
 

 

  

             Ter Holten 
 

13de jaargang                                                                   12  juli  2020     Nummer: 14 

 
Kerkdiensten: 
 
Zondag 12 juli  Voorganger: ds. G.P. den Hollander 
9.30 uur   Organist: M. Kok 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Zondag 19 juli  Voorganger: dhr. T. Dorrepaal 
9.30 uur   Organist: M. Kok 
Oldeholtpade 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Zondag 26 juli  Voorganger: ds. G.P. den Hollander 
9.30 uur   Begeleiding F. Poelman 
Oldeholtpade 
 
Deze dienst zal buiten plaats vinden.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bloemen: 
 
De bloemen van zondag 28 juni in Oldeholtpade zijn gegaan naar: 
Antje van Gunst en Jeanette Zwanenburg 
 
De bloemen van zondag 5 juli in Oldeholtpade zijn gegaan naar: 
Geert Kroes en Jan en Ans Vaartjes 
 
 
 
 
 
 
 
Verjaardagen: 
 
Donderdag 16 juli  Griet Nijenhuis Sportlaan 11,(8471 NP Wolvega) 
Zondag 19 juli  J. van Etten-Hoogeveen Stellingenweg 17  
                                           (8474CA Oldeholtpade) 
 
 
Van harte gefeliciteerd! 
 
 



 

 

Zondag 26 juli Kerkdienst in de buitenlucht 
 
We hebben het voornemen om de kerkdienst van zondag 26 juli in de buitenlucht te 
gaan houden. Op het terras achter het Kerkelijk Centrum is voldoende ruimte om dit 
te doen en we kunnen dan ook zelf weer zingen onder begeleiding van pianospel van 
Froukje Poelman. 
 
We beginnen de dienst op de normale tijd van 9.30 uur en hopen dat het weer ons 
gunstig gestemd is die morgen. Mocht dit niet zo zijn dan verplaatsen we de dienst 
naar de kerk op de gebruikelijke wijze. 
 
 
Voortgang kerkdiensten in corona-tijd 
 
In de afgelopen maandag gehouden kerkenraadvergadering hebben we besloten de 
zondagse kerkdiensten tot tenminste 1 september elke week in de kerk van 
Oldeholtpade te blijven houden. Alhoewel de regels waaraan we ons moeten houden 
steeds verder versoepelen willen we geen enkel risico lopen omdat we onder onze 
kerkgangers een hoog percentage 70+ ers hebben waarmee we alle risico willen 
vermijden. Ook is deze week bekend geworden dat er onder strikte voorwaarden 
weer gezongen mag worden. We zullen deze voorwaarden de aankomende week 
goed bestuderen en daarna een besluit nemen op welke wijze we hier mee om 
kunnen gaan. Dat maken we dan bekend op de website en de eerstvolgende 
zondagsbrief of tijdens de kerkdienst. 
 
De kerkenraad 
 
 
Website 
 
Zo af en toe bereiken ons signalen dat iemand de website niet kan vinden. Daarom 
nogmaals de uitleg dat u bij het zoeken gebruik moet maken van de bovenste 
adresbalk en niet moet zoeken in Google. Toets in de adresbalk https://terholten.nl 
en het kan niet meer fout gaan. Wij proberen steeds de informatie aan te passen met 
info. 
 
 
Startzondag 6 september 
 
Eerst vakantie en dan startzondag op 6 september. We willen dit jaar startzondag 
weer met z’n allen gaan vieren. Jong en oud met een kerkdienst , een samenkomst 
in het KC en gezamenlijk afsluiten. Voor het organiseren hiervan zoeken we een 
paar enthousiaste mensen, het liefst uit elke leeftijdsgroep 1 waarmee we de 
invulling van die dag dan gaan uitwerken. Wie komt ons helpen?? En breng je ideeën 
in zodat we er wat moois van kunnen maken. Meld je aan bij Henk Raggers via 
admin@terholten.nl of 06-53477221 
 
 
 
 
 



 

 

Uit de pastorie 
 
Terwijl er weer allerlei nieuwe versoepelingen op ons afkomen, blijft de anderhalve 
meter regel van kracht. Dat betekent dat we, met de beste wil van de wereld, niet 
meer dan 34 mensen in onze grootste kerk kunnen herbergen. We denken erover 
om dan maar eens een dienst in de openlucht te gaan vieren. Ook zouden we in 
augustus graag een doopdienst houden om Lotte Elshof te dopen. U gaat hier 
binnenkort meer over horen. 
 
