kun je vergeven?  
Wat zijn de trauma’s waarmee je hebt te leven? Kan het geloof 
daarbij een hulp zijn? Dat is mijn studieopdracht voor deze reis.  
Ik heb daarvoor ook een bijbel studie geschreven waarvan iets 
meeklonk in de meditatie die u in dit blad kon lezen. 

 

Hierbij speelt een persoonlijk belang mee.  
In 2004 stelde men bij Centrum ‘45 vast dat ik een tweede 
generatieslachtoffer van WO2, ben . (vader, oom en opa leden 
onder oorlogshandelingen in WO2 alleen vader overleefde)  
Dat klinkt raar want ik ben van na de oorlog, nietwaar?  
Maar toch hebben de kampervaringen die mijn vader had 
meegemaakt mijn jeugd en opvoeding beïnvloed.  
 

In 2000 liep ik vast; een burn-out verlamde me. Toen ben ik, met 
frisse tegenzin, want het was me al eerder aangeraden maar ik 
wilde er niet aan, hulp gaan zoeken bij Stichting Centrum 45.  
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Dat is de kliniek waar mensen met psychische schade ten gevolge 
van oorlogshandelingen, opgevangen worden.  
Ik trof er Libanon-gangers en veteranen die PTSS ontwikkeld 
hadden na een uitzending maar ook kinderen waarvan de ouders in 
het verzet zaten. Zelf zat ik daar in een gespreksgroep met 
kinderen waarvan één van de ouders in een concentratiekamp 
hadden gezeten. Ik wilde pas geloven dat dat ook op mij van 
toepassing was toen ik na een in-take gesprek hoorde dat ik 
toegelaten was en dat de kosten door de ziektekostenverzekeraar 
gedragen werden. (dat is bij wet geregeld maar alleen als je 
binnen bepaalde categorieën valt).  
Dan is er dus echt wat aan de hand, begreep ik.  
Vier jaar lang heb ik één dag per week in Oegstgeest in een 
gespreksgroep met medeslachtoffers gezeten. Wij werden 
bestempeld als  “Tweede generatieslachtoffers”. 

 

De problemen die we daar bespraken en waar we als lotgenoten 
een weg in probeerden te vinden hadden te maken met: een 
zwijgcultuur over het verleden van de oorlog, een ouder die 
ontzien moet worden, sterk conflict vermijdend gedrag, als kind 
probeerde je alsmaar je ouders gelukkig te maken die worstelden 
met hun angst, onderdrukte woede en soms depressies.  
 

Jij snapte eerst niet waarom dat zo was en als je wel snapte waar 
het vandaan kwam, kon je er nog niets aan doen. Het leidde vaak 
tot een extreme loyaliteit met de ouders vanuit het delen van dit 
gezinsgeheim. En dan was er nog de opgekropte agressie die op 
onvoorspelbare momenten naar boven kon komen……  -  
Ik zal het hierbij laten- 
 

De leiding van de reis vond het niet vreemd dat ik me in het lot 
van de jongere generaties in Rwanda wilde verdiepen Misschien dat 
ik daar zelfs een betere ingang heb door mijn ervaringen als 
lotgenoot.  
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Zodoende is dat mijn studieopdracht geworden: Hoe kunnen al die 
getraumatiseerde vluchtelingen hier en elders ooit vrije mensen 
worden?                          
 

Paul den Hollander februari 2020 

 

Gedicht: 
God, ze zeggen dat uw naam de naam is  
van de allerhoogste 
de man die de touwtjes in handen houdt 
ze zeggen dat u altijd naast de mensen staat 
dat u de persoon bent die je draagt ik weet het niet! 
ik vind u zo onbegrijpelijk 
wat moet ik met u? 
kunt u wel iets met mij? 
want dat wil ik u nog zeggen: ik wil best iets doen, 
maar in allerlei dingen geloven die ik niet begrijp 
daar voel ik niet zoveel voor. 
Ze zeggen dat u naast de armste mensen staat 
weten die mensen dat wel? 
of rekent u erop dat ik iets doe?           

 

 (Anne Pieter 14 jaar) 

uit Bidden door jongeren uit de hele wereld,  

Kok, Lannoo uit: Kerk in Actie. 

