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Wel graag bellen voor zaterdagavond 19.00 uur.  
Meditatie    
 
Nood leert bidden. 
Die spreuk heb ik wel eens gehoord.  
Nu we in maart kennis maakten met Covid-19 waren er mensen  
die zeiden: “het voelt net als in de oorlog; je mag de deur niet uit,  
er dreigt gevaar en je weet niet hoelang dit nog gaat duren”.  
 
“Blijf thuis” was het devies.  
De kerkgang werd aanvankelijk verboden.  
 
Omdat ik altijd een grote belangstelling heb gehad voor de  
tweede wereldoorlog, heb ik een beetje studie gemaakt van de  
rol die de kerken in de oorlog hebben gespeeld.  
Een aantal zaken vielen op: 
De kerkdiensten werden trouw bezocht vanaf mei 1940.  
De gelovigen zochten troost.  
Opvallend is dat de prediking in die dagen over de volle breedte 
van kerkelijk Nederland berustend van toon was.  
Geluiden van verzet en trouw aan het oude bestel waren toen nog 
zeldzaam.  
Dat de Duitsers aanvankelijk het meeste bij het oude lieten en 
relatief gematigd optraden speelden ook mee.  
Bijgekomen van de aanvankelijke verdoving begonnen de kerken 
kritischer te staan tegenover de Duitse bezetter.  
Juist ook door het aanhoudende gebed voor de koningin werden  
de kerken het brandpunt van nationaal voelende elementen.  
 
Door gewaagde tekstkeuzes en Bijbelse voorbeelden wisten 
voorgangers hun gehoor te prikkelen.  
De nazi’s probeerden te infiltreren in de kerken, maar gingen niet 
meteen de confrontatie aan. 
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De bezetter heeft de kerkgang nooit verboden; dat wilde de 
dictator pas doen nadat  de eind -overwinning was behaald.  
Dan zouden de binnenlandse volksvijanden aangepakt worden,  
te beginnen met de kerken. Tot die tijd meende hij de kerken 
nodig te hebben in de strijd tegen het Bolsjewisme…….. 
Het grootste deel van de Duitse en Nederlandse bevolking was in 
die tijd aangesloten bij een kerk.  
 
Wel is tegen sommige kerkelijke ambtsdragers met bruut geweld 
opgetreden.  
Een aantal kerkleiders is als gijzelaar in St. Michielsgestel geweest.  
Want de bezetter kreeg steeds meer te maken met- passief- verzet 
van de Nederlandse kerken.  
Zo  protesteerde het IKO ( interkerkelijk overleg) bij de 
Rijkscommissaris van Nederland, tegen onderdrukkende 
maatregelen. Deze protesten werden via kanselboodschappen 
openbaar gemaakt.  
Omdat de pers monddood gemaakt was, was het bijna onmogelijk 
om nog kritische geluiden te vernemen in het maatschappelijk 
leven en de kerk voorzag in die behoefte. 
 
Een ander feit:  
In sommige dorpen daalde het kerk- en catechisatiebezoek 
dramatisch, omdat de predikanten of pastoors pro-Duits waren.  
Uit armoede begon de NSB toen maar diensten voor gelijkgezinden 
te beleggen. De regulier openbare erediensten bleven het terrein 
van neutrale of anti-Duitse geestelijken.  
De SD klaagde over de kritische houding van de kerken.  
Ze had wel moeite met het peilen van de liggingsverschillen  
tussen de diverse kerkverbanden.  
“Colijn- kerken” waren voor hen sowieso verdacht. 
 
In de loop van de bezetting werd de behoefte aan geestelijke 
troost en duiding steeds groter.  
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Zo weten we dat ook onderduikers massaal de kerkdiensten 
bijwoonden.  
Dat bracht de Duitsers ertoe om juist tijdens kerkdiensten razzia’s 
te organiseren.  
We zouden uit deze voorbeelden kunnen concluderen dat nood 
inderdaad leert bidden.  
 
Dat blijkt ook uit statistische gegevens.  
De relatief snelle stijging van de onkerkelijkheid tussen 1920 en 
1930 werd tot staan gebracht.  
De crisis en de oorlog hadden de ontkerkelijking duidelijk 
afgeremd.  
De kerk bleek relevanter te zijn dan voor die tijd,  
al was het maar vanwege het hulpbetoon en de diaconale 
projecten zoals voedseluitdelingen, het organiseren van 
kinderevacuaties naar het noorden en de hulp aan onderduikers 
waarvoor wel miljoenen guldens door de kerken werden 
bijeengebracht.   
 
De kerken acteerden veel nadrukkelijker in het maatschappelijk  
en politiek debat dan voorheen.  
Zo waren de kerken goed zichtbaar.  
In de zestiger jaren was het effect van de rol van de kerken in de 
bezetting uitgewerkt. 
 
Ondertussen is de kerk nog steeds de grootste 
vrijwilligersorganisatie in ons land en zijn er allerlei zorgzame 
initiatieven gestart vanuit die kerken.  
Hou vol.   
Heb lief.  
En vele andere acties.  
Laten we hopen dat ook in de huidige crisis de relevantie van de 
kerk weer zichtbaar mag worden en dat zo de secularisatie een 
halt toegeroepen kan worden. 
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Of “Nood leert bidden” en hoe dan? weet ik niet zo precies  
want veel mensen zijn het verleerd.  
Maar het is wel geweldig als anderen voor jou willen bidden en 
jouw verhaal willen horen en daarvoor zijn er altijd mogelijkheden 
ook in deze crisis. 
 
