
 

 

     

             Ter Holten 
 

13de jaargang                                                                   31 mei  2020     Nummer: 11 

Kerkdiensten: 
 
Zondag 7 juni  Voorganger: ds. G.P. den Hollander 
9.30 uur   Organist: F. Poelman 
Oldeholtpade 
 
Zondag 14 juni  Voorganger: ds. G.P. den Hollander 
9.30 uur   Organist: D. Wolbers 
Oldeholtpade 
 

Opgave voor de dienst verplicht ( zie protocol hieronder) 
 

 
Opstarten reguliere kerkdiensten. 
 
Hieronder kunt u lezen dat we vanaf zondag 7 juni weer voorzichtig willen starten 
met kerkdiensten. Het is daarbij noodzakelijk om de richtlijnen van het RIVM te 
volgen en daartoe is het onderstaande protocol opgesteld. We zullen deze eerste 
keer ervaring opdoen hoe het verloopt. Dat kan betekenen dat we ook aanpassingen 
gaan doen voor het vervolg. We zullen dat dan ook in het protocol vermelden. 
Daarom noemen we het protocol versie 01-2020. Verder bevat deze zondagsbrief 
meer info die met dit alles te maken heeft. 

 
Protocol t.b.v. erediensten P.G Ter Holten 
Versie 01-202 
 
Vanaf 1 juni mogen er weer op kleine schaal kerkdiensten worden gehouden onder 
strikte naleving van de door de overheid aangegeven richtlijnen. Ook onze gemeente 
Ter Holten wil van deze mogelijkheid gebruik maken door vanaf deze datum weer de 
reguliere kerkdiensten op te starten. Daartoe is dit document opgemaakt waarin 
omschreven wordt welke regels van toepassing zijn en op welke wijze we deze met 
elkaar gaan uitvoeren. 
 
• We starten op zondag 7 juni kerkdiensten met maximaal 30 deelnemers en 
uitsluitend in de kerk van Oldeholtpade. Het “ coronaproof ” maken vergt nog wel een 
aantal aanpassingen in de kerk en daarom voorlopig alleen diensten in 
Oldeholtpade. 
 
 



 

 

• Om te voorkomen dat er meer dan 30 personen naar de dienst komen is 
aanmelden verplicht. Dit kan bij voorkeur per e-mail bij admin@terholten.nl of 
telefonisch bij Henk en Femmie Raggers op nr. 0561-688654. Dit kan tot uiterlijk 
vrijdagavond voor de dienst tot 20.00 uur. Als er zich meer dan 30 personen hebben 
aangemeld wordt er via loting bepaald wie afvallen. Deze afvallers ontvangen 
daarvan bericht en worden direct gereserveerd voor de dienst van de volgende 
zondag. 
 
• Bij het betreden van de kerk wordt u geïnstrueerd door de koster of een 
ambtsdrager van dienst van die zondag. Voor binnenkomst wordt u gevraagd of u 
geen gezondheidsklachten, gerelateerd aan het coronavirus, hebt. Binnen in de hal 
wordt u gevraagd uw handen te desinfecteren en doorverwezen naar een 
aangegeven zitplaats. Er kan geen gebruik worden gemaakt van de gaderobe, dus 
uw jas graag meenemen naar uw zitplaats. Gezinsleden mogen bij elkaar 
plaatsnemen. Het opvolgen van de instructies is verplicht. 
• Het gebruik van het toilet graag tot een minimum beperken. Hou daar rekening mee 
als u van huis gaat. Gebruik de aanwezige reinigingsmiddelen als u toch gebruik 
maakt van het toilet. 
 
• Overige ruimtes zoals de keuken en de kindernevenruimte zijn niet toegankelijk 
voor de kerkgangers. Er is dus ook geen kindernevendienst. De hal en het interieur 
van de kerk is vooraf door onze schoonmaakploeg optimaal gereinigd. Na afloop van 
de dienst zal dat weer worden gedaan. 
 
