
 

 

     

             Ter Holten 
 

13de jaargang                                                                   26  juli  2020     Nummer: 15 

Kerkdiensten: 
 
Zondag 26 juli  Voorganger: ds. G.P. den Hollander 
9.30 uur   Organist: F. Poelman 
Oldeholtpade 
 
Deze dienst zal buiten plaats vinden. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Zondag 2 augustus Voorganger: ds. G.P. den Hollander 
9.30 uur   Organist: K. Grootherder 
Oldeholtpade 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Zondag 9 augustus Voorganger: ds. G.P. den Hollander 
9.30 uur   Organist: D. Wolbers 
Oldeholtpade 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Zondag 16 augustus Voorganger: dhr. T. Dorrepaal 
9.30 uur   Organist: F. Poelman 
Oldeholtpade 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 23 augustus Voorganger: ds. G.P. den Hollander 
9.30 uur   Organist: F. Poelman 
Oldeholtpade 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bloemen: 
 
De bloemen van zondag 12 juli zijn gegaan naar:  
Fam. Smitstra , fam. van Etten, fam. Hamelink en fam. Elshof 
 
De bloemen van zondag19 juli zijn gegaan naar: 
Tiny Veenstra, Uilke Vogelsang en Riek de Jong 
 

 

Omdat er in deze zomer periode tot 23 augustus geen zondagsbrief uitkomt zullen 
we u de nieuwe informatie ( als die er is) via onze web site laten zien. 

https://terholten.nl 



 

 

 
 
Overleden: 

Jaap Majoor is overleden. 

Op 17 juli overleed Jacobus Johannes Bartholomeus Majoor. Hij is gaan slapen en 
werd niet meer wakker. De laatste maanden waren zijn kinderen veel bij Jaap en 
Klaske. Dat was eigenlijk al vanaf de mei vakantie zo; de zorg rond hun vader bracht 
hen opnieuw bij elkaar. Intensief en diepgaand was dit proces dat ze samen 
doormaakten. Twee jaar is Jaap ziek geweest; twee jaar kreeg hij de tijd om afscheid 
te nemen en regelingen te treffen. Voor Klaske werd een appartement gezocht en 
gevonden in hartje Wolvega. Jaap heeft de verbouwing van de stal begeleid zodat 
Wilbert de boerderij weer nieuw leven in kon blazen met koeien en zogende kalfjes. 
Het is een prachtig gezicht en Jaap genoot er dagelijks van.  

Tegelijkertijd moest Jaap ook steeds meer leren om “los te laten” en zaken uit 
handen te geven. Hij vond zijn troost en kracht in het lezen van verhaaltjes en 
gedichtjes uit o.a. de Elisabethbode. Hij las wat over ziekenzalving en sprak daar met 
zijn pastor over. Begin Juni heeft hij de ziekenzalving ontvangen; dat was een 
prachtig en troostvol gebeuren waar ook zijn kinderen bij aanwezig waren. We 
spraken elkaar regelmatig en omdat we elkaar al zo lang kenden, was het mogelijk 
op de ”goede momenten” veel te delen en alle zorg en moeite bij de Heer te brengen. 

74 jaar is Jaap geworden. Begraven in Corona tijd is extra moeilijk vanwege alle 
regels waar je je aan moet houden. Het condoleren , op eigen erf, werd een prachtig 
gebeuren. De kist stond op stropakken met alle bloemstukken eromheen. Er was 
ruimte gemaakt om elkaar veilig te ontmoeten en te spreken. Een weiland was 
parkeerplek geworden. Donderdagmorgen ging de kist op een aangepaste 
boerenwagen getrokken door twee paarden op weg naar de Franciscuskerk te 
Wolvega. De route voerde langs de buurtgenoten die zich op de kruising voor de 
pastorie verzameld hadden voor een laatste groet. De kerkklok werd geluid en door 
ter Idzard ging het over de Hamersweg via Oldeholtpade naar de kerk waar Pastor 
Lidy Langendijk en ondergetekende op hen wachtten. De begrafenis werd een 
Oecumenische dienst, hoe kon het ook anders voor een lid van de Oecumenische 
commissie . De kinderen leverden allen een bijdrage en de 7 kleinkinderen hebben in 
het slotgebed elk op hun eigen manier God gedankt voor wie deze opa voor hen 
was. Ik sprak een paar mensen die de dienst gevolgd hebben via 
kerkdienstgemist.nl/stations/ 2108-HH-Petrus-en-Paulusparochie- Wolvega ; ze 
vonden het een indrukwekkende dienst. 

Natuurlijk zullen we Klaske de kinderen en de kleinkinderen gedenken in onze 
gebeden en de goede God vragen hen te helpen en te troosten nu we afscheid 
moesten nemen van Jaap Majoor. PdH 

 

 

 



 

 

Hoe is het met……… ? 

Bij deze willen wij U informeren over de gezondheid van Gré. Na haar operatie in 
januari en haar bestraling in Leeuwarden gaat het goed. We hadden het geluk dat 
haar laatste bestraling op 13 maart was. Ze afgelopen dinsdag voor controle geweest 
en er zijn geen bijzonderheden gevonden, ze werd schoon verklaard. Het is bijzonder 
jammer dat wij U door de corona niet persoonlijk konden informeren. Wij willen U ook 
hartelijk bedanken voor de belangstelling en de beste wensen. Ook de bloemen 
werden zeer op prijs gesteld. Ik zelf, Frans heb op 2 juni een ongeluk gehad met mijn 
cirkel zaag, welke ik verloor, twee vingers en een duim ernstig beschadigd. Het 
hechten in het ziekenhuis duurde ruim 1,5 uur. Nu gaat het weer een maar is nog wel 
gevoelig. We willen ook de dominee bedanken voor zijn bezoek. Graag tot ziens en 
nogmaals bedankt voor Uw belangstelling. 

Frans en Gré Hamelink 

Verjaardagen/Jubilea : 
 
Zondag 16 augustus J. de Haan( v. Aylvalaan 12, 8454 KN Katlijk) 
 
Maandag 17 augustus a.s. hoopt de fam. Nijenhuis (Sportlaan 11 Wolvega) 
te vieren dat ze 65 jaar zijn getrouwd. 
 
Van harte gefeliciteerd!     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geslaagd: 
 
Ondanks deze rare coronatijd mogen we toch een aantal geslaagden vermelden: 
 
Jaco van Spengen, hij gaat na de zomer de opleiding Veehouderij volgen in 
Meppel. 
 
Koen Nap, hij gaat na de zomer de opleiding monteur mobiele voertuigen volgen in 
Heerenveen. 
 
Nyncke Kuperus zij gaat na de zomer naar Zwolle om de opleiding Global Product 
and Change management te gaan volgen. 
 
Lucas Peereboom hij gaat na de zomer naar Leeuwarden om daar de opleiding 
grafische vormgeving te gaan volgen. 
 
Allemaal van harte gefeliciteerd en veel succes!! 
Ook voor degene die hierboven niet zijn vermeld. 



 

 

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 
 
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. 
 
 
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  20 augustus 2020 
 

 

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