  
 
Meer lezen over Rwanda? 
Er is een gratis te bestellen boekje bij kerk in actie: Mensen van 
hoop, christenen in Rwanda. ( Er is ook een boekje over Libanon). 
De website van kerk in actie is ook interessant. www.kerkinactie.nl  
 
 

http://www.kerkinactie.nl/
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Oefenlied van de week; we begonnen in 2019 en hebben de 
volgende liederen al geoefend: 
 

Van de psalmen( bewerkingen): 103e “Bless the Lord my soul”, 
139b “Heer U doorgrondt en kent mij”  
150  “Geprezen zij God”, 117d “Laudate omnes gentes”.  
En er zullen vast nog meer volgen. 568a “Ubi caritas” 

 

Een aantal beginliederen:  
975 “Jezus roept hier mensen samen”.  
280 “de vreugde voert ons naar dit huis”     
272 “Wij zoeken in uw huis uw aangezicht, o Here”.  
275 “Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig”  
276 “Zomaar een dak boven wat hoofden”.  
216 “Dit is een morgen als ooit de eerste”. 
 

En slotliederen:  
249 “ All night, all day”  
416 “ Ga met God ”  
418 “ God schenk ons de kracht”  
422 “ Laat de woorden die we hoorden”.  
425 “ Vervuld van uw zegen”  
426 “ God zal je hoeden, Christus je voeden”.  
263 “ Wees gij mijn toevlucht de komende nacht” 

 

Via Youtube zijn de meeste liederen wel te beluisteren vaak met 
een filmpje vanachter het orgel opgenomen.  
Een aantal kleine gemeentes in Groningen hebben er opvallend 
veel “gepost”, zoals dat heet. Uit reacties van gemeenteleden 
merk ik dat deze manier om liederen te introduceren hier goed 
werkt. We gaan dus vrolijk voort!  
Ronald Mulder heeft ook een grote serie liedboekliederen op 
filmpjes gezet. 
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Voor de komende weken hebt u nog tegoed:  
754 “liefde Gods die elk beminnen”.  
276 “Zomaar een dak boven wat hoofden”.  
311 “wij kiezen voor de vrijheid”     
217 “ De dag gaat open”  
1005 “Zoekend naar licht”  
1014 “Geef vrede door”          
889  “Heer ik prijs uw naam”  
940 “verberg mij nu” 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
Koffiemorgens  
 

Elke donderdag van 10-12 kunt u koffiedrinken in het kerkelijk 
centrum, in de Reinder van Wijk zaal.  
Het is geen kerkdienst waar u om stipt 10 uur aanwezig moet zijn, 
u mag als u wilt ook eerder weggaan.  
Er moet dus heel weinig.  
Er is geen thema waarover u moet spreken met elkaar.  
Aan de lange tafel worden diverse gesprekken met elkaar gevoerd. 
Soms is het gewoon even contact met andere dorpsgenoten.  
Af en toe stelt iemand een krantenartikel of iets anders aan de 
orde maar dat gebeurt niet vaak.  
 

Op bezoek in één van onze dorpen vroeg iemand me daar naar, 
 “Er is weinig te doen in ons dorp en nu zou ik wel eens met mijn 
vriendin naar die koffieochtend willen gaan, maar mijn vriendin 
zegt dat het een kerkelijke activiteit is want de dominee komt er 
ook; nu durft ze niet mee”. Dat is jammer, zo vertelde ik want het 
is een activiteit voor het hele dorp en de buurdorpen.  
 

De organisatie is in handen van vrijwilligers die voor de koeken 
zorgen en de zaal klaarmaken. De helft van die vrijwilligers komt 
niet regelmatig in de kerk de andere helft komt er wel eens.  
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En die dominee daar hoef je ook niet bang voor te zijn.  
Hij gebruikt deze plek niet om mensen te bekeren maar om 
mensen te ontmoeten.  
Vaak moet hij eerst wat anders doen en komt dan wat later 
behalve als hij koffie corvee heeft, dan is hij de vrijwilliger die 
gastheer is  en later  de vaatwasser moet vullen.  
 