• Er mag geen samenzang plaatsvinden in de dienst. We willen dit compenseren 
door het oplezen van de liedteksten door de dominee en het afspelen van vooraf 
opgenomen zanguitvoeringen van de liederen in de dienst. Helaas mag u dus niet 
meezingen maar neuriën mag wel en de teksten zijn opgenomen in een liturgie zodat 
u wel kunt meelezen. 
 
• Collecteren doen we bij het verlaten van de kerk in een daarvoor aanwezige 
collectezak. Lees ook de mogelijkheid van de Givt-app in deze zondagsbrief. 
 
• Het verlaten van de kerk na de zegen doen we per bank, aangewezen door de 
koster of ambtsdrager. U verlaat de kerk daarbij direct en blijft niet in de hal staan. 
Neem daarbij de 1.5 meter afstand in alle omstandigheden in acht. 
 
• 70 jarigen en ouder behoren tot de risicogroep. Kom alleen als u zich gezond voelt 
geen koorts heeft of aan het coronavirus gerelateerde klachten. Neem geen risico. 
De dienst wordt ook opgenomen en is later op de dag te beluisteren op onze website 

https://terholten.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Verjaardagen: 
 
Donderdag 4 juni Jolly Kroes Hoofdweg 293 ( 8475 CC Nijeholtpade) 
 
Van harte gefeliciteerd! 

 
 
 

 

 
 
 
Zoekend naar licht ………Lied 1005 
 
We hebben het lied al eens als “lied van de week” gezongen maar zullen het 7 juni 
nogmaals doen. Oane Reitsma, predikant van de Protestantse Gemeente Enschede 
schreef er dit over: 
Christ be our light – zoals de oorspronkelijke Engelse versie van het lied heet – is 
geschreven en gecomponeerd door de Britse Bernadette Farrell (1957), die veel 
katholieke kerkmuziek schrijft. Het lied wordt veel door jongerenkoren gezongen, 
zoals op de Katholieke Wereldjongerendagen. Pas na 2000 verscheen het in 
internationale liedbundels. De Nederlandse vertaling is van Elly (‘van Rikkert’) 
Zuiderveld. 
 
Tekst 
 
Het lied is een smeekgebed voor een eerlijker en betere wereld. Het is geschreven in 
de ‘wij’-vorm. De zangers (‘wij’) verlangen naar licht, terwijl we in het duister 
verkeren, verlangen naar waarheid, vrede (Nederlands: ‘rust’), hoop, een schuilplaats 
en warmte, terwijl we ons in de situatie van het omgekeerde bevinden. 
 
Ieder couplet heeft dezelfde structuur. De eerste twee regels roepen een verlangen 
uit, door een actuele situatie in contrast te brengen met het tegendeel waarnaar 
verlangd wordt. De laatste twee regels vragen Christus’ hulp daarbij. Alleen Hij heeft 
de kracht ons innerlijk te veranderen, gericht op het goede voor iedereen die in 
verdrukking leeft. 
 
Het lied roept vele mooie Bijbelse beelden op, met name uit uitspraken van Jezus in 
de evangeliën. Mensen dragen het licht van Christus (vergelijk Matteüs 5:14: ‘jullie 
zijn het licht der wereld’), zij worden zijn levende stem, zijn brood dat gebroken wordt 
voor anderen, zijn gebouw om anderen een schuilplaats te geven, een gebouw van 
levende stenen. Dit alles met als uiteindelijke doel dat Gods Rijk op aarde zal komen 
als alle mensen elkaar dienen. 
Wat een mooie boodschap eigenlijk in deze coronatijd waarin we allemaal ‘op elkaar 
moeten letten’. 
 
 
 



 

 

Refrein 
 
Hoogtepunt van ieder couplet is het refrein waar het op uitloopt. Waar de coupletten 
in mineur beginnen (toonsoort e-klein), staat het refrein in majeur (toonsoort G-
groot), wat steeds een gevoel van ‘thuiskomen’ geeft: ‘Christus ons licht, schijn door 
ons heen’. Een geloofsbelijdenis en gebed ineen. Ook het verschuiven van het ritme 
draagt daaraan bij: het refrein kent een veel rustiger ritme dan de coupletten. 
 
