
 

 

     

             Ter Holten 
 

13de jaargang                                                        13 december  2020     Nummer: 24 

Kerkdiensten: 
 
Zondag 13 december Voorganger: ds. G.P. den Hollander 
(Derde Advent)  Organist: F. Poelman 
10.00 uur   Oldeholtpade 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 20 december Voorganger: dhr. K. Dijkshoorn 
(Vierde advent)  Organist: H. v.d. Bij 
10.00 uur   Oldeholtpade 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Donderdagavond 24 december       Voorganger: ds. G.P. den Holander 
19.30 uur          Organist: 
Oldeholtpade          
 
Reserveren verplicht!!  Tevens de Kerstcollecte. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vrijdag (1e Kerstdag) Voorganger: ds. G.P. den Hollander 
10.00 uur   Organist: M. Kok 
Oldeholtpade 
 
Reserveren verplicht!!  Tevens de Kerstcollecte. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 27 december  Voorganger: ds. J. H. v.d. Mark 
10.00 uur    Organist: F. Poelman 
Oldeholtpade 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Donderdag 31 december  Voorganger: ds. G.P. den Hollander 
19.30 uur    Organist: H .v.d. Bij 
Oldeholtpade 
 
In deze dienst is er de Oudejaarscollecte. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 3 januari   Voorganger: ds. D. v. Bochove 
10.00 uur    Organist: M. Kok 
Oldeholtpade 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zondag 10 januari   Voorganger: dhr. S. Schonewille 
10.00 uur   ` Organist: H. v.d. Bij 
Oldeholtpade 
 
 



 

 

Bloemen: 
 
De bloemen van zondag 29 november zijn gegaan naar: 
Fam. Hamelink en Ton Lodewijk 
De bloemen van zondag 6 december zijn gegaan naar: 
Karst en Minke Woudstra en Anneke de Vries 

Verjaardagen en Jubilea: 
 
Maandag 21 december Egbert Kanis ( Idzardaweg 46, Ter Idzard) 
Dinsdag 22 december A. Zandstra-Feenstra (Hoofdweg 156a, Oldeholtpade) 
 
Kerkdiensten met de Kerst. 
 
Omdat er afgelopen dinsdag geen enkele versoepeling is afgekondigd wat de te hanteren 
coronamaatregelen betreft, hebben we besloten om naast de reguliere kerstdienst op 
Kerstmorgen ook een Kerstavonddienst te gaan houden. 
We willen daarmee in ieder geval onze leden de mogelijkheid bieden om een kerstdienst bij 
te wonen. Omdat de regels nog steeds uitgaan van maximaal 30 personen (inclusief 
kinderen) houden we daarom nu 2 diensten. In de beide diensten zal onze eigen predikant 
G.P.den Hollander voorgaan. Alhoewel hij officieel 23 december met emeritaat gaat heeft hij 
al vroegtijdig aangegeven dat hij het jaar volmaakt. Daarvoor zijn we hem dankbaar want 
eigenlijk wil je met kerst toch je eigen dominee graag op de "kansel". 
Gezien de beperking van 30 personen is het vooraf aanmelden verplicht. Maar denk niet ik 
gun mijn plaats aan een ander want we willen wel heel graag beide diensten vol hebben. 
Aanmelden kan dus vanaf nu bij Henk en Femmie Raggers 0561-688654 of 
admin@terholten.nl 
Vermeld het aantal personen en in welke dienst je wilt komen. Voor de duidelijkheid ontvangt 
iedereen die zich heeft aangemeld vooraf een bevestiging van de aanmelding. 
De diensten zijn dus beide in het Kerkelijk centrum. De muzikale invulling van de diensten 
zal gelijk aan elkaar zijn. We zorgen voor een fijne kerstsfeer in de zaal. 
Donderdagavond 24-12-2020 Aanvang 19.30 uur . Voorganger Ds. G.P den Hollander 
Vrijdagmorgen 25-12-2020 Aanvang 10.00 uur . Voorganger Ds. G.P den Hollander 
Van harte welkom !! 
 

Op zoek naar een nieuwe voorganger: 
 
Al enige tijd geleden zijn we gestart met de voorbereidingen van het beroepingswerk dat 
moet leiden naar het voordragen aan de gemeente van een nieuwe predikant. Onderdeel 
van dit proces is het bieden van een mogelijkheid aan de leden van onze gemeente namen 
van predikanten voor te dragen aan de beroepingscommissie.  
Vandaar dit bericht aan u allen: 
De beroepingscommissie nodigt u uit om met ons mee te denken over een kandidaat voor de 
predikant-vacature in onze gemeente. Misschien weet u iemand die geschikt zou zijn om bij 
ons op de preekstoel te staan, het jeugdwerk te verzorgen en zichtbaar zijn/haar werk te 
doen in onze kerkelijke gemeente? U kunt dit voor 10 januari a.s. kenbaar maken via de mail 
beroepingswerk@terholten.nl of telefonisch aan de secretaris van de beroepingscommissie 
Henk Raggers 06-53477221 
Uw aanmelding wordt vertrouwelijk behandeld in de beroepingscommissie. Het werk van de 
beroepingscommissie valt onder de geheimhoudingsplicht en dat betekend dat er geen 
namen van mogelijk benaderde kandidaten worden gecommuniceerd. 