Er is wat dat betreft geen reden om weg te blijven. Ook zijn er 
niet alleen mensen uit Oldeholtpade, er zijn ook mensen uit 
Nijeholtpade en Ter Idzard gesignaleerd.  
Meestal zijn  er wel wat helpende handen om de corveeër te 
helpen op te ruimen.  
De laatste weken waren de 14 stoelen goed bezet, en dan zijn er 
nog reserve stoelen.  
Kortom: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! gaat ook hier op. 
Misschien toch maar eens kijken of het wat voor u is”.  
U bent welkom! 
 

 
Beste mensen, 
 
In de Ichtus kerk van de PKN gemeente te Wolvega zal op 7 maart 
2020 de prachtige musical “De Bevrijding” uitgevoerd worden. 
De musical begint bij de geschiedenis van Abraham en gaat over 
opoffering, strijd, onvoorwaardelijke liefde en overwinning en 
wordt volledig gezongen met dans en toneel en duurt ongeveer  
2,5 uur.  
Aanvang: 19.30 uur  zaal open 19.00 uur  
Kaarten: € 7,50  
Voor meer info verwijzen wij u graag naar de website 
www.musicaldebevrijding@pkn-wolvega.nl 
 
Met hartelijke groeten, 
Durk van der Molen 

http://www.musicaldebevrijding.nl/
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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. 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
Laten we zingen,  
laten we vieren 
het Godsrijk vieren met een lied 
 
tegen de machtigen 
           die niet dienen 
tegen de grenzen 
           van huidskleur en ras 
 
tegen de schrapers 
          die de armen tekort doen 
tegen de oorlog 
          van woorden en wapens 
tegen de zonde  
          tegen onszelf 
 
Laten we zingen 
bovenal zingen 
een lied voor Gods liefde  
die de vrede herstelt. 
 
Inge Lievaart 
 
fragment uit gedicht “ Zingen en vieren” Bundel: verzamelde gedichten De Groot 
Goudriaan Kampen. 
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Op weg naar Pasen: Sta op 
 
In de 40dagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we 
toe naar Pasen, het feest van Zijn opstanding uit de dood.  
Jezus riep ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder 
onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven.  
En gaf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde.  
Niet het duister maar de liefde overwon.  
Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan 
uit alles wat ons neerdrukt. 
 
Traditioneel wordt de 40dagentijd ook gebruikt om te vasten. 
Tijdens de vastenperiode stop je met sommige dagelijkse dingen 
om je meer te concentreren op de ander en op God.  
Dit jaar willen wij ook meedoen aan de actie: ‘Heel Holland vast’. 
 
Na de dienst op 23 februari krijgt u een vastenkaart en een 
spaardoosje. Iedere week is er een nieuwe manier om te vasten. 
Denk aan minder snoepen, of meer tijd met God.  
Het geld dat u bespaart door niet te snoepen kun je in het 
spaarpotje doen en doneren aan Kerk in Actie. 
Voor de kinderen worden er speciale kinderkaarten uitgedeeld. 
Doet u ook mee? 
 
Bij de vastenkaart hoort ook een 40dagentijdkalender.  
Deze kunt u zelf gratis bestellen via:  
www.kerkinactie.nl/40dagentijdkalender en helpt om elke dag 
even stil te staan op weg naar Pasen. 
 
Jeroen Knol 
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     Omzien naar elkaar!                  
 

Bloemengroeten gingen naar:           
         
    17 nov.  Nijeholtpade:     Egbert en Gerrie Kanis     
    24 nov.  Oldeholtwolde:   Eeuwigheidszondag: Bloemen waren 
                                          er voor de fam van: Henk Blomsma  
                                          Otto Kuipers, Fietje van dalen, 
                                          Ruurd Ponne en Elsco v/d Berg  
      1dec.  Oldeholtpade:    Henk Bos, Jannie de Jong en  
                                          Huub en Alie Koman    
      8 dec. Nijeholtpade:     fam. Hamelink  
    15 dec. Ter Idzard:          Geartsje Nolles en Paul den Hollander  
    22 dec. Oldeholtpade:     Anneke de Vries en  
                                          Henk en Femmie Raggers  
    29 dec. Oldeholtwolde:   Jaap en klaske Majoor  
                                          en Douwe Smitstra  
      5 jan.  Nijeholtpade:     Bevestigingsdienst: Egbert Kanis,  
                                          Jeanette Zwanenburg,  
                                          Jaap van Spengen en Jeroen Knol  
    12 jan. Oldeholtwolde:    fam. Uit den Boogaard 
    19 jan. Oldeholtpade:     Tieneke Bosman, Grietje Visser en 
                                          Jetske van Beem 
    26 jan. Nijeholtpade:      mevr. Hamelink  
     2 febr. Oldeholtwolde:   mevr. Piek en fam. Breitsma      
      9 febr. Oldeholtpade:     Ids en Dinie Hooisma en Margje Elsinga 