Uit de Pastorie 
 
Met de versoepelingen in juni was ik geweldig blij en ik hoopte al 
dat alles in Oktober weer normaal zou zijn. Het lijkt er nog niet 
op.  
Gelukkig draait het bezoekwerk weer als vanouds; als mensen me 
bellen, spreken we een procedure af, in de tuin, of de laatste 
maanden,  binnen. Onze huizen laten de ruimte om anderhalve 
meter afstand te bewaren, gelukkig wel.  
Zingen kon even toen we op het terras achter de grote zaal  
konden samenkomen.  
Door de ochtendkou moeten we nu naar binnen.  
Het zij zo, maar leuk is het niet. 
Intussen hebben we wel een orgel kunnen aanschaffen voor in het 
Kerkelijk Centrum.  
Het aantal kerkgangers loopt de laatste weken op .  
Zondag 27 september waren er ruim 40 aanwezigen in de  
“Aaldert Boonemmer” zaal. 
 
De Klokkentoren is voor het laatst verschenen in februari.  
Dat nummer stond vol met artikelen over de oorlogstrauma’s  
en de reis die ik naar Rwanda ging maken.  
Op de plek van de meditatie in dit nummer ziet u een laatste 
artikel over de kerkgang in de oorlog.  
Dat is hopelijk het laatste  artikel dat ik over de oorlog voor u hoef 
te schrijven.   
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Door Corona hebben we U  sinds maart via de website en de 
zondagsbrief van informatie voorzien.  
Met het oog op de feestdagen lijkt het ons wenselijk toch weer een 
Klokkentoren aan te bieden. Bij deze dus.  
 
Met een heleboel foto’s (door  mijn collega’s gemaakt) kwam ik 
terug uit Rwanda. Het is de bedoeling om daar een presentatie van 
te maken  die op een gemeenteavond getoond kan worden.   
Ik moet nog even zien hoe ik dat het beste in het vat kan gieten. 
Een paar artikelen die u eerder in de zondagsbrief hebt kunnen 
lezen worden hier nogmaals afgedrukt voor wie alleen het kerkblad 
leest. 
 
Jaap Majoor is overleden.     
 
(Vandaag lag het bedankkaartje in mijn brievenbus; een mooie 
herinnering waarop nog een aantal feiten over zijn levensloop 
vermeld zijn) 
 
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 meivakantie 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 
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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 



 

                                            
 

8 
De heilige Corona en de christelijke zelfliefde. 
Rooms-katholieken staan bekend om hun onvergelijkbare 
creativiteit in heilige zaken. Geen ziekte zo zeldzaam, geen 
beroep zo onaanzienlijk, geen wens zo onvervulbaar of ze hebben 
er wel een maagd, martelaar, monnik of bisschop voor in de 
aanbieding. Zo ook voor de coronacrisis die over ons heen dendert. 
En haar naam is, uiteraard, de heilige Corona.  
In de jaren zeventig van de tweede eeuw werd zij met haar man, 
een Romeinse soldaat, doodgemarteld in Antiochië, of in 
Alexandrië of Sicilië. Katholieke heiligen zijn zo groot dat zij niet 
tot één locatie te reduceren zijn. 
 
Normaal gesproken leggen we dan de nadruk op het liefhebben van 
de ander. Immers, van onszelf houden gaat ons over het algemeen 
heel erg goed af zonder aanmoediging van bovenaf. Maar in deze 
coronatijden is het misschien helemaal niet zo verkeerd om 
andersom te kijken: heb jezelf lief. En dat betekent nu: zorg dat 
je gezond blijft, dat je geen drager van het virus wordt, dat je 
geen andere mensen besmet, dat je het toch al overladen 
zorgsysteem niet nog verder belast. 
 
De H. Corona stierf als een martelaar, dat is waar. Maar 
tegelijkertijd waarschuwden alle kerkvaders om het gevaar niet 
actief op te zoeken. Wie een marteldood zoekt, is hem niet waard. 
Wie willens en wetens anderen in gevaar brengt omdat-ie zo nodig 
Samaritaans gedrag wil vertonen, is geen liefdevolle christen,  
maar zou zomaar iemand potentieel kunnen doden.  
Ongewenst en onbedoeld uiteraard, maar niettemin. Pas als je 
jezelf liefhebt en omdat je jezelf liefhebt, kan je de ander helpen. 
Eigenlijk heel christelijk. 
 
Dr. Frank G. Bosman (Cultuurtheoloog en verbonden aan het 
Tilburg Cobbenhagen Center.) 
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Herstart     (geschreven eind mei) 
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 daarom nemen we de jassen mee naar binnen) een 
ambtsdrager zal u nodigen, opdat alles in goede orde kan verlopen. 
Gezinsleden mogen wel naast elkaar zitten, anderen houden 
afstand. Op de beamer ziet u de teksten van de liederen die ten 
gehore gebracht worden. In gedachten meezingen of neuriën mag!                
Koffiemorgens beginnen ook weer!   
schreef ik begin juni. 
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 konden we 
dus weer koffiedrinken in de grote zaal. Een lang gekoesterde 
wens ging daarmee in vervulling. De vrijwilligers passen de 
tafelopstelling van tevoren aan.  Misschien moet u iets harder 
praten maar dat zien en horen we dan wel. Graag tot ziens in het 
Kerkelijk Centrum.  
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Nu, begin Oktober, weten we dat de koffiemorgens met succes 
zijn doorgegaan. In de maand September waren er steeds 12 
mensen of meer. Twee regelmatige bezoeksters zijn inmiddels naar 
Sickenga-oord verhuisd. Riek de Jong woont nu op 2/35 en Hillie de 
Jong woont op kamer 2/38. Zo kunnen ze samen wennen aan de 
nieuwe woonomgeving. 
 
