
 

 

     

             Ter Holten 
 

13de jaargang                                                         6 september  2020     Nummer: 17 

Kerkdiensten: 
 
Zondag 6 september Voorganger: ds. G.P. den Hollander 
(Terugkomzondag) 
9.30 uur   Organist: M. Kok 
Oldeholtpade 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Zondag 13 september Voorganger: ds. G.P. den Hollander 
9.30 uur   Organist: F. Poelman 
Oldeholtpade 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 20 september Voorganger: ds. D. Deuzeman 
9.30 uur   Organist: M. Kok 
Oldeholtpade 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bloemen: 
 
De bloemen van zondag 23 augustus zijn gegaan naar: 
Paul den Hollander 
 
De bloemen van zondag 30 augustus zijn gegaan naar: 
Richt van Wijk en Cock van Rheenen 
 
Verhuisd: 
 
Beste leden van Ter Holten  
  

Het is eindelijk zover, na 2 ½ jaar wachten o.a. door corona, heb ik een huurflat  
nr. 35 in Sickengaoord gekregen en kan ik a.s. zaterdag 5 september 2020 verhuizen.  
Hartelijk dank dat jullie me altijd opgevangen hebben in de kerk. Het zal wel even moeten 
wennen, vooral na die blaasontsteking, waar ik erg van achterop ben geraakt. Ik durfde niet 
meer te fietsen. Gelukkig kom ik tegen over Hillie en Tine, ook afkomstig uit Oldeholtpade. Ik 
heb het uitzicht op het beeldje van Peter Stuyvesant  

 
Hartelijke groet Riek de Jong-Andringa  

Wilfred Berrystraat 1 = 16 jaar  

 
 
 
 



 

 

Update kerkdiensten in Corona-tijd. 
 
Vanaf zondag 24 augustus hebben we als kerkenraad besloten de diensten tot nader 
bericht te laten plaatshebben in het Kerkelijk Centrum. Het coronavirus blijft voorlopig 
actief en maakt het noodzakelijk de regels zoals we die hanteerden in het 
kerkgebouw ook in de zaal van het kerkelijk centrum aan te houden.  
Een belangrijk  gegeven is het dat we in de zaal een optimaal ventilatie  systeem 
hebben waardoor er constant buitenlucht wordt ingebracht en de gebruikte lucht 
weer naar buiten wordt getransporteerd. Ook kunnen we in de zaal meer bezoekers 
ontvangen dan ik de kerk. 
Wat wel belangrijk is dat we dus de regels die we met elkaar hadden afgesproken 
ook in deze zaal  blijven hanteren.  
 
Vandaar nog even op een rij:   
 
Gebruik de garderobe niet maar neem je jas mee naar de zitplaats. 
Bij binnenkomst graag je handen ontsmetten met het aanwezige handgel. 
Neem een liedbundel en indien aanwezig  een liturgie van de tafel mee. 
Komt je met een familielid dan mag je bij elkaar zitten, er staan dubbele stoelen 
klaar. 
Ben je alleen dan graag op een enkele stoel plaatsnemen. 
Tijdens de dienst mag je niet meezingen met de opgenomen liederen. 
Na afloop gefaseerd  rij voor rij de zaal verlaten op aanwijzing van de koster. 
  
Bovenstaande punten zijn belangrijk omdat we een diversiteit van kerkgangers 
hebben en  we iedereen de gelegenheid willen bieden de diensten te bezoeken. 
Besef dat je met het in acht nemen van de regels de risico’s tot een minimum voor 
zowel jezelf als de ander beperkt.  
De kerkenraad 
 
Startzondag 
 
De Startzondag of liever Terugkomzondag, zoals we dat hier ter plaatse noemen, zal 
zondag  zijn beslag krijgen. We hebben daarvoor twee scenario’s ontworpen :  
Bij droog weer kan het buiten op het terras en kunnen we echt zingen terwijl Madelon 
Kok ons op het orgel begeleidt. De kerk gebruiken we voorlopig niet. 
Bij regen moeten we binnen in de grote zaal van het kerkelijk centrum onze dienst 
houden. We kunnen dan niet zingen maar zien op de Beamer wèl de uitvoering van 
diverse liederen  zoals die op YouTube  te vinden zijn  alsmede een paar extra 
filmpjes. 
In beide gevallen gaan we koffie drinken en is er een knutselopdracht voor de jeugd 
en wie verder wil. Jeroen Knol heeft een spel  meegenomen waar u dan meer over 
hoort. We hopen in ieder geval tijd te nemen om elkaar weer te spreken en zo de 
start van een nieuw seizoen te vieren met elkaar. 
We collecteren voor Beiroet en de kerken in Libanon die onze steun nodig hebben bij 
hun pogingen om de mensen daar van de eerste levensbehoeften te voorzien en 
daarna zo mogelijk huizen en kerkgebouwen te herstellen. Onze steun is nodig ! 
 
We hopen u te ontmoeten ; er is ruimte genoeg om dat veilig te doen!     PdH 
 
 



 

 

Jeugdwerk: we gaan weer beginnen! 
 
Na de terugkomzondag start ook het jeugdwerkseizoen weer. 
We gaan op zondag 13 september starten met twee groepen. Van 19.00 tot 20.00u 
is er Connect voor iedereen t/m 15 jaar. 16+ is welkom bij Discover om 20.30u. 
Beide groepen zijn in de jeugdruimte van het kerkelijk centrum. 
Wegens het kleine aantal kinderen onder de twaalf is er op dit moment (nog) geen 
Enjoy. Kinderen onder de twaalf mogen daarom aanschuiven bij Connect. 
Uiteraard houden we ons aan de corona-regels. Dat betekent bij Connect dat er 1,5m 
afstand gehouden moet worden tot de leiding, maar niet tot elkaar. Bij Discover geldt 
de 1,5m afstand in principe voor iedereen. Heb je klachten, dan blijf je thuis, en word 
je gebracht, dan blijven je ouders buiten. Heb je van te voren vragen? Mail of 
bel/app: jeroenknol@live.nl / 06-26305286. 
Hopelijk tot de 13e!                        Jeroen Knol 
 

Voor alle mensen 
 

Voor alle mensen 
die zich aan elkaar hebben gegeven. 

In een relatie met elkaar verbonden zijn. 
Dat zij elkaars welbevinden willen. 

Dat zij elkaars leven mogen verrijken. 
Een geluk voor zichzelf. 

Een geluk voor hun omgeving. 
 

Voor alle mensen 
die niet in staat bleken elkaar te boeien. 

Elkaar vast te houden. 
Dat zij zichzelf hervinden. 

Dat zij gespaard mogen blijven 
voor verbittering, voor ontmoediging. 

Dat zij begrip vinden. 
Ook van het instituut Kerk. 

 
Voor alle mensen 

die het moeilijk hebben met elkaar. 
Dat zij geduld hebben. 

En kracht krijgen. 
En nieuwe ogen. 

En nieuwe kansen. 
 

Voor alle mensen 
die nooit tot een binding kwamen 

en die daar niet voor hebben gekozen. 
Dat ze niet vereenzamen. 

Dat zij nooit twijfelen aan de zin 
van zichzelf en hun bestaan. 

 
Dat er warmte is. 

Dat er genegenheid is. 
 

Voor alle mensen. 
Voor alle mensen 

                                    bent U er.                     Jos Brink 

mailto:jeroenknol@live.nl


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De grutske heit en mem zijn Hans en Amanda Hoekstra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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 
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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. 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