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 februari 2020 t/m  7 juni 2020         
 

Datum Plaats Tijd Predikant    Bijzonderheid 

16 febr. Nijeholtpade 10.00 u dhr. K. Dijkshoorn  

23 febr. Oldeholtwolde 10.00 u ds. G. P. den Hollander Coll. Binnenlands 

diaconaat 

  1 mrt. 

  1 mrt 

Oldeholtpade 

Oldeholtpade 

10.00 u 

19. 30 u 

ds. G. P. den Hollander 

ds. G. P. den Hollander 

 

ZANGDIENST 

m.m.v. Prorege 

  8 mrt. Nijeholtpade 10.00 u ds. G. P. den Hollander Coll.Miss.werk 

15 mrt.  

 

Oldeholtwolde 10.00 u ds. D. van Bochove  

22 mrt. Oldeholtpade 10.00 u drs. T. Dorrepaal Koffiedrinken!  

29 mrt. Nijeholtpade 10.00 u ds. G. P. den Hollander Gezinsdienst.  

Coll. 40 dg. Tijd  

 5 april Oldeholtwolde   9.30 u ds. G. P. den Hollander Palmpasen  

10 april  Nijeholtpade 19.30 u ds. G. P. den Hollander Goede Vrijdag 

H.A. -H. A. coll . 

12 april  Oldeholtwolde   9.30 u ds. G. P. den Hollander Pasen  – Paascoll. 

19 april Oldeholtpade   9.30 u ds. G. P. den Hollander Koffiedrinken! 

26 april Nijeholtpade   9.30 u ds. G. P. den Hollander  

   3 mei Oldeholtwolde   9.30 u  ds. G. P. den Hollander Coll. Noodhulp 

10 mei  Oldeholtpade   9.30 u Jan Koops   

17 mei  Nijeholtpade   9.30 u ds. W. Baas   

24 mei  Oldeholtwolde   9.30 u  ds. G. P. den Hollander  

31 mei  Oldeholtpade   9.30 u  ds. G. P. den Hollander Pinksteren 

Pinkstercoll.  

Koffiedrinken! 

  7 juni  Nijeholtpade   9.30 u  dhr. B. van Brug  
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Kerkbalans 2020 gestart 
Zo zijn we samen van betekenis voor Ter Holten 
 
De jaarlijkse actie kerkbalans wordt in onze gemeente in februari 
onder uw  aandacht gebracht.  
Met de bijdragen van deze actie draagt u bij aan het mogelijk 
maken van een aantal activiteiten binnen onze eigen gemeente.  
De bijdrage is volledig vrijwillig en we benaderen ieder jaar een 
vast ledenbestand om mee te doen aan deze actie.  
Ontvangt u geen brief maar wilt u toch bijdragen dan kan dat door 
een bedrag over te maken op bankrekening NL 29RABO0371901413 
t.n.v. P.G Ter Holten.  
We zijn u en alle andere gevers zeer erkentelijk. 
 
Agenda Kerkelijk Centrum op website  
 
Dit bericht is met name bestemd voor alle commissieleden binnen 
onze gemeente.  
Iedereen kan gebruik maken van “Reinder van Wijk zaal” in het 
kerkelijk centrum voor het houden van een vergadering of andere 
bijeenkomst.  
Ook kan in overleg met de beheerder van de 
“Aaldert Boonemmerzaal” gebruik gemaakt worden.  
Vanaf nu staat er op de website een agenda waarin data worden 
vastgelegd van de bezetting van deze zalen voor gebruik door onze 
kerkelijke gemeente. 
 