Het lied is goed te zingen met verschillende begeleidings- en melodie instrumenten, 
zoals gitaar en fluit. Het stuwende ritme nodigt ook uit om slaginstrumenten te 
gebruiken. De begeleidingsbundel bij het Liedboek geeft een versie voor orgel en 
een meer beweeglijke versie voor piano, waarmee ook de ‘slag’ van de melodie beter 
tot zijn recht komt. Een heerlijk fris lied dat je zó meezingt. 
 
Herstart 
 
Nu we voorzichtig weer kerkdiensten mogen houden , geven we wat uitleg: U hebt 
eerder gehoord dat men denkt dat vooral het zingen tot een verspreiding van het 
virus zou kunnen leiden. We gaan dus nog niet zingen ( zie het protocol) maar zullen 
liederen ten gehore brengen met de techniek die daarvoor beschikbaar is via 
geluidsfragmenten van Youtube. We gaan de liederen niet zelf zingen maar horen 
wel dat ze gezongen worden via eerder gemaakte opnames. Het is wel een 
behoorlijk werk om de beste weergave van een bepaald lied te vinden Je kunt je 
voorstellen dat een met de mobiele telefoon gemaakte opname leuk is om te 
bewaren maar als je die ten gehore wilt brengen in een kerkzaal dat er dan een 
andere opname kwaliteit nodig is. Een bijkomend voordeel is dat we nu ook liederen 
die wat “ moeilijker” of “onbekend” zijn kunnen gebruiken in de dienst. 
 
Om goed de richtlijn van anderhalve meter in acht te nemen is extra aandacht 
gewenst bij het binnenkomen en het verlaten van de kerk ( we willen niet op een 
kluitje in de hal staan bij de kapstok) een ambtsdrager zal u nodigen opdat alles in 
goede orde kan verlopen. U herkent de zitplaatsen in de kerk aan het liturgieblad dat 
daar ligt. Gezinsleden mogen wel naast elkaar zitten, anderen houden afstand. Op 
het liturgieblad ziet u de teksten van de liederen die ten gehore gebracht worden. In 
gedachten meezingen of neuriën mag! 
 
Koffiemorgens beginnen ook weer ! 
 
Omdat we ook de Aaldert Boonemmer zaal kunnen gebruiken, kan er een opstelling 
gemaakt worden waarbij we ”de anderhalve meter” in acht nemen. Op donderdag 4 
juni om 10 uur kunnen we dus weer koffiedrinken in de grote zaal. Een lang 
gekoesterde wens kan daarmee in vervulling gaan. De Vrijwilligers passen de 
tafelopstelling tevoren aan. Bij mooi weer zou dat ook op het terras kunnen. 
Misschien moet u iets harder praten maar dat zien en horen we dan wel. Graag tot 
ziens in het Kerkelijk Centrum. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Pinksteren 2020 Laat maar waaien? 
 
Een vreemde Pinksteren dit jaar. Er is niets heel gebleven van wat mensen konden 
plannen omtrent Pinksteren. Geen koor, geen dienst, geen speciale collecte, geen 
extra voorbereiding. Kan het in corona tijd nog wel Pinksteren zijn? Ja, dat denk ik 
wel is het antwoord want als er één feest is dat niet afhankelijk is van menselijk 
handelen dan is dat het Pinksterfeest. Er gebeurde wat niemand had kunnen 
bedenken of verwachtten. De Geest woei en bracht alles in beweging- een beweging 
die nog steeds doorgaat. ( Handelingen 2) . Zijn wij niet al te vaak bezig om te 
plannen hoe de Geest zou moeten waaien in de kerk ? Hoe stoppen we de krimp? 
Hoe maken we de kerk weer boeiend, interessant, levendig , leuk ook voor jongeren, 
etc. 
 