Het bezoekwerk in de gemeente gaat weer als vanouds; in de afgelopen weken heb 
ik veel mensen kunnen bezoeken. Meestal werd er eerst een afspraak gemaakt over 
hoe het bezoek vorm kon krijgen of liever gezegd hoe we de juiste afstand konden 
bewaren. De meeste gemeenteleden wonen ruim en hebben vaak ook nog een 
redelijk grote tuin. Sickingaoord en Lycklemastins zijn weer “open voor bezoek onder 
voorwaarden alleen Lindestede is nog moeilijk. Daar sprak ik bijna wekelijks met Gé 
de Jong over het tuinhek. De andere 3 bewoners trof ik helaas niet aan bij het 
tuinbezoek. Ik hoop dat ook daar meer mogelijkheden komen in de nabije toekomst. 
 
Mijn moeder die ook in een Meriant vestiging verbleef en die ik eerst 2x per week 
mocht bezoeken, kreeg in de laatste week ruimere bezoektijden en is deze week 
weer naar haar eigen huis in Assen teruggekeerd. 
 
Jeugdwerk 
 
De afgelopen weken stonden voor het jeugdwerk in het teken van ontmoeting en 
afronding. Alle drie de groepen zijn gelukkig nog een keer bij elkaar gekomen 
voordat de zomervakantie begon. 
Enjoy heeft 21 juni op het parkeerterrein een slotbijeenkomst gehad met spelletjes, 
Bijbelverhaal, samen zingen en afscheid nemen van de oudsten. De grote meiden 
mogen volgend jaar door naar Connect! 
Met de tieners van Connect hebben we een filmavond gehouden. Wat fijn om samen 
te kunnen komen en te kunnen delen wat ons de afgelopen maanden bezig heeft 
gehouden. Na een tijd van online contact was het heel prettig elkaar weer even te 
kunnen zien. Met de jongeren van Discover hebben we 3 juli een slotavond gehad in 
de tuin van Bauke en Anneke. We hebben afscheid genomen van Bauke. Bauke 
heeft zich jarenlang ingezet als leiding van verschillende jeugdgroepen en nu 
aangegeven even rustiger aan te willen doen.     Bauke dankjewel! 
Nu staat de zomervakantie voor de deur. Een tijd om even lekker te ontspannen. 
Vanaf september gaan we weer starten met het jeugdwerk. Hoe dat gaat horen jullie 
nog. 
 
Voor de kinderen (en hun ouders) heb ik ten slotte nog een tip: ‘De Bijbel om je oren!’ 
Een hoorspel 2.0 speciaal voor kinderen met spannende vertelling, nieuwe liedjes en 
checkvragen. Voor tijdens het spelen, in de auto onderweg, op zondag nu we nog 
niet met veel mensen naar de kerk kunnen gaan, of voor het slapen gaan. 
Nieuwsgierig? Kijk op: https://annekedoest.com/bijbel-om-je-oren/ 
 
 Een hele fijne zomervakantie gewenst, en ik hoop jullie weer te zien in 
september. 
 
Jeroen Knol 



 

 

 

Geven met Givt. 

Onze gemeente gebruikt Givt als aanvullende geefmogelijkheid voor de collecte. Givt 
is een app waarmee je altijd en overal mee kan doen aan de collecte. Ook als je nu 
thuis meekijkt vanaf de bank. Met Givt kan je gewoon blijven geven. Open de app, 
kies hoeveel je wilt geven, kies hoe je wil geven en klaar! 
Geven met Givt via een QR-code werkt als volgt: 
1. Tijdens het collecte moment open je de Givt-app 
2. Kies het bedrag dat je wil geven en druk op volgende 
3. Kies vervolgens voor de tweede optie in je scherm: QR-code (geef door middel 
van een QR-code) 
4. Scan de QR-code met je camera (Let op! Het kan zijn dat de app toestemming 
vraagt voor toegang tot je camera. Druk op OK om verder te gaan) 
5. Druk tot slot op volgende om de gift te voltooien 
Geven zonder QR code of zender in de buurt? Ook dan kan! 
Volg de onderstaande stappen voor geven uit de lijst. 
1. Open de app 
2. Kies het  bedrag dat je wil geven. 
3. Kies vervolgens voor de derde optie, geven uit de Lijst 
4. Vul de naam of plaats van je kerk in bij het zoekbalkje 
5. Selecteer de kerk waaraan je wil geven en toets onder in je scherm op geven! 
6. Druk tot slot op volgende om de gift te voltooien. 
Je download de Givt-app in Google Play of in de App Store.  

 
 
 
Ook kunt u bovenstaande QR code gebruiken om te geven. 
 
 



 

 

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  23 juli 2020 
 

 

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