Een kort  gedicht: 
 
God, geef me rust en vertrouwen,  
opdat ik me niet mee laat slepen door angst en paniek.  
Geef me wijsheid, opdat ik het goede doe en het dwaze laat.  
En geef me liefde, opdat ik oog en oor heb voor mijn medemens  
en bereid ben te helpen waar nodig. 
 
Irene van der Meulen 
 
 
Luiden in Coronatijd      
geschreven in mei, vervolgd in Oktober. 
 
Woensdagavond heb ik de klok mogen luiden; net als in talloze 
dorpen en steden gebeurt dat de eerste maanden van de crisis.  
Het is bedoeld als een teken van verbondenheid met allen die thuis 
zitten. Troost en bemoediging ook:  
”Je bent niet de enige die dit onheil treft.”  
”Samen komen we hier doorheen.” 
Zo klinkt het van vele kerktorens in het land.  
 
Op 29 september hebben talloze kerkklokken 8 minuten en 20 
seconden geluid. Dat is precies 500 seconden, evenveel als het 
aantal vluchtelingenkinderen dat de Nederlandse overheid volgens 
de kerken zou moeten verwelkomen. De kerken doen hun oproep in 
het verlengde van een petitie, onder de titel ”500 kinderen”.  
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Deze petitie (al meer dan 100.000 keer ondertekend)  
richt zich op de minderjarigen die in Griekenland vast zitten  
nadat het vluchtelingenkamp Moria is afgebrand. 
Initiatiefnemers zijn: de protestantse kerken in Nederland, en 
onder meer Defense for Children en Vluchtelingenwerk. 
 
“Al die torens wijzen op het Friese platteland als vingers naar de 
hemel, waar je ook maar kijkt.” Het was op een schaatstocht over 
de Fluessen, alweer 25 jaar geleden, schat ik.  
En inderdaad welke kant je ook maar opkeek, je zag wel een 
kerktoren opdoemen. Staand op het ijs op een groot meer, de 
oevers en het riet berijpt, koud, een stille februari-morgen, het 
enige wat je hoorden was het geluid van de ijzers en zelfs die 
probeerden de rust niet te verstoren.  
Ergens in die grote stilte, draaiden we een slag in de rondte en 
keken of het waar was dat waar je ook maar keek je een  
kerktoren kon ontwaren. 
 
“Vingers die naar de hemel wijzen” op dat moment was dat een 
passend beeld, een bijzonder gevoel; ik zal het nooit vergeten.  
In die lege uitgestrektheid van dat winters landschap leek het of 
de hemel de aarde raakte. 
 
Tegenwoordig horen we wel eens over “de hand van God” spreken 
meestal door voetballers. Er is dan een onwaarschijnlijk doelpunt 
toch goed gerekend. Ik weet niet wat ik daarvan moet denken.  
Wel weet ik dat de kerkjes van Friesland voor mij even “vingers 
van God” waren. Als je dat herkent  zie je ook dat God de wereld 
in zijn hand houdt. Mijn wens  voor u allen is dat we dat vast 
kunnen houden een leven lang. 
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Heer, 
 
ontferm U, 
over de mensen die ernstig ziek zijn 
en eenzaam en alleen, 
omdat ze hun naasten niet mogen besmetten. 
 
Ontferm U 
over de mensen, 
die hun geliefde niet mogen bezoeken in hun stervensuur. 
 
Ontferm U over de mensen in de zorg, de artsen en de verpleging, 
die misschien binnenkort moeten beslissen hoe beperkte middelen 
ingezet worden. 
 
Heer, ontferm U 
over onze angst 
om onze dierbaren, om onszelf. 
 
Ontferm U over onze zorgen 
over werk dat stil komt te liggen, 
over opdrachten die niet doorgaan, 
over financiële gevolgen voor ons huishouden. 
 
Geef ons moed en rust, 
dat ons leven in Uw hand is, 
dat we geborgen zijn in U, 
omdat we dat altijd al waren. 
 
Amen.                                                  
 
Tom de Haan 
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Hoe is dat nu:  
Grond onder de voeten in tijden van Crisis?  
 
We beleven een ramp met elkaar, met de hele wereldbevolking. 
Zoiets hebben we nog nooit beleefd.  
Het lijkt erop dat de hele wereld tot stilstand gebracht is.  
Hoe ga ik daarmee om?  
Zijn de geloofswaarheden die ik eerder geleerd heb ook onder 
deze omstandigheden van toepassing?   
En is dat genoeg, kan ik daarmee verder? 
 
