
 

 

     

             Ter Holten 
 

13de jaargang                                                  23 augustus       2020     Nummer: 16 

Kerkdiensten: 
 
Zondag 23 augustus Voorganger: ds. G.P. den Hollander 
9.30 uur   Organist: F. Poelman 
Oldeholtpade 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Zondag 30 augustus Voorganger: ds. G.P. den Hollander 
9.30 uur   Organist: H. v.d. Bij 
Oldeholtpade 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 6 september Voorganger: ds. G.P. den Hollander 
(Terugkomzondag) 
9.30 uur   Organist: M. Kok 
Oldeholtpade 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bloemen: 
 
De bloemen van zondag 26 juli zijn gegaan naar: 
Age Bakker en Grietje v/d Helm 
 
De bloemen van zondag 2 augustus zijn gegaan naar: 
Klaas Grootherder en Lente Sanders 
 
De bloemen van zondag 9 augustus zijn gegaan naar: 
Hans en Amanda en Madelon Kok 
 
De bloemen van zondag 16 augustus zijn gegaan naar: 
Coby Schut en Jannie Vermeulen 
 
 
Verjaardagen/Jubilea : 
 
Zondag 23 augustus Y.R. van Wijk – Schat     Hesselingstraat 7                           

8474 CV Oldeholtpade 
 
Van harte gefeliciteerd!     
 
 
 
 



 

 

 
 
Weer een zondagsbrief. 
 
We hebben er even op moeten wachten maar nu is er weer nieuws! 
 
Wie het wil weten heeft via de site vernomen dat we de laatste weken in de open 
lucht diensten hebben gehouden waarbij we weer mochten zingen. Vroeger was het 
hoogst bijzonder als er een Hagepreek gehouden kon worden. Men trok dan met 
klapstoelen, tuinstoelen, of iets dergelijks het bos of het veld in om daar een dienst te 
houden. Dat kon alleen als je zeker wist dat het mooi weer werd en dat er niet veel 
morgendauw over de velden bleef liggen. Anders zat je te vernikkelen boven dat 
natte gras. Het geluid was ook altijd een probleem; kon je stroom vinden voor het 
orgel en de microfoon? Zelf ben ik nogal een optimist en vertrouw ik meestal dat er 
wel een goede afloop komt. Toch merkte ik de afgelopen zondagen dat er toch wel 
wat meer van mijn stembanden was gevraagd; onwillekeurig ging ik toch wat harder 
praten omdat ik dacht dat ik anders achterin op het terras minder goed verstaanbaar 
was. 
 
Dat gaat nu allemaal beter worden ! 
Er is een orgel aangeschaft om in het Kerkelijk Centrum te gebruiken. Dat orgel kan 
bovendien het geluid versterken, en via luidsprekers weergeven, dat in de microfoon 
gesproken is. Froukje Poelman heeft de primeur komende zondag. De 
kerkrentmeesters hebben een middag de zaak uitgeprobeerd om mogelijke 
kinderziektes op het spoor te komen of nog liever ; voor te zijn. Het lijkt erop dat alles 
goed gaat. Dus orgelliefhebbers kunnen nu hun hart ophalen. Komt dat zien , komt 
dat horen! 
 
De Corona maatregelen spreken, onder andere, over het belang van goede 
ventilatie. In een oud kerkgebouw is dat eeuwenlang voldoende geweest maar in het 
huidig tijdsgewricht is alles anders geworden zolang het virus rondwaart. Elke week 
gaat er een schoonmaakploeg door de kerk om alles te ontsmetten voor het geval 
dat we niet op het terras maar toch in de kerk de dienst moeten doen, vanwege de 
weersomstandigheden. Ook als je de kerk niet gebruikt hebt , moet je de volgende 
week weer ontsmetten. 
 
Ons Kerkelijk Centrum heeft een zeer moderne luchtverversingsinstallatie die aan 
alle Covid 19 eisen voldoet. Daarom lijkt het ons verstandig , zolang de corona 
periode duurt, gebruik te maken van de Aaldert Boonemmer zaal ; de grote zaal dus. 
Een splinternieuw gebouw is ook veel makkelijker schoon te maken dan een door de 
eeuwen getekend kerkgebouw. We hadden niet kunnen denken dat we deze ruimte 
op zondagmorgen zo goed konden gebruiken. Nu die ruimte er is maken we er graag 
gebruik van. Het liefst zaten we natuurlijk in onze kerkgebouwen en daar willen we, 
zo gauw als dat kan, weer naar toe.” Even geduld a.u.b.” stond vroeger op de 
beeldbuis en we bleven bijna allemaal zitten wachten tot het vervolg begon. Hoe dat 
nu zal gaan weet ik niet. Een leeftijdgenoot attendeerde me op de spreuk : “Ontberen 
doet Waarderen “ Laat het zo mogen zijn! 
 
We maken van de nood een deugd en houden de lofzang gaande . Doet u mee?  
 
PdH 



 

 

Bedankt: 
 

Daar ik momenteel geen trouwe kerkgangster ben i.v.m. met mijn c.o.p.d wil ik iedereen 

groeten. Allereerst Femmy. Die mij een bezoekje bracht vergezeld  doende met een 

prachtige bos  bloemen ,en dat deze dame ondanks haar drukke werkzaamheden toch 

nog de kans ziet om mensen even bij te praten. Femmy hartelijk dank hiervoor.  En ik 

hoop weer  snel één te zijn met jullie.    Grietje van der Helm  

 
 
Hoera, dat was een kleurrijk boeket waar ik 19 juli van mocht genieten. 
Dank u wel. En de brengster mocht ook van mijn bloemrijke tuin genieten. 
Riek de Jong- Andringa   W. Berrystraat 1 
 
 
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: https://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 3 september   2020 
 
 
 
 

mailto:de.zondagsbrief@live.nl


 

 

 

 

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. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


