
 

 

     

             Ter Holten 
 

14de jaargang                                                              10 januari 2021     Nummer: 1 

Bloemen: 
De bloemen van zondag 13 december in Oldeholtpade zijn gegaan naar: 
Anne en Neeltje Wolbers Nijeholtpade en Fam. Meijners Ter Idzard 
 
En op 21 december hebben we een boeket bloemen naar Egbert Kanis gebracht 
vanwege zijn 80e verjaardag. 
 
Nieuwjaarswens Ter Holten 
 

Het was stil de laatste weken van december en dit begin van 2021 in onze kerken. 
Geen diensten en minimaal  contact met elkaar. Daarom nu nog vanaf deze 
zondagsbrief aan allen de beste wensen voor 2021. We staan aan de vooravond van 
de grootste vaccinatieklus ooit, waarmee we hopen het coronavirus te verslaan. Een 
virus dat ons nu bijna een jaar in de tang heeft. Na een eerste golf kwam er wat 
ruimte maar daarna werd  het al snel weer erger. Wereldwijd golft het op en neer en 
zijn de getallen van slachtoffers moeilijk te begrijpen. We mogen dan ook hopen dat 
iedereen die daarvoor in aanmerking komt zich laat inenten.  
 
Laten we er aan werken dat we in 2021 weer terug keren naar een normale 
maatschappij waarin de mensheid begrijpt dat er in de afgelopen decennia fouten 
zijn gemaakt die  er ongetwijfeld aan hebben meegewerkt dat een virus zo groots om 
zich heen kan grijpen. Maar van fouten kun je leren en wie de wekelijkse kolom in de 
Leeuwarder Courant van onze classispredikant Wim Beekman de laatste keer heeft 
gelezen kon daaruit leren dat God ons daarbij helpt doordat de juiste mensen op de 
juist plaatsen zich ontwikkelen. En daaraan kan iedereen zijn of haar bijdrage leveren 
om ook voor de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen te zorgen dat hun 
wereld ook toekomst heeft.  
 
Wij hier in de gemeente Ter Holten kunnen daaraan ook ons steentje bijdragen. Kerk 
zijn in de toekomst speelt zich niet alleen af in een kerkgebouw op zondagmorgen. 
Dat hebben we in het verleden al vaak laten zien in onze directe omgeving, we zijn 
onderdeel van de gewone maatschappij en laten dat ook tot uiting komen in deze 
omgeving. We hebben nu formeel afscheid genomen van onze predikant P. den 
Hollander en gaan nu op zoek naar een nieuwe voorganger om samen met hem of 
haar deze nieuwe tijd in te gaan. Spannend omdat we een manier willen vinden meer 
mensen betrokken te laten zijn bij ons als kerk en dan dus niet alleen op 
zondagmorgen, maar ook de rest van de week. Daartoe dus ook een gezegend en 
voorspoedig 2021 gewenst. 
 
Namens de kerkenraad.   
Henk Raggers (voorzitter) 



 

 

Samenstelling Kerkenraad 
 
In het najaar hebben we bezoek gehad van onze classispredikant Wim Beekman. Dit 
was toen mede in het kader van het beroepen van een nieuwe predikant. In dit 
gesprek kwam ook de samenstelling en bevoegdheden van de leden van de 
kerkenraad aan de orde. In een kleine gemeente als de onze is het soms moeilijk 
alles volgens het boekje te doen maar toch werden we er op gewezen dat het 
verstandig en wijs is op een aantal punten de ordinanties beter te volgen. Ordinanties 
zijn de spelregels van de Kerk en ambten zoals die door de landelijke PKN kerk zijn 
opgemaakt. Daarin staat beschreven aan welke richtlijnen iedere plaatselijke PKN 
gemeente zicht moet houden.  
 
Zo staat beschreven dat een ambtsperiode nooit langer mag zijn dan 12 jaar en dat 
iedere ambtsdrager om de 4 jaar herkozen moet worden. Iemand die een volle 
periode van 12 jaar ambtsdrager is geweest kan pas na een rustperiode van 1 jaar 
weer worden geroepen tot het ambt. 
Omdat het bijvoorbeeld op het gebied van de financiën met de maatschappelijke 
regels ook steeds strenger wordt is het onverstandig om ambtsdragers langer dan de 
voorgeschreven 12 jaar te laten functioneren. We zullen als kerkenraad dit in 2021 
meer gestalte geven door de regels van “Utrecht” strikter te gaan volgen.    
 

 
 
 
 

Geef Licht 
 

Zie de wereld om ons heen 
Zie de leugen die regeert 
Zie de ongeleide leiders 
Zie hun volk dat crepeert 

 
En zie de oorlog die maar doorgaat 

Ook al is ze ver van hier 
Onze wereld is te klein 

Om het niet te willen zien 
 

Geef licht 
Geef licht 

Geef ruimte en geef uitzicht 
Geef wat er vaak niet is 

Geef licht 
Geef licht 

Geef alles wat je hebt 
Geef de liefde een gezicht 

 
Stef Bos 

 

 



 

 

Jeugdwerk in een nieuw jaar: Lockdown. 
 
Allereerst wil ik iedereen een gezegend nieuw jaar toewensen. We hopen met ons 
allen dat 2021 een beter jaar wordt dan 2021. Tegelijkertijd is het nog niet zo ver. 
Sinds half december zitten we weer in Lockdown. Helaas kon daarom onze 
kerstviering niet door gaan. Wat gelukkig nog wel door kon gaan was de 
‘KerstChallenge 2020’. Zowel Connect als Discover zijn aan de slag gegaan met ‘het 
geheim van het Ikoon’. Door het oplossen van allerlei puzzels ontdekten ze het 
kerstverhaal