Raadpleeg daarom altijd deze agenda om te kijken of de zaal 
beschikbaar is. Wilt u hem daarna vastleggen voor een bijeenkomst 
meld dit dan op admin@terholten.nl met vermelding van datum-
tijd en activiteit en uw datum wordt dan toegevoegd aan de 
agenda.  

mailto:admin@terholten.nl
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Indien er gebruik van de grote zaal wil worden gemaakt dan is 
nader overleg met Marcel en Marja Kasmarek (onze beheerders) 
noodzakelijk.  
In dat geval graag vooraf overleg met Henk Raggers via het eerder 
genoemde mailadres. 
In de vergaderlocatie kan zowel koffie als thee worden gemaakt 
door iedereen die daar gebruik maakt van de zaal.  
Graag alles weer opruimen en de gebruikte kopjes en glazen in de 
vaatwasser zetten.  
Indien er binnen je commissie niemand een sleutel heeft overleg 
dit dan ook even met Henk Raggers.      
                                             
 28 Februari Vrijwilligersavond. 
 

Alle vrijwilligers die actief zijn in onze gemeente hebben een 
uitnodiging gehad voor deze avond. Vergeet niet je aan te melden 
zodat we weten hoeveel mensen er die avond aanwezig zullen zijn. 
Nog niet aangemeld doe dit dan op admin@terholten.nl  
 

 
Weet dat het kleinste  
steentje al iets toevoegt 
 
Besef dat de meest bescheiden  
inbreng al iets doet. 
 
Stenen hoeven niet 
even groot te zijn  
om iets op te kunnen bouwen. 
 
Dank voor jouw bijdrage aan het geheel. 
 
Uit: Zinboekje Waardering 
 

mailto:admin@terholten.nl
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Gewone Collectes  
 
24 – 11  Oldeholtwolde  Eeuwigheidszondag  € 180,00 
01 – 12  Oldeholtpade       €   57,00 
08 – 12  Nijeholtpade         €   80,00 
15 – 12  Ter Idzard            € 154,00 
22 – 12  Oldeholtpade      €   58,00 
29 – 12  Oldeholtwolde      €   84,00  
05 – 01  Nijeholtpade       €   82,00 
12 – 01  Oldeholtwolde       €   60,00 
26 – 01  Nijeholtpade        €   50,00 

 
 Extra collectes. 

17 – 11  Nijeholtpade     H.A. € 121,00  
25 – 12  Oldeholtpade    Kerstcollecte kinderen in knel € 170,00 
31 – 12  Oldeholtpade    Oudejaars collecte € 55,50 
19 – 01  Oldeholtpade    H.A. € 110,00 
02 – 02  Oldeholtwolde  Extra wereld diaconaat € 78,00 

 

Waar collecteren wij voor? 
 
23 februari 
Hulp voor mensen zonder papieren 
In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder 
verblijfsvergunning en geldige papieren.  
Zij hebben nauwelijks rechten en leven vaak onder moeilijke 
omstandigheden.  
Ze mogen niet werken en hebben geen recht op sociale 
voorzieningen. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven 
zoals de Pauluskerk in Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het 
Wereldhuis in Amsterdam, die ongedocumenteerden helpen met 
informatie, advies en scholing.  
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Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, worden 
geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch probleem 
is. 
Steun het werk van Kerk in Actie voor mensen zonder papieren. 
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL 89 ABNA 0457 
457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Hulp Ongedocumenteerden.  
 

 
29 maart: 
Ghanese straatmeisjes staan op uit armoede en leren een vak 
Ghana is een West-Afrikaans land in ontwikkeling,  
maar de verschillen tussen noord en zuid zijn nog groot.  
In de dorpen in het droge noorden is het bestaan hard,  
is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig  
kans op werk. Ellende kan je neerslachtig maken en neerdrukken.  
Vaak is het goed om op te staan en in beweging te komen.  
Toch kan dat ook wel eens fout uitpakken.  
 
Door uw bijdrage aan de collecte in onze kerk kunnen meer 
straatmeisjes in Accra de kans krijgen om in tien maanden een vak  
te leren: naaien, sieraden maken, of het kappersvak.  
Ze worden nog minstens twee jaar daarna begeleid om hun bedrijf  
tot een succes te maken. 
 