Het lijkt erop dat deze periode ook voor velen van ons een 
eenzame strijd zal worden vanwege de aanbeveling contact te 
vermijden. De kracht van de kerk is juist dat we elkaar opzoeken 
en wèl benaderbaar zijn. Het samen kunnen zijn, hoort er 
helemaal bij.  
Dat vraagt dus aanpassing en creativiteit van ons. Gelukkig zijn er 
andere manieren om elkaar te ondersteunen. De telefoon is dezer 
dagen een uitkomst.  
Zo blijf je op afstand en ben je toch dichtbij. Ook al kunnen we 
niet op bezoek;  via de telefoon kun je er toch even zijn.  
Ik hoop dat er veel gebeld zal worden en ben daar zelf al mee 
begonnen.  
De gemeente als een grote telefooncirkel?  
We gaan het meemaken! zo komen we intussen, persoonlijk,  
de oude vraag weer tegen: Wat mag ik verwachten?  
Mag ik, in wat me overkomt, God naast me weten, zal ik ervaren 
grond onder de voeten te hebben en als het nodig is, gedragen te 
worden?  
Er is over ‘gedragen worden’ een overbekend gedicht met de titel 
“ Voetstappen in het zand”. Twee paar voetstappen, vlak naast 
elkaar, want de dichteres (Margaret Fishback Powers) beschrijft de 
ervaring dat God aan haar zijde gaat.  
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Behalve  daar waar het zo moeilijk was, daar staat maar één 
paar voetstappen. Liefdevol onthult God in het gedicht dat Hij 
haar daar heeft gedragen.  
 
Ik vind het een ontroerend gedicht.  
Zoals het mij in het pastoraat altijd weer ontroert als mensen die 
ervaring delen.  
Gedragen worden door God, juist als het moeilijk is.  
Hoe kostbaar is het om ondanks verdriet en wanhoop te geloven 
dat er Eén is, die niet alleen met je meegaat, maar die jou waar 
nodig ook draagt in Zijn liefdevolle armen. Ik wens dat vertrouwen 
toe aan een ieder die het moeilijk heeft. Het is ook een voluit 
bijbels beeld: ‘Ik heb je op adelaarsvleugels gedragen’ (Ex. 19:4), 
‘De Heer uw God heeft u gedragen zoals een vader zijn kind 
draagt’ (Deut. 1.31). ‘Dag aan dag draagt Hij ons’ (Ps. 68:20).  
 
Maar gedragen worden is één kant van de medaille. God geeft ons 
in de schepping grond onder de voeten om daar zelf onze weg op 
te vinden. Het woord ‘Ga’  komt 572 keer voor in de Bijbel.  
Het is dus evenzeer voluit bijbels om zelf op weg te gaan, met 
vallen en opstaan. Voor geen mens is het goed om altijd gedragen 
te worden, ook niet in het geloof.  
Geloven is een samenspel tussen God en mensen. Als het nodig is, 
zal Hij ons dragen. Die belofte staat! Maar op andere momenten 
worden wij op onze eigen voeten gezet en op weg geroepen.  
Om verantwoordelijkheid te dragen, om elkaar te helpen dragen 
en om het evangelie uit te dragen. Momenteel kun je dat 
misschien het best vertalen met elkaar opbellen en moed 
inspreken. 
 
Tenslotte  een vrolijke parodie op het gedicht “Voetstappen in het 
zand”. Onbekend wie het geschreven heeft; het stond in een 
column van collega Margriet van der Kooi.  
Met een knipoog geef ik het graag aan u door.  
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Zitvlak in het zand 
 
Ik had een droom en zag op ’t strand 
Voetstappen van mijn Heer in ‘t zand 
‘k Liep met mijn Vader zij aan zij;  
Toch zag ‘k de mijne niet daarbij. 
 
Wel zag ik vreemde ronde kuilen. 
Benieuwd wat daar nou in kon schuilen 
Vroeg ik de Here: ‘Wat zijn dat? 
Want ze zijn groot, ondiep en glad.’ 
 
“Mijn kind,” zei Hij, “hoe kun je ’t vragen? 
Ik heb je mijlenver gedragen. 
Nooit deed je één stap in geloof 
En voor mijn roeping bleef je doof. 
 
Niets van Mijn wil leek je te boeien. 
Geen geest’ lijk leven wilde groeien. 
Het moest dan maar een keertje knallen,  
Dus liet ik je op je zitvlak vallen.  
 
Want in elk leven komen tijden 
Dat je moet werken, vechten, lijden. 
Leer dan te staan, of je belandt  
Hard op je zitvlak in het zand.” 
 
Eeuwigheidszondag 
 
In de kerk herdenken we eind November, op de laatste zondag van 
het kerkelijk jaar (dus voor de adventstijd begint) de mensen die 
in onze dorpen zijn overleden.   
We vragen wel eerst of de familie dat op prijs stelt.  
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We noemen hun namen, we steken een kaars voor hen aan, we 
nodigen iedereen uit om erbij te zijn en zelf ook een kaarsje aan 
te steken.  
We doen dit al jaren zo maar misschien dat het dit jaar wel extra 
nodig is om dit samen mee te maken.  
Ik hoop dat we daar de kans voor krijgen.   
De datum is 22 november. Dat staat hier al op de kalender.  
Met nadruk zeg ik hier dat we dus niet alleen kerkleden gedenken 
maar allen! zo schreef ik ergens in de Corona tijd.  
En nu het herfst geworden is, gaan we ook de familieleden, 
nabestaanden, zo u wilt, met een brief uitnodigen om die 
kerkdienst mee te maken. Ik verzamel de namen uit de 
verschillende dorpskranten en maak een lijstje en hoop dan dat ik 
niemand vergeet. 
Gedurende een aantal maanden was het onmogelijk dorpsgenoten 
in Lindestede en de andere tehuizen te bezoeken.  
Een enkeling, zoals Gé de Jong, kon ik “over de heg “spreken.  
Als het mooi weer was, zat ze vaak in het tuintje. Het was een 
kwestie van wat vaker langsrijden en dan kijken of ze dan buiten 
zat. Begin Augustus kon ik ook anderen bezoeken zoals de oud-
bewoners van Nijeholtpade: Meine Bosma en Kerst Nijenhuis. 
Beiden overleden nog diezelfde maand. Kerst op 21 in zijn slaap en  
Meine Bosma  in alle rust op 27 Augustus.  
Hun namen krijgen vast een plaats bij de herinneringsdienst op  
de Eeuwigheidszondag, 22 November.  
 
