
 

 

     

             Ter Holten 
 

13de jaargang                                                       29  november  2020     Nummer: 23 

Kerkdiensten: 
 
Zondag 29 november Voorganger: ds. G.P. den Hollander 
(Eerste Advent)  Organist: H. v.d. Bij 
Oldeholtpade 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 6 december Voorganger: ds. G.P. den Hollander 
(Tweede Advent)  Organist: F. Poelman 
Oldeholtpade 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 13 december Voorganger: ds. G.P. den Hollander 
(Derde Advent)  Organist: F. Poelman 
Oldeholtpade 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bloemen: 
 
De bloemen van zondag 15 november zijn gegaan naar: 
Fam. Breitsma en fam. Wildeboer 
 
De bloemen van zondag 22 november(Eeuwigheidszondag) zijn gegaan naar: 
de nabestaanden van Yntze Hoekstra, Kerst Nijenhuis, Alie de Vries 
Jaap Majoor, Wim Hoogers en Fokje Siegersma. 
 
De Eeuwigheidszondag was vooraf een spannend gebeuren want het was de 
bedoeling het aantal aanwezigen te beperken tot 30 + personeel. In overleg met de 
diverse families is dat goed gelukt. 
 
Lijstje van mensen die op eeuwigheidszondag herdacht werden. 
 
sterfdag  naam   leeftijd 
26/2   Dirk Bosma   60 
4/7   Ynze Hoekstra  79 
17/7   Jaap Majoor    74 
21/8   Kerst Nijenhuis   95 
27/8  Meine Bosma   88 
9/10   Wim Hoogers   79 
30/10   Fokje Siegersma  79 
Er was tenslotte een laatste kaars voor allen die hier niet genoemd zijn , mensen die 
eerder overleden, en zij die anoniem stierven op zee. 
Bij het verlaten van de zaal kon ieder die dat wilde langs de tafel met Waxinelichtjes 
gaan en een kaarsje aansteken. 



 

 

Toch nog kerstavond ……… 

 

Kent u het bekende lied: Lonely this Christmas? 

Alleen zijn deze kerst, wat zijn deze woorden dit jaar actueel! 

We kunnen niet met elkaar, zoals voorgaande jaren, de kerstnacht beleven. 

Zeker niet met veel mensen tegelijk. Wat een gemis. We hopen maar dat het 

volgend jaar anders zal zijn.  

Toch kan u kerst beleven op kerstavond. Hoe dan?  
 
Er is een speciale kerstuitzending op Radio Centraal.  
Tijdens kerstavond van 20.00 uur tot 22.00 uur is er een uitzending die een 
mooie invulling zal geven aan deze avond voor kerst. 
 We nodigen u van harte uit mee te luisteren.  
Zo kunnen we toch met elkaar, helaas wel op afstand, samen kerst vieren. 
 
 
Luisteren kan via  Wolvega:    FM 105.0 

Noordwolde:  FM 107.4 
Kabel:   FM 104.1 

 
Hartelijke groet, 
Namens Radio Centraal/Kerk en Samenleving 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Jeugdwerk in feesttijd: 
  
Sintfeest 
 
Hoera! Na dat we twee weken in ‘lockdown’ waren, kunnen we zondagavond 29 
november weer bij elkaar komen. We houden ons Sinterklaasfeest met als thema: 
‘peperpret’. We kijken vol verwachting uit naar de dingen die op dit moment wél leuk 
zijn in ons leven, en we staan stil bij Psalm 37:4-7. Ik zorg  voor kruidnoten, iedereen 
die komt neemt één cadeautje mee. Ben je nog nooit geweest? Meld je dan even 
aan bij Jeroen Knol(06-26305286). 
Zondagavond 29 november: 19.00u Connect (12-16 jaar) & 20.30u Discover (16+) in 
het Kerkelijk Centrum 
  
KerstChallenge 2020: Het geheim van het Ikoon 
 
In de adventsperiode spelen we met onze jeugdgroepen weer een spannend 
kerstspel: de KerstChallenge 2020. Het thema is ‘Het geheim van het Ikoon’. Dit jaar 
wordt de KerstChallenge ‘coronaproof’ aangeboden als een soort ‘escaperoom-spel’. 
Je speelt het spel vanuit je eigen huis, online staan we in verbinding met elkaar. 
Vanaf 29 november krijgen jullie al introductiespellen via What’s-App! 
Zondagavond 13 december: 19.00u Connect & 20.30u Discover: thuis! 
 
Kerstfeest 
 
Op 20 december vieren we met alle jeugd gezamenlijk ons kerstfeest. We komen in 
de grote zaal van het Kerkelijk Centrum bij elkaar, luisteren naar het Kerstverhaal en 
gaan een kerstfilm kijken. We beginnen om 19.00u. De eindtijd hangt nog even af 
van de lengte van de film, en horen jullie nog! 
Zondagavond 20 december: 19.00u Connect & Discover in het Kerkelijk Centrum. 