 
 



 

 

Uit de pastorie 
 
Tegenwoordig duurt het maken van een liturgie 2x zo lang als vroeger. Niet omdat ik 
de nummers van de liederen niet uit mijn hoofd ken,( soms is dat zo bij nieuwe 
liederen) maar omdat we nu met YouTube werken. Dat betekent dat er een goede 
opname gezocht moet worden van het betreffende lied, bovendien moet die opname 
ook de tekst goed in beeld brengen zodat we die op de beamer kunnen meelezen. 
Teksten lezen we vanaf de beamer en niet uit de bundel want dan moeten al die 
boeken na elk gebruik weer ontsmet worden! Het is dus een heel gezoek naar de 
juiste versie ! 
Maar het is ook leuk. Je komt liederen tegen die indrukwekkend goed gezongen 
worden, door koren die echt goed zingen , begeleid op de beste orgels van 
Nederland. Weet u nog dat we lange tijd het lied van de week oefenden? Dat hoeft 
niet meer ; het wordt ons nu prachtig voorgezongen. 
Voor de twee kerstdiensten heb ik het plan opgevat te gaan zoeken naar een aantal 
Christmas Carols. Enige jaren terug hebben we als koor ook Carols gezongen, daar 
beleefden we als zangers veel plezier aan. Dat was voor de toehoorders ook zo. De “ 
4klank” heeft dit jaar niet meer kunnen oefenen om een inmiddels bekende reden. 
Maar Carols zullen er deze kerstdagen klinken ! 
Eigenlijk is het ook reuze leuk om hier eens een kerstnachtdienst te beleven. Toen ik 
hier kwam en daarnaar vroeg werd me gezegd: Voor kerstnachtdiensten gaan wij 
altijd naar Wolvega. Nu kan dat dus niet wegens Corona. Voor kinderen kan het een 
hele belevenis zijn om in de donkere nacht een “Kerstnachtdienst” mee te maken. 
Voor de Oudjaarsavonddienst denk ik aan een korte dienst ( 45 minuten) er komen 
daar nooit zoveel mensen op af. Hier hoeft u dus niet voor te reserveren! Ik zie u , 
ook daar, graag! PdH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Jeugdwerk in coronakersttijd: KerstChallenge 
 
Kerstviering en nieuw jaar. 
Het jaar loopt bijna ten einde, en wat voor een jaar. Ondanks dat er veel niet kon, is 
er ook een heleboel wel gelukt, we hebben daar op teruggekeken tijdens ons 
Sintfeest, waarbij we het hadden over verwachtingen en wat je diepste wens is. Maar 
nu is het alweer tijd voor kerst! 
  
13 december: KerstChallenge 
Op 13 december spelen we de KerstChallenge 2020: Het geheim van het Icoon. We 
doen dit in de bestaande groepen: Connect & Discover. Op het moment van 
schrijven is het nog onduidelijk of we dit online of in het kerkelijk centrum spelen. 
Houd hiervoor de What’s-App groep in de gaten. Heb je nog nooit mee gedaan, maar 
lijkt het je leuk om eens aan te haken? Neem dan even contact op met Jeroen Knol: 
06-26305286. We starten stipt om 19.00u met Connect, en om 20.30u met Discover. 
Tot dan! 
  
20 december 19.00u: Kerstviering 
Op 20 december vieren we met beide groepen (Connect & Discover) kerst. We doen 
dit in de grote zaal van het Kerkelijk Centrum. We luisteren naar een kerstverhaal en 
gaan een film kijken: ‘the nativity story. Rond 21.00u verwachten we de avond weer 
te beëindigen. Wil je voor het eerst meedoen?  
Stuur dan even een berichtje naar: 06-26305286. 
  
3 januari 2021: Connect & Discover 
Op 3 januari is weer de eerste ‘gewone’ avond van het nieuwe seizoen. Wegens de 
corona-maatregelen doen we dit jaar geen gezamenlijke nieuwjaarsreceptie, maar 
komen Connect & Discover apart bij elkaar. Zoals altijd in het jeugdhonk van het 
Kerkelijk Centrum. Om 19.00u Connect en om 20.30u Discover. 
  
Vakantie 
In week 53 ben ik een weekje met vakantie. Dat betekent dat ik van 25 december t/m 
2 januari niet bereikbaar ben. Op 3 januari starten we weer. Ik wil iedereen vanaf 
deze plek een gezegend kerstfeest en een goed 2021 toewensen. 
Jeroen Knol     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
 



 

 

 
 
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  7 januari 2021 
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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. 
 
 



 

 

 

Kerst 2020 
 
 

Als het leven schuurt zoals 

de planken van de kribbe 
als je in de kou staat met 
de herders op het veld 
als je in het niet valt bij 
de wijzen vergeleken 

kniel dan bij het Kerstkind 
Hij is en blijft de Held. 

 
Als je speciale sterren zoekt 

maar de hemel geeft geen licht 
als je staat met lege handen 
eigenlijk best teleurgesteld 

als je niet weet waar te lopen 
teveel angst en ook geen zicht 

kniel dan bij het Kerstkind 
Hij is en blijft de Held. 

 
Zijn blik zal je verwarmen 

als het vuur in Bethlehems nacht 
Zijn boodschap zal je troosten 

als redding wordt verteld 
Zijn liefde resoneert in jou 
als duizend engelenkoren 
kniel dan bij het Kerstkind 
aanbid Hem als je Held. 

 
Hij heeft alles overwonnen 

maakt steeds een nieuw begin 
Hij kwam midden in de chaos 

weet waar het leven knelt 
Hij stuurt jou de wereld in 

om het Licht te delen 
kniel dan bij het Kerstkind 
aanbid Hem als je Held. 

 
Jolanda Holleman-Kropff 