De mensen van voorbij 
wij noemen ze hier samen. 
De mensen van voorbij 
wij noemen ze bij namen. 
Zo vlinderen zij binnen 
in woorden en in zinnen. 
en zijn wij even bij elkaar 
aan ’t einde van het jaar.  
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Afscheid Klaas Grootherder:  
 
De aankondiging verscheen zo op de zondagsbrief: 
Zondag 2 augustus is de laatste keer dat, onze organist,  
Klaas Grootherder in ons midden speelt want hij gaat verhuizen. 
We willen wederom het terras gebruiken voor de dienst; dat 
betekent dat Klaas achter de piano ons zal begeleiden.  
We hebben er nog even over gedacht het orgel uit de kerk te halen 
maar dat bleek een ondoenlijk karwei en bovendien als we door 
slecht weer onverhoopt naar de kerk moeten uitwijken, is daar 
geen orgel.  
We rekenen op mooi weer maar hebben een “noodplan” (Youtube 
in de kerk) achter de hand.  
We wilden de laatste dienst van Klaas niet onopgemerkt voorbij 
laten gaan: In overleg met Klaas zijn de liederen gekozen en na 
afloop zal er een dankwoord gesproken worden. ….. Later wisten 
we: Het werd een prachtige dienst, waar dankzij de foto die 
Andries er vanaf zijn ladder maakte, ook de Stellingwerf een plek 
voor inruimde. Klaas werd verblijd met een foto van “ De Oude 
Pastorie” waar hij zeer mee in zijn nopjes was. 
Eerder sierde die foto de wand van het Kerkelijk Centrum en daar 
was hij Klaas al opgevallen. Zo kregen hij en Iente een stukje van 
ons mee naar hun nieuwe woonplek in Zutphen. 
 
Doopdienst. 
 
Bij de familie Elshof is op 7 Juni een dochter geboren:  
Lotte Sanne is haar naam.  
 
Onze hartelijke gelukwensen hebben we al overgebracht.  
Vanwege het virus hebben we de doopdienst moeten uitstellen.  
Dat kun je niet blijven uitstellen en daarom is afgesproken dat zij 
op 25 Oktober gedoopt kan worden.  
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Vroeger zeiden mensen bij dergelijke geplande feestelijkheden  
“Deo Volente” of  “als de omstandigheden het toelaten.” 
Zoiets moeten we nu ook zeggen. Familieleden willen er natuurlijk 
graag bij zijn.  
We weten nu nog niet met hoeveel mensen we dan samen mogen 
komen. Ik heb aangeboden desnoods, na overleg met de 
kerkenraad, een extra dienst te houden op die dag.  
Hoe dan ook, we willen die doop mogelijk maken.  
Jitzke zoekt naar muzikanten die kunnen optreden en bijdragen 
aan de feestvreugde. U leest er vast nog wel over in de 
zondagsbrief.   
 
Geboren Hylke zoon van Amanda en Hans: 
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Hoe verder? 
 
Het blijft vreemd om in deze tijd zo ver vooruit te moeten denken.  
Dit zou dus ook een kerstnummer moeten zijn.   
En hoe we kerstmis kunnen vieren is ook nog niet duidelijk.  
Misschien weten we daar meer over te vertellen op de 
gemeenteavond, helaas hebben we ook deze eerst vooruit  
moeten schuiven nu de maatregelen weer verscherpt zijn in 
verband met Covid19.  
We houden u over al deze lopende zaken op de hoogte via de 
Zondagsbrief en onze website.   
 
Zo krijgt de uitdrukking “Deo Volente” een nieuwe lading.  
 
Groeten van Ds.Paul. 
 

Afscheid Dominee den Hollander  

Dit jaar neemt onze dominee afscheid van gemeente Ter Holten. 
Hij gaat dan genieten van zijn welverdiende pensioen. 
Dit willen we natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan. 

Op 10 januari 2021 staat dit gepland met een kerkdienst in de 
middag met aansluitend een hapje en een drankje in het kerkelijk 
centrum in Oldeholtpade.  

Gezien de omstandigheden betreffende corona kunnen we op dit 
moment nog geen exact programma geven.  

Nadere info volgt via de zondagsbrief en website.  

 
Als ik kijk naar de wereld, vrees ik voor morgen. 
Als ik kijk naar mezelf, maak ik me zorgen 
Maar...als ik kijk naar Jezus, weet ik mij geborgen.  
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Op zoek naar een nieuwe Predikant 
 
Met het gegeven dat onze dominee per 1 januari ons gaat verlaten 
zijn we al enige tijd bezig met de voorbereidingen van het 
beroepingswerk richting een nieuwe predikant voor onze 
gemeente.  
Een proces waarin diverse stappen gezet moeten worden om te 
voldoen aan de ordinanties van de PKN kerk.  
 