 
Inzage jaarrekeningen 2019 Diaconie en Kerkrentmeesters 
  
In de afgelopen weken zijn de jaarrekeningen 2019 van zowel de Diaconie als van 
het college van Kerkrentmeesters 
In de kerkenraad behandeld en goedgekeurd. Ook het controle orgaan van het 
CCBB wat staat voor Classicale Collega Behandeling Beheerszaken afd. Friesland 
Heeft de jaaroverzichten goedgekeurd. De ze jaaroverzichten liggen gedurende 14 
dagen tot uiterlijk 30 november ter inzage voor de leden van Ter Holten. 
  
Indien u van deze gelegenheid gebruik wilt maken maak dan een afspraak vooraf 
zodat dit ingepland kan worden: 
  
Voor de diaconie kan dit bij Jeanette Zwanenburg via mail diaconie@terholten.nl of 
tel. 06-15870771 
Voor kerkrentmeester kan dit bij Henk Raggers via mail admin@terholten.nl of tel 06-
53477221 
  
De kerkenraad 
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Jongeren van World Servant bezorgen uw kerstkaarten in 
Weststellingwerf 
 
Wat is er mooier in deze tijd dan het ontvangen van een kerstgroet middels een 
kerstkaart. 
Wilt u uw Kerstkaarten op tijd bezorgd hebben? Vanaf begin december zijn de 
jongeren van World Servant in Wolvega weer beschikbaar om uw kerstpost in 
Wolvega en de gemeente Weststellingwerf rond te brengen.  
De kosten bedragen € 0,50 per kaart. 
De opbrengst van deze activiteit wordt volledig ingezet voor financiering van hun 
projecten wereldwijd. Ook u kunt daaraan dus meehelpen door uw kerstkaarten die 
bezorgd moeten op adressen in de gemeente Weststellingwerf door hen te laten 
bezorgen. 
 
Om het u gemakkelijk te maken kunt u de te bezorgen kaarten inleveren bij 
Henk en Femmie Raggers aan de Hamersweg 1a te Oldeholtpade. 
Wij zorgen er dan voor dat de kaarten bij het centrale verzamelpunt in Wolvega 
terecht komen om bezorgd te worden. 
 
De werkwijze even op een rij: 
Alleen kerstkaarten die op een adres in Westellingwerf bezorgt moeten worden. 
Tel het aantal kaarten wat u inlevert bij ons en vermenigvuldig dit met 50 cent per 
exemplaar. Doe het totaalbedrag erbij als u de kaarten inlevert, zodat we niet 
achteraf hoeven te rekenen. 
Zorg voor een duidelijk leesbare adressering op de enveloppen met de juiste 
postcode. Dat scheelt veel uitzoekwerk. 
Bent u zelf niet in staat om het te brengen dan halen we ze bij u op. Meld dat via 
0561-688654. 
 
Inleveren bij ons kan vanaf vrijdag 4 december 17.00 uur. 
Ook kunt u de kaarten inleveren op 2 adressen in Wolvega 
Fam. Eisses, Spoorsingel 41 
Fam. Opstall, De Polle 14 

 
 
 
 



 

 

 
Afscheid dominee: 
 
Zoals bekend gaat Dominee met emiraat ( pensioen) en staat er een afscheidsdienst 
gepland op 10 jan 2021.  
Maar door de corona kunnen we geen waardig afscheid nemen met familie ,  
collega’s , gemeenteleden , vrienden en andere belangstellenden. 
 
Daarom is besloten om dit afscheid te verschuiven naar 6 JUNI 2021. 
We zullen u op de hoogte houden. 
Bij vragen kunt u altijd even bellen met 1 van ons. 
 
Ebert Kanis - 617278 
Jeannette zwanenburg - 475610 

 
 

Wie dan wel 
 

Als wij niet meer geloven dat het kan, 
wie dan wel? 

Als wij niet meer vertrouwen op houden van, 
wie dan wel? 

Als wij niet meer proberen, om van fouten wat te leren, 
als wij 't getij niet keren, 

wie dan wel? 
 

Als wij niet meer zeggen hoe het moet, wie dan wel? 
Als wij niet meer weten wat er toe doet, wie dan wel? 

 
Als wij er niet in slagen 

de ideeën aan te dragen 
voor een kans op betere dagen, wie dan wel? 

 
Als wij er niet mee komen, met een plan, 

wie dan wel? 
Als wij er niet voor zorgen, 

dat de toekomst is geborgen 
voor de kinderen van morgen, 

wie dan wel? 
 

Als wij ons zelf niet dwingen een gat in de lucht te zingen 
waar zij in kunnen springen, 

wie dan wel? 
 
 



 

 

 
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  10 december 2020 
 

De zondagsbrief die zondag 13 december uitkomt  
 is dan voor 4 weken. 
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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. 
 
 


