
 

 

     

             Ter Holten 
 

13de jaargang                                                                  17 mei   2020     Nummer: 10 

 
Zondagsbrief-Pastorale notitie 14 
 
Is er nog nieuws? Het lijkt of alles stil staat! Er is verhuisnieuws dat u anders in de 
Klokkentoren zou lezen, voorlopig hebben we het verschijnen van het kerkblad 
opgeschort omdat er weinig nieuws is en we nog niet weten wanneer we weer 
kerkelijke activiteiten kunnen gaan houden. 
 
Verhuisd: Douwe en Rinkje Smidstra van Ruskemadenweg 10 naar Hamersweg 32 
Ter Idzard. Dit is een tijdelijk adres want ze hebben de boerderij naast het kerkje van 
Ter Idzard gekocht. Het dak is daar nu af. We verwachten dat we er nog wel eens 
over kunnen schrijven bij de definitieve verhuizing in het najaar?  
 
Het volgende bericht is hiermee nauw verbonden. Ingekomen van Vegelinsoord / 
Oudehaske, de familie Holtrop, zij  zijn komen wonen op Ruskemadenweg 10. 
Bij een korte kennismaking op anderhalve meter mocht ik een paar dingen noteren.  
Vader Ludze Holtrop  en  moeder Antje Benedictus kwamen hier met drie zonen 
heen, Lieuwe van 8, Feike van 4 en  Geert Rienk van 2.  Op 28 april is er ook een 
meisje geboren dat de naam Lena kreeg. Van harte geluk gewenst met deze 
dochter!  We hopen dat jullie je hier snel thuis gaan voelen. Als de drukte van  de 
afgelopen weken wat gezakt is, spreken we elkaar graag verder.  
Welkom ook in onze kerkelijke gemeente.  
 
Vieren na 1 Juni  
Als kerkenraad zullen we ons gaan bezinnen op de mogelijkheden die ons ter 
beschikking staan om na 1 juni te proberen om iets als een dienst te organiseren. U 
gaat daar meer van horen zo gauw wij daar een goed plan voor hebben gemaakt.  
Donderdag ontvingen wij het protocol daarvoor. Het is nogal een uitgebreid verhaal, 
we moeten het passend maken voor onze gemeente en onze gebouwen. Ik sluit in 
deze zondagsbrief  de column van Wim Beekman, onze Classispredikant, bij voor 
wie geen Leeuwarder Courant leest en interesse in dit onderwerp heeft: 
 
Niet zingen 
 
Het goede nieuws voor gelovigen is dus dat zij weer kerkdiensten mogen vieren. In 
juni met hooguit 30 personen. Het slechte nieuws is dat zij eerst enkele bergen 
moeten verzetten om dit mogelijk en verantwoord te maken. Net als bij theaters en 
bioscopen moet het duidelijk zijn wie er naar de kerk zal komen. Kerkgangers 
moeten dus reserveren of uitgenodigd worden. En de kerk moet een gebruikersplan 
hebben waarmee de veiligheid van de kerkganger gewaarborgd is.   



 

 

Hoe word je kerk op anderhalve meter? Waar kun je zitten, en waar niet. Hoeveel 
veilige plaatsen zijn er? Wat zijn veilige looproutes? Hoe kun je met elkaar veilig 
binnenkomen, en weer weggaan? Ponkjes, ook met lange stok kunnen niet, dus hoe 
ga je collecteren?   
Bergen vragen die een antwoord nodig hebben. Geloof kan bergen verzetten, de 
gelovigen hopelijk ook. Het meest slechte nieuws is dat bezoekers van een 
kerkdienst op anderhalve meter niet meer kunnen zingen. Geen psalm, geen gezang 
en geen kinderlied.  
Premier Rutte, die zelf geregeld een kerkdienst bezoekt, zei vorige week: “Het virus 
houdt van plaatsen waar luid gezongen wordt.” En minister de Jonge als 
domineeszoon ook met een eredienst bekend zei kort en krachtig: “Verspreid het 
Woord, niet het virus.”  
Ik vind zingen het mooiste deel van een kerkdienst. Een Bijbelverhaal kan me raken, 
een preek kan mij boeien, een gebed mijn hart verheffen. Maar een lied beroert mijn 
ziel. Als ik zing gaan er ergens diep in mij allerlei snaren trillen.   
Het liefst zing ik een stevige partij mee. En soms ook stokt mijn stem, want het 
samenspel van een aangrijpende versregel en een mooie melodie brengt mij zomaar 
van de wijs. Dan hoop ik dat niemand om mij heen de druppel ziet die uit mijn 
ooghoek rolt. 
Graag zing ik van tijd tot tijd een nieuw lied, onze bundel van 2004 is voor mij dan 
ook een grote vreugde. Maar de bekende liederen zijn mij het dierbaarst. De 
gezangen uit de kerkdiensten van mijn jeugd, de psalmen van mijn moeder, daar kan 
niets tegenop.  
Zingen is voor mij de kroon van de kerkdienst. “God troont op de lofzangen van zijn 
volk.”. Maar nu dus even niet. Ik vind het helemaal niets, maar as it net kin sa ’t moat, 
dan moat it sa ’t kin.”.  
 