Nadat we een nieuw beleidsplan hebben gemaakt  konden we 
vanuit de daarin vastgestelde hoofddoelen starten met het maken 
van een profielschets. Met een commissie van deels 
kerkenraadsleden en deels een aantal gemeente leden is dit in een 
aantal sessies uitgewerkt en in de kerkenraadsvergadering van 5 
oktober j.l. is de aangeboden profielschets bekrachtigd.  
Tevens is er in die vergadering een voorstel tot het vormen van een 
beroepingscommissie aangenomen.  
Het is fijn dat het merendeel van de groep die de profielschets 
heeft gemaakt ook in deze  beroepingscommissie verder wil 
meewerken aan de zoektocht.  
Daarnaast zijn nog enkele gemeenteleden benaderd waardoor de  
commissie bestaat uit en 8-tal gemeenteleden in een samenstelling 
waarbij geprobeerd is alle gelederen uit onze gemeente te 
vertegenwoordigen.  
 
De commissie zal met een cursus van 2 avonden worden voorbereid 
op hun belangrijke werk. Daarna kunnen we de volgende stappen 
zetten in het traject en op zoek naar een nieuwe voorganger m/v  
die ons de komende jaren zal leiden in de beleving van ons geloof.  
 
De kerkenraad. 
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     Omzien naar elkaar!                  
 
Bloemengroeten gingen naar:           
         
7     juni Oldeholtpade:    Jolly Kroes en Meintje Hoekstra     
14  juni    Oldeholtpade:    Piet Nell en Ronald Kok  
21  juni    Oldeholtpade:    Ad Damstra en Heleen Booij    
28  juni    Oldeholtpade:    Antje van Gunst en Jeanette 

                                   Zwanenburg  
5  juli     Oldeholtpade:    Geert Kroes en Jan en Ans Vaartjes 
12  juli     Oldeholtpade:    Douwe en Rinkje Smitstra en  
                                             Jannie van Etten   
19  juli     Oldeholtpade:    Tiny Veenstra en Riek de Jong 
26  juli     Oldeholtpade:    Grietje v/d Helm en Age Bakker  
2 aug.   Oldeholtpade:    Klaas Grootherder en iente Sanders 
9 aug.   Oldeholtpade:    Madelon Kok en Amanda en Hans  
16  aug.   Oldeholtpade:    Coby Schut en Jannie Vermeulen  
23  aug.   Oldeholtpade:    Grietje Damstra en Paul den Hollander     
30  aug.   Oldeholtpade:    Richt van Wijk en Cock van Rheenen 
6  sept.  Oldeholtpade:    Wim Hoogers en Josephine Boek  
13  sept.  Oldeholtpade:    Gerrie Kanis en Jackeline Majoor 
20  sept.  Oldeholtpade:    Jan Vaartjes en Fokje Siegersma   
27  sept.  Oldeholtpade:    Remmelt en Meintje Hoekstra  
4   okt.   Oldeholtpade:    Henk en Mien Bos en Rinus v/d Zijl 
 

http://www.google.nl/url?q=http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-bloemen-mix-i19137.html&sa=U&ei=x4dzU_GuMevYygPqi4CgAw&ved=0CEIQ9QEwCg&usg=AFQjCNHUkl63AStznxGJ4NLQmOuVYbbQig
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In verband met het Coronavirus zijn de kerkdiensten tot nader 
bericht de komende maanden in Oldeholtpade in het Kerkelijk 
Centrum.  
 
 
 Kerkdiensten van 4 oktober 2020 t/m 21 maart  2021         
Datum Plaats Tijd Predikant   Bijzonderheid 
18 okt. Oldeholtpade 

 
10.00 u 
 

ds. G. P. den Hollander 
 

H.A.  met  
H.A. Collecte  

25 okt. Oldeholtpade 10.00 u ds. G. P. den Hollander  
1 nov.   
 

Oldeholtpade 10.00 u ds. G. P. den Hollander Coll. Najaars-
zending 

 8 nov.  Oldeholtpade 10.00 u dhr. B van Brug koffiedrinken 
15 nov. Oldeholtpade 10.00 u dhr. S. de Jong   
22 nov.  Oldeholtpade 10.00 u ds. G. P. den Hollander Eeuwigheids- 

zondag 
29 nov.   Oldeholtpade 10.00 u ds. G. P. den Hollander 1e advent 
 6 dec.   Oldeholtpade 10.00 u  ds. G. P. den Hollander 2e advent 
13 dec.  Oldeholtpade 10.00 u ds. G. P. den Hollander 3e advent 

koffiedrinken 
20 dec. Oldeholtpade 10.00 u  dhr. K. Dijkshoorn 4e advent 
25 dec.  Oldeholtpade 10.00 u  ds. G. P. den Hollander Kerst- met 

kerstcollecte 
27 dec.   Oldeholtpade 10.00 u ds. J. H. v/d Mark   
31 dec.  Oldeholtpade 10.00 u ds. G. P. den Hollander  Oudejaarsdienst- 

Coll. 
  3 jan.   Oldeholtpade 10.00 u  ds. D. van Bochove koffiedrinken 
10 jan. Oldeholtpade 10.00 u dhr. S. Schonewille  

10 jan.  Oldeholtpade 14.30 u Afscheid. ds. G. P. den 
Hollander. 