● Een maand lang eten voor één meisje kost 40 euro 
● Materiaal voor een vaktraining kost 55 euro 
● Een meisje een jaar lang begeleiden kost 70 euro 

 
Kijk voor meer informatie op:  
www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana.  
Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in  
onze kerk. Of maak uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, 
 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. straatmeisjes Ghana. 
 

http://www.kerkinactie.nl/straatmeisjesghana
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Nieuws vanuit de zangdienstcommissie. 
 
Achter de schermen wordt al druk gewerkt om op zondag 1 maart 
a.s. weer een mooie zangdienst te houden. We hebben een 
ensemble van Pro Rege bereid gevonden om de samenzang te 
begeleiden en de muzikale intermezzo's te verzorgen.  
Pro Rege is een christelijke brassband uit Heerenveen, met een A, 
B en C orkest. Het B orkest bestaat uit een flink aantal 
jeugdspelers, en ze zijn in 2018 3e geworden op het Nederlands 
Brasskampioenschap. Het A orkest bracht het zelfs tot een 1e plek!  
Het ensemble wat komt spelen zal een combinatie van beide 
orkesten zijn.  
 
Het thema van deze dienst zal in het teken staan van 
complimenten, het is 1 maart nationale complimentendag. We 
kijken met elkaar weer uit naar een mooie dienst, waarin vooral 
gezongen zal worden!  
 
De volgende zangdienst staat gepland voor zondag 25 oktober, om 
alvast te noteren! Dit zal tevens de laatste zangdienst zijn waar 
onze dominee Paul den Hollander aan mee zal werken. We maken 
er dan vast een bijzondere en feestelijke dienst van.  
 
Graag tot ziens op 1 maart! We beginnen om 19.30 in de  
Stephanus kerk in Oldeholtpade. 

 
 
Goedheid is sterker dan slechtheid, 
liefde is sterker dan haat, 
licht is sterker dan duisternis, 
leven sterker dan dood. 
Hoopvol zijn wij sinds Hij ons liefhad. 
 
Desmond Tutu 
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Bijbelkring 
 
Op de bijbelkringkomen we iedere maand bij elkaar en  
behandelen we een bijbelgedeelte naar aanleiding van een 
gemeentegroeigroepboekje.  
 
Er komen allerlei onderwerpen aan bod.  
Naar aanleiding hiervan komt het gesprek ook op actuele 
onderwerpen.  
We zijn nu met zes dames maar heren zijn ook van harte welkom.  
 
Lijkt het je leuk eens een avond mee te maken dan kan dat.  
Het is altijd op woensdagavond vanaf ongeveer kwart voor acht tot 
tien uur. 
 
Tieneke Bosman. 
 

 
 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bij het onderzoeken van de christelijke boodschap 
dient men zich niet af te vragen: 
' Heb ik er wat aan?'.   Maar: ' Is het waar?'  
Dan alleen heeft men er wat aan.  
 
Uit: 95 speldeprikkn 
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4Klank 

 

Allereerst willen we even met u terugblikken:  
Tijdens de Eeuwigheidszondag in de kerk van Oldeholtwolde waren 
we weer voor het eerst bij elkaar als kerkkoor de 4klank, tijdens een 
kerkdienst. Met Bernike als dirigent hadden we 4 liedjes geoefend. 
De Eeuwigheidszondag blijkt voor de meesten een moeilijke en een 
wat beladen zondag en voor ons als 4klankers is dit niet anders.  
We hebben gezongen en vooral het liedje ‘The Rose’ maakte indruk. 
Tijdens de Kerstdienst konden we met 3 x 2 liedjes onze bijdrage 
leveren, waarbij ‘Kumbaya’ met een solo van Jitzke indruk maakte.  
 
Voor Pasen hebben we ook alweer een aantal ideeën. 
Wilt u meedoen? Dit kan doe dan even een mailtje naar 
rinkjesmitstra@gmail.com of kom langs op de oefenavond op 18/3 of 
25/3 van 19.30 – 21.30 in het Kerkelijk Centrum in Oldeholtpade. 
We zijn blij met iedereen die mee wil zingen. 
 
Graag tot ziens! Jitzke en Rinkje. 
 