In deze tijd leren we misschien dat de beste beweging zonder menselijke planning is 
ontstaan. Toen de gelovigen niet wisten hoe het verder moest, kwam er een nieuw 
begin aangewaaid. Met veel gelovigen deel ook ik het gevoel “dat ik soms niet weet 
hoe het verder moet”. Wat zou het mooi zijn om dan te kunnen bidden : “Heer, waai 
met uw Geest”. En “wij verwachten het van U “. Pinksteren 2020 is voor mij: “Heer , 
wij verwachten het van U” . 
 
Niet omdat wij lui zijn of onze verantwoordelijkheid niet willen nemen maar omdat het 
er ten diepste om gaat dat uw Geest blijft waaien over deze aarde ook in deze 
corona tijd. Het is misschien een les die we pas leren doordat we weinig kunnen en 
veel mogelijkheden ons ontnomen zijn, dat we nu inzien dat het niet van ons afhangt 
maar van boven moet komen. 
 
Zo blijven we bidden: laat komen Heer, uw rijk , laat waaien Heer uw Geest en laat 
ons uw grote daden mogen zien, nu en in de toekomst. Verras ons met uw heilig 
vuur. Amen. 
 

 
 
 
 

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. 
 
 
 



 

 

Het nieuwe collecteren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Het nieuwe collecteren. 7 juni beginnen de kerkdiensten weer , maar wel in 
aangepaste vorm. Dit betekend ook dat collecteren tijdens de kerkdienst niet 
mogelijk is. Wel is er een collecte bij de uitgang.  
Maar we begrijpen ook dat mensen geen contant geld in huis hebben en toch 
willen geven. 
 
Voor dit probleem hebben we vanaf 7 juni een oplossing, want dan gaan we 
van start met het digitaal collecteren door middel van een smartphone. Dit 
systeem zal gebruikt worden naast de gewone manier van collecteren. 
Doneren met contant geld kan dus ook en zal altijd mogelijk blijven.  
 
Wat heb je nodig om te geven met de smartphone? 
 
Om te geven met Givt heb je natuurlijk een smartphone nodig (Android of iOS) 
met daarop de Givt-app. Je kunt na het downloaden je e-mailadres invoeren 
en meteen beginnen met geven. Je verdere registratie kan je op een later 
moment afronden. Bij je registratie vul je een aantal persoonlijke gegevens in 
(denk hierbij aan je adres, mobiele nummer en rekeningnummer). Ook geef je 
een machtiging af zodat er geld van je rekening kan worden afgeschreven. De 
Givt-app is zo ontworpen dat je makkelijk door dit proces wordt geleid. Zoek in 
de App Store of op Google Play naar Givt .  
 
Met Givt is onze kerk klaar voor de toekomst en kunnen we gewoon aan de 
collecte blijven geven. 

 
Zondag 7 juni ligt er nog aanvullende documentatie hierover in de kerk. 

 
 



 

 

 
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  11 juni 2020 
 

 
 

Pinksteren in Coronatijd  
 

Heer zie ons hier in wachttijd, 
vierend in onze kamers, 

hoor hoe we zingen 
en bidden bij een scherm, 

de één beluistert 's morgens, 
de ander in de middag, 

ook in de nacht en avond 
bezielt U onze stem. 

 
Wat zijn we sterk verbonden, 

juist in Coronatijd, 
gezegend heengezonden 

als licht in donkerheid. 
Ziet U ons licht wel schijnen, 

stralen we door de week? 
Dan viert U ook in deze tijd 

in ons het Pinksterfeest. 
 

Coby Poelman-Duisterwinkel 
 

 

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


 

 

 

Het is feest vandaag, het is Pinksterfeest!  
Wow, wat is Pinksteren een mooi feest, laat je raken door het vuur van de Geest! 
Met dit mooie lied van Hanna Lam: ‘t is feest, ‘t is Pinksterfeest, wij staan in vuur en 
vlam. Want Hij die bij ons is geweest werkt verder aan zijn plan. 
 