Gezellig 
samenzijn  
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17 jan. Oldeholtpade 10.00 u ds. D. van Bochove  

24 jan.  Oldeholtpade 10.00 u ds. D. Deuzeman  Coll. 
Missionairwerk 

31 jan.  Oldeholtpade 10.00 u da. M. Kroes H.A.  met  
H.A. Collecte  

7 febr.   Oldeholtpade 10.00 u da. R. Klunder  

14 febr. Oldeholtpade 10.00 u dhr. J. Knol Coll. Noodhulp 
koffiedrinken 

21 febr.  Oldeholtpade 10.00 u drs. T. Dorrepaal  

28 febr.  Oldeholtpade 10.00 u da. S. A. Grit  

 7 mrt. Oldeholtpade 10.00 u dhr. B. van Brug Coll. Zending 

14 mrt. Oldeholtpade 10.00 u da. R. Stevens   

21 mrt.  Oldeholtpade 10.00 u da. Y. Riemersma   

28 mrt. Oldeholtpade  10.00 u ds. G.P. den Hollander Koffiedrinken 
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Agenda Kerkelijk Centrum op website  
 
Dit bericht is met name bestemd voor alle commissieleden binnen 
onze gemeente.  
Iedereen kan gebruik maken van “Reinder van Wijk zaal” in het 
kerkelijk centrum voor het houden van een vergadering of andere 
bijeenkomst.  
Ook kan in overleg met de beheerder van de 
“Aaldert Boonemmerzaal” gebruik gemaakt worden.  
Vanaf nu staat er op de website een agenda waarin data worden 
vastgelegd van de bezetting van deze zalen voor gebruik door onze 
kerkelijke gemeente. 
 
Raadpleeg daarom altijd deze agenda om te kijken of de zaal 
beschikbaar is. Wilt u hem daarna vastleggen voor een bijeenkomst 
meld dit dan op admin@terholten.nl met vermelding van datum-
tijd en activiteit en uw datum wordt dan toegevoegd aan de 
agenda.  
Indien er gebruik van de grote zaal wil worden gemaakt dan is 
nader overleg met Marcel en Marja Kasmarek (onze beheerders) 
noodzakelijk.  
In dat geval graag vooraf overleg met Henk Raggers via het eerder 
genoemde mailadres. 
In de vergaderlocatie kan zowel koffie als thee worden gemaakt 
door iedereen die daar gebruik maakt van de zaal.  
Graag alles weer opruimen en de gebruikte kopjes en glazen in de 
vaatwasser zetten.  
 
Indien er binnen je commissie niemand een sleutel heeft overleg 
dit dan ook even met Henk Raggers.      
                                             
  
 
 

mailto:admin@terholten.nl
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Collectes Protestantse gemeente Ter Holten. 
 
Gewone Collectes  
 
07 – 06 € 47,0 
14 – 06    Geen dienst. 
21 – 06   € 32,00 
28 – 06   € 55,00 
05 – 07   € 86,00 
12 – 07   € 41,00 
19 – 07  € 67,00 
26 – 07   € 83,00 
02 – 08  € 55,00 
09 – 08   € 54,00 
16 – 08   € 46,00 
23 – 08   € 83,00 
24 – 08  Givt app  € 125,00 
30 – 08   € 36,00 
04 – 09  Givt app  € 22,79 
06 – 09  Terugkom zondag € 116,00  Geheel aan hulp Beiroet. 
13 – 09   € 31,00 
20 – 09   € 45,00 
27 – 09   € 39,00 
 
 
Extra collectes 
 
12- 07 Extra collecte € 48,80  Binnenlands diaconaat 
09-08  Extra collecte  € 65,30  Zomer zending 
13-09  Extra collecte  € 50,00  Wereld diaconaat 
29-09  Extra collecte   € 66,35  Vredes werk. 
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Opendeurgroep 
 
Op 12 maart hadden we onze laatste bijeenkomst van het vorig 
seizoen.  
Even later bleek dat dit op het nippertje was en werd corona een 
voorlopig niet weg te denken factor in ons leven.  
Vanzelfsprekende dingen kwamen op losse schroeven te staan. 
Normale contacten werden ineens bijzonder voor zover ze door 
konden gaan. Op dit moment is het nog lang niet normaal al kan er 
wel weer meer dan geweest is.  
Onze bijeenkomsten werden altijd gehouden bij deelnemers aan 
huis.  
Gelukkig kunnen we nu uitwijken naar het kerkelijk centrum, fijn 
dat dit mogelijk is.  
Onze eerste bijeenkomst staat gepland op maandag 19 oktober.  
We gaan dan in gesprek over het oktobernummer van Open Deur 
met als thema: “Zonde”.  
De vaste deelnemers krijgen persoonlijk bericht.  
Andere belangstellenden zijn van harte welkom.  
Wel graag aanmelden bij: 
 
Heleen Booij 688451 
Jetske van Beem 688650 
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Jeugdwerk: Connect en Discover 
 
Aan het begin van het seizoen ben ik blij te kunnen vertellen dat 
het jeugdwerk weer van start gaat.  
Ondanks de corona-maatregelen is er kinderen en jongeren weer 
veel mogelijk.  
Uiteraard blijven we de situatie op de voet volgen, maar we gaan 
er vanuit da we er met elkaar weer een mooi seizoen van gaan 
maken.  
Vanwege een te klein aantal deelnemers starten we dit jaar niet 
met ‘Enjoy’.  
Kinderen in de Enjoy-leeftijd mogen aanschuiven bij ‘Connect’. 
 
Wat doen we?  
Aan de hand van een actueel thema als ‘Waarom leef ik?’  
of ‘Moet ik vegetariër worden?’ gaan we met elkaar in gesprek.  
We ontdekken wat we daar zelf over vinden en wat de Bijbel 
erover leert.  
We kijken een filmpje, luisteren een lied en bidden samen.  
 
Bij ‘Connect’ doen we gekke spelletjes, knutselen we, of gaan we 
buiten op avontuur, bi j ‘Discover’ hebben we vaak zo een uur vol 
gekletst over zulke thema’s.  
Ben je nog nooit geweest?  
Kom dan gewoon een keertje kijken! Beide groepen zijn in het 
jeugdhonk bovenin het kerkelijk centrum, naast de kerk, in 
Oldeholtpade.  
 