 
  

mailto:rinkjesmitstra@gmail.com
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Het nieuwe jaar 2020 is alweer enkele weken oud, veel mensen 
willen dingen in het leven dit jaar anders aan gaan pakken dan  
dat ze in het afgelopen jaar hebben gedaan.  
Er worden weer vele goede voornemens voorgenomen:  
Afvallen, productiever worden, stoppen met roken, minder 
drinken, meer tijd doorbrengen met je dierbaren, etc.  
Helaas weten we ook dat de meeste goede voornemens helaas in 
de eerste weken alweer de prullenbak in kunnen, omdat ze niet 
haalbaar zijn voor dat moment.  
Maar ieder jaar proberen we onszelf toch weer uit te dagen door 
deze voornemens op te stellen. 
 
We gaan weer vol goede moed het nieuwe jaar in.  
Vol verwachting wat het nieuwe jaar ons weer zal gaan brengen. 
Wat voor hoogtepunten, uitdagingen en minder leuke punten dit 
jaar voor ons in petto heeft, dat zullen we dit jaar weer gaan 
ervaren.  
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Voor ons als gezinsdienstcommissie betekent het jaar 2020,  
een frisse start met een nieuw lid binnen onze 
gezinsdienstcommissie: Marian van Spengen heeft onze commissie 
versterkt. Hartelijk welkom binnen onze commissie, wij wensen je 
veel succes en plezier met deze nieuwe uitdaging binnen onze 
kerk! 
Maar 2020 betekent ook zeker weer een jaar waarin we hopelijk 
weer veel mooie diensten voor u, als kerkelijke gemeente Ter 
Holten, mogen organiseren. 
 
En wij hebben de eerste dienst voor 2020 alweer gepland staan, 
zet de volgende datum maar vast in uw agenda:  
zondag 29 maart a.s. 10.00 uur, MFC Nijeholtpade. Verdere 
informatie volgt zo spoedig mogelijk via onze verschillende 
kanalen. 
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.  
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 
Marian van Spengen - 0617115202 
 
Heeft u ideeën, suggesties of informatie voor ons?                                                               
Laat het ons weten via het onderstaande emailadres: 
gezinsdienstterholten@outlook.com            
 
 
 

mailto:gezinsdienstterholten@outlook.com
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Het ' kleine jongetje hoop' , 
 

De ontroerende film Lion (2016) kent een fascinerende 
openingsscène. 
We zien een klein jongetje staan, midden in een steengroeve. Het 
is de plek waar zijn moeder werkt, voor een hongerloontje. Maar 
hij staat daar te lachen en te stralen. Om hem heen weven 
honderden vlinders. 
Hoe symbolisch wil je het hebben. De vlinder staat voor 
verandering, voor wedergeboorte zelfs, kortom: voor hoop. 
 
Duizend kilometer  
 
Dit vijfjarige jongetje, Saroo geheten, is de oogappel van zijn 
moeder. Maar op een dag gebeurt er iets vreselijks. Ergens op een 
treinstation moet hij op zijn oudere broer wachten, maar hij valt 
in slaap. Onverhoopt komt hij uiteindelijk in een trein terecht 
– waar zijn broer niet in zit- en die pas na duizend kilometer tot 
stilstand komt in de miljoenenstad Calcutta. 
 
Daar zwerft Saroo wekenlang over straat, totdat hij in een 
weeshuis wordt opgenomen.  
Daar valt hij op door zijn zachtmoedigheid.  
Hij blijft er niet lang, want hij wordt geadopteerd door een 
Australisch echtpaar, John en Sue.  
Na een jaar komt daar nog een adoptiekind bij.  
Dit broertje is echter dermate getraumatiseerd dat hij vol agressie 
zit. Als Sue daar veel verdriet over heeft, komt Saroo naar haar toe 
en veegt haar tranen af.  
Als ' het kliene jongetje hoop ' troost hij haar in haar wanhoop. 
'Alles komt goed ', stamelt ze dan. 
Twintig jaar later zegt ze dan ook tegen hem: ' Vanaf het moment 
dat jij in ons leven kwam, was je alles waar we op hoopten.' 
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Google Earth  
 
Toch komt Saroo, zoals zo veel adoptiekinderen, als hij volwassen 
is steeds meer tot het besef dat zijn wortels elders liggen.  
Het verlangen naar zijn biologische moeder en broer in India wordt 
steeds groter.  
Saroo weet nog wel dat hij in Calcutta heeft gewoond, maar zijn 
geboorte-plaats weet hij niet meer.  
Door zijn vroegste jeugdherinneringen te combineren met  
'Google Earth' komt hij er uiteindelijk achter.  
Hij reist er naar toe.  
Zijn ouderlijk huis is verwoest, maar iemand weet waar zijn 
moeder nu woont. Het weerzien is emotioneel. 
Zijn moeder vertelt dat ze hem altijd is blijven zoeken.  
Tijdens de aftiteling blijkt dat de film gebaseerd is op ware 
gebeurtenissen.  
Saroos moeder had nooit de hoop opgegeven dat dat hij zou 
terugkeren. 
Daarom was ze ook altijd in het zelfde plaatsje blijven wonen. 
Haar eigen 'jongetje hoop' had de hoop in haar aangewakkerd.  
 
En nu valt ook de openingsscène van de film op zijn plaats.  
Die hoop had namelijk lang in een cocon gezeten, maar was nu 
toch ontpopt tot de vlinder van het weerzien.  
 
Sterker nog: als laatste zien we beelden van de echte Saroo, zijn 
Indiase moeder en zijn adoptie moeder. Gedrieën omarmen ze 
elkaar en ze stralen. Alsof de hoop omarmd wordt door het geloof 
en de liefde.  
Ook zo'n film kan de hoop levend houden.    
 
Kees van den Berg  
Overgenomen uit: Woord en Dienst december 2019 
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Heer   engel  haan    bewakers 

Jezus   steen  Sabbat  doeken 
Maria   kruis  opstanding  Levende 
Petrus  graf    olie   Pasen 
Johannes  dood   Thomas 
     
Schrijf de woorden op de stippellijnen:   
  
Het is vroeg in de morgen. Het is stil, je hoort alleen in de verte 
een  .  .  .  .  kraaien. Enkele vrouwen lopen naar het graf van 
Jezus. Ze zijn verdrietig. Ze praten over alles wat er is gebeurd; 
Nog voordat de  .  .  .  .  .  .   begint, hebben ze Jezus van het          
.  .  .  .  .   gehaald en zijn lichaam in  doeken gewikkeld. Ze 
hebben gezien waar ze Jezus in het graf hebben gelegd.  .  .  .  .  
.   heeft een flesje met geurige .  .  .  .   , waarmee ze het lichaam 
van Jezus wil zalven. Ze zegt: ‘Wie zal die zware  .  .  .  .  .   van 
het graf wegrollen?’ De vrouwen komen bij het graf. Ze 
schrikken! Het  .  .  .  .   is open! De  .  .  .  .  .  .  .  .  die de wacht 
hielden bij het graf zijn verdwenen. Een  .  .  .  .  .  in witte kleren 
zit op een steen. Hij zegt: ‘Wees niet bang! Waarom zoeken 
jullie de  .  .  .  .  .  .  .   bij de doden?  .  .  .  .  .   is hier niet, want 
Hij is opgestaan.’ De vrouwen kijken in het graf. Het is leeg! Op 
de plaats waar Jezus heeft gelegen, liggen alleen nog de  .  .  .  .  
.  .   De engel zegt: ‘Ga snel naar de discipelen en vertel hen van 
de  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   van Jezus uit de  .  .  .  .  ’ Als de 
discipelen het horen geloven ze het niet. Twee discipelen gaan 
kijken, het zijn .  .  .  .  .  .   en   .  .  .  .  .  .  .  .   Zij zien ook dat het 
graf leeg is.  Als het avond is verschijnt Jezus in het huis waar 
de discipelen zijn. De deuren zijn op slot. Maar dan staat Hij 
opeens in hun midden. Jezus zegt: ‘Vrede voor jullie.’ Eén 
discipel is niet bij hen. Het is  .  .  .  .  .  .   Hij zegt: ‘Het is niet te 
geloven!’ Later ziet hij ook met eigen ogen, dat het echt waar is 
!  De Zoon van  .   .   .   leeft! Het is    .  .  .  .  .   !   
 

Luc. 23:54-56, 24:1-12, Joh.20:1-10, 20:19-29  / www.bijbelidee.nl 


