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Pastorale brief 8 (eerdere nummers zijn te lezen op de website) 

Woensdagavond heeft de kerkklok weer een kwartier geluid. Onderwijl gaf de 
minister weer een persconferentie waarbij , voor het eerst, gesproken is over het 
mettertijd versoepelen van de maatregelen. Heel voorzichtig zal dat uitgevoerd 
worden. We snakken ernaar! Of ze dat in Drenthe ook zo doen , weet ik niet. 
“Snakken” betekent in de volkstaal: ” Opscheppen” en daar houden ze in Drenthe 
niet zo van. Maar misschien willen ze voor deze ene keer de “Hollandse” betekenis 
volgen? 

Het waren best rare Paasdagen .Ik heb wat collega’s gebeld en gevraagd hoe zij 
omgaan met de crisis. Dat leverde verschillende verhalen op waarin toch vooral 
ongemak doorklonk en heimwee. Tegelijk zijn we ook blij en verbaasd met de 
mogelijkheden die het intranet ons biedt. Het is niet meer raar om via de televisie of 
computer een kerkdienst te volgen. Omrop Fryslân schat dat er zondagmorgen zo’n 
70.000 toestellen ingeschakeld waren om de dienst te volgen. Zeer geslaagd voor 
een “noodoplossing” ! 

Er zit me deze dagen een zinnetje in het hoofd dat uit een bekend lied komt en dat 
alles te maken heeft met wat we nu missen ; “Hier is het elke zondag Pasen” .Een 
zinnetje dat ik ontroerend vind omdat het precies aangeeft wat we als 
kerkgemeenschap proberen te laten zien. In elke dienst zal het toch om de kern van 
ons geloof gaan; de Opstanding van Jezus Christus. Elke zondag vieren we dat 
opnieuw omdat het ook ons in beweging zet. Omdat het ons toekomst geeft; een 
visie, hoop, vertrouwen, een levensdoel. We zijn bevrijd uit de machteloosheid en de 
neerslachtigheid die over het aards bestaan was gekomen. Wat zou ik graag willen 
dat andere mensen dat blijde gevoel ook leren kennen. Juist als we gasten in de 
dienst mogen verwelkomen, zoals op de eeuwigheidszondag, is dit een prachtig lied 
om onszelf voor te stellen. In de stijl van : zo willen we graag dat je ons kerkje en ons 
als gemeenteleden, herkent. Dan snap je ook waar het om gaat en hoe gaaf het is 
deze boodschap , dit verhaal in geuren en kleuren te delen met elkaar. Elke zondag 
vanuit een andere invalshoek of een ander perspectief met andere liederen en 
teksten . Maar we komen toch steeds weer uit bij Pasen en wat dat betekent voor 
mensen vandaag. Ik kan me nu al verheugen op “ een gewone zondag ” . Ja, ik snak 
ernaar. 

 
 
 
 



 

 

“Dit huis een herberg onderweg ” 
 

Dit huis een herberg onderweg 
voor wie verdwaald in heg en steg. 

Geen rust, geen ruimte meer kon vinden 
een toevluchtsoord in de woestijn 

voor wie met olie en met wijn 
pijnlijke wonden liet verbinden. 

Dit huis, waarin men smarten deelt, 
weet hoe Gods liefde harten heelt. 

 
Dit huis, waarin een gastheer is 

wiens zachte juk geen last meer is, 
dit huis is ons tot heil gegeven: 

een herberg voor wie moe en mat 
terzijde van het smalle pad 

struikelt en langer niet wil leven. 
Plaats tegen de neerslachtigheid 
Een pleister van barmhartigheid. 

 
Dit huis, met liefde opgebouwd, 
dit gastenhuis voor jong en oud. 
Ligt langs de weg als een oase; 

hier kan men putten uit de kracht, 
hier is beschutting voor de nacht 
hier is het elke zondag Pasen! 
Gezegend al wie binnengaat 
en hier zijn lasten liggen laat. 

 
 
 

Verjaardagen: 
 
Vrijdag 24 april Kerst Nijenhuis, Sportlaan 11 ( 8471 NP Wolvega) 
Zaterdag 25 april D Tolman-Gerbrandy Puccinistate Wolvega 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
Jeugdwerk in corona-tijd 

 
Wegens de corona-crisis liggen de ontmoetingen in het jeugdwerk tijdelijk stil. De 
komende weken lijkt hier nog geen verandering in te komen. Ouders kinderen onder 
de twaalf jaar kunnen wekelijks van mij een e-mail krijgen met materiaal om zelf thuis 
aan de slag te gaan met het onderwerp dat we anders bij Enjoy zouden behandelen. 
Krijg je deze mail nog niet? Stuur dan even een berichtje naar jeroenknol@live.nl 
 
De jongeren van Connect komen digitaal bij elkaar. Via de houseparty-app of what's-
app proberen we online contact met elkaar te hebben. Zo hebben we geprobeerd 
een paaschallenge te organiseren. Online opdrachten uitvoeren vanuit de eigen 
woonkamer en proberen zo met elkaar in gesprek te raken over het paasverhaal. De 
ene keer gaat dit online contact makkelijker dan de andere keer, maar het is fijn 
elkaar zo af en toe toch te ontmoeten. We blijven hier vormen voor zoeken. Ben je 
tussen de 12 en de 16 en wil je meedoen? Stuur dan ook even een berichtje 
(jeroenkol@live.nl / 06-26305286) 
 
We hopen dat we aan het eind van dit seizoen nog bij elkaar kunnen komen om het 
jaar samen af te sluiten, of dit lukt is afwachten, dan informeren we hier natuurlijk nog 
over. 
 
Ten slotte nog 1 tip: Speel je graag minecraft? Probeer dan eens deze minecraft 
paaschallenge: https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/paaschallenge
-2020-minecraft-edition/ 
 
Jeroen Knol 

 
 
 

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  30 april 2020 
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