Het is wel fijn als je je even opgeeft: jeroenknol@live.nl /  
06-26305286 
Connect: Zondagavond 19.00-20.00u, voor iedereen t/m 15 jaar. 
Discover: Zondagavond 20.30-21.30u, voor iedereen vanaf 16 jaar. 
 
 

mailto:jeroenknol@live.nl
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De data voor het komende seizoen: (zet ze vast in je agenda!) 
 
18 oktober 2020  31 januari      
  1 november                  14 februari 
15 november                    28 februari          
29 november                    11 april          
13 december                    25 april 
  3 januari 2021                9 mei 
17 januari                        Slotfeest (nog te plannen)  
  
Hopelijk tot snel! 
Jeroen Knol 
 
 
Herfstkleuren  
 
Als je in het bos  
de stilte om  
je heen kan voelen 
 
Bomen in een  
mooie herfstkleur 
kan bewonderen 
 
Heeft de natuur 
jouw hart  
zachtjes aangeraakt 
 
Paula Hagenaars 
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4Klank 
 
Voor deze Klokkentoren even het laatste nieuws van de 4klank. 
Is er nieuws dan?  
We hadden gehoopt te kunnen schrijven dat de 4klank weer  
kon opstarten, zodat we bij de kerkdienst tijdens  
Eeuwigheidszondag misschien, maar zeker tijdens de Kerstdienst 
met z’n allen konden zingen. 
 
Maar de realiteit is dat we het opstarten van de 4klank,  
gezien de stijgende Corona besmettingen, niet handig vinden. 
Zingen is heerlijk, maar ook risicovol. En om met z’n allen richting 
de dirigent te zingen lijkt ons geen goed idee. 
 
We hopen op betere tijden. 
En zodra het even kan, zijn we er weer helemaal. 
En tot die tijd denken we met plezier aan ons kerkkoor, wat voor 
verschillende diensten met veel zingplezier oefende met oudere, 
bekende en nieuwe liederen. 
 
Graag tot een volgende keer. 
Ook namens Jitzke en Bernike, Rinkje. 
 

                                                  

http://www.google.nl/url?q=http://www.animaatjes.nl/muziek-plaatjes/zangkoor/&sa=U&ei=RwV7U6XlDoe-PPTagLAH&ved=0CDAQ9QEwAQ&usg=AFQjCNG80go3X6t7kRBkyFEYVFVTU9Ed0Q
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Kerst: 
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Een Kerstverhaal  
 
Blij huppelt Iris achter papa, mama en Mike aan door de donkere 
stad. Elke dag loopt ze deze weg naar school.  
Over bruggetjes en langs de oude huizen aan de vlietjes.  
Het is altijd al een gezellige route, dwars door het oude centrum, 
maar vanavond helemaal.  
 
Het carillon van de Grote Kerk speelt een oud kerstlied en de 
lampjes die overal branden geven de stad een extra 
sprookjesachtige sfeer. 
Iris ziet nog meer klasgenootjes die zich in de richting van de 
school begeven voor de kerstfeestviering.  
In haar zak voelt ze het twee euromuntstuk. 
Aan het eind van de avond mag ze daarmee zelf warme 
chocolademelk halen. Ze kan zich er nu al op verheugen. 
 
De rookwolkjes van haar adem verdwijnen in de donkere nacht.  
Ze lijken richting die ene ster te kringelen, die daar zo fel aan de 
hemel schittert.  
Dan huppelt ze verder, nieuwsgierig naar de klanken van een 
moderner kerstliedje dat brutaal het geluid van het carillon 
overstemt.  
Steeds duidelijker is het te horen.  
Het brengt haar tot vlakbij school, waar een man met een gitaar 
de vertolker blijkt te zijn.  
Op de grond ligt een pet, waarin slechts een paar muntjes liggen. 
 
Mike trekt aan haar mouw, ze moeten nu echt opschieten.  
Terwijl het gitaarspel langzaam weer wordt opgeslokt door de 
klanken van het carillon, kijkt Iris over haar schouder.  
Haar ogen ontmoeten de droeve blik van de muzikant,  
maar dan is daar de school al. 
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De kerstviering is een waar feest met lichtjes, muziek en een 
verhaal. Eén gedicht raakt Iris in het bijzonder: Wees een lichtje 
voor de mensen om je heen, zoals een ster die aan de donkere 
hemel straalt. Het doet haar even denken aan de felle ster van 
zojuist en aan de ster boven de stal waar Jezus werd geboren. 
Misschien was het dezelfde ster wel… 
 
Dan is het al tijd voor de chocolademelk.  
Ze voelt de munt in haar hand branden, maar ze is vast besloten. 
Ze hoeft dit jaar geen chocolademelk. 
 
De muzikant staat er nog. Verlegen loopt Iris naar hem toe en 
werpt haar munt in het petje. Meteen brandt er een lichtje in zijn 
ogen en ze wordt helemaal warm van binnen, nog warmer dan de 
chocolademelk gedaan zou hebben.  
En als ze haar adem uitblaast richt ze haar blik weer op de ster.  
De ster die, zo weet ze, even weerspiegelde in de ogen van de 
muzikant. 
 
Laat je lampje altijd schijnen 
wees een licht voor iedereen 
dat zal de kilte doen verdwijnen 
en zorgt voor vrede om je heen 
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Kinderpagina's  
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