Van harte hoop ik dat we een alternatief zullen vinden. Eén of twee voorzangers 
vanuit een veilige hoek van de kerk. Of misschien de organist die met een stevig 
koraal of een enkele toon ons voorgaat in de melodie. En wij die van binnen dan 
stilletjes mee-hummen.  
Deze dagen, waarin ik verdrietig besef dat we het voorlopig zonder de 
gemeentezang moet stellen, zingt er steeds een bekende psalmregel in mijn hoofd 
rond. De stilte zingt u toe, o Here.  
Misschien wil de lieve Heer voor nu wel even tronen op de stille lofzangen van zijn 
volk.  
 
Verjaardagen: 
 
19 mei Jan van Etten Stellingenweg 17 (8474 CA Oldeholtpade) 
28 mei Piet Nell  Hoofdweg 250 e ( 8475 CE Nijeholtpade) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
Beste mede kerkgangers, 
 
Nu onze kerkdiensten toch al geruime tijd niet meer plaats vinden, is er ook weinig 
geld bij de diaconie binnen gekomen. Nu is onze vraag of u misschien een soort van 
collecte gift aan ons als diaconie wilt overmaken. Dan kan de diaconie weer giften 
over maken naar de bekende doelen , deze vallen gedeeltelijk onder Kerk in Actie , 
maar ook andere doelen die wij als diaconie hebben geselecteerd.  
Wij zien uw gift graag tegemoet op onze bankrekening van de  
diaconie NL 13 RABO 0371 9362 33.    Bij voorbaat dank! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de Diaconie van Protestantse Kerk Ter Holten, 
Remmelt Hoekstra. 
 
 
 
Jeugdactiviteiten in coronatijd 
 
Op 14 mei heeft de Protestantse Kerk een protocol opgesteld betreffende jeugdwerk 
in coronatijd. De komende weken zullen we als jeugdraad in overleg met de 
kerkenraad kijken hoe we hier concreet beleid op kunnen maken. Verschillende 
aspecten spelen een rol. We staan nu aan het einde van het jeugdwerkseizoen en 
kijken dus naar de afsluiting, maar ook naar de start van het nieuwe seizoen. 
Waarschijnlijk zullen de maatregelen immers nog voor langere tijd gelden. 
Kortweg zijn de richtlijnen per 1 juni: 
4 tot 12 jaar mag binnen samenkomen, hoeft onderling geen afstand te houden, 
maar wel tot de leiding. 
12+ mag alleen buiten samenkomen, en moet ook onderling 1,5m afstand bewaren. 
Of en hoe we dit kunnen realiseren moet dus nog uitgewerkt worden. 
Zodra hier meer over bekend is laten we het uiteraard horen. 
Wil je het hele protocol lezen? Kijk dan hier: 
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/nieuws/protocol-jeugdactiviteiten-in-
coronatijd/ 
Zoek je nog activiteiten om corona-proof met Hemelvaart en Pinksteren aan de slag 
te gaan? Kijk dan op de volgende pagina's: 
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/hemelvaart-jezus-laat-ons-
niet-alleen/ 
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/pinksteren-de-heilige-geest-
komt/ 
Deze programma's zijn geschikt voor alle leeftijden. 
 
Goede feestdagen gewenst, en hopelijk tot snel. 
 
Jeroen Knol 
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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  28 mei 2020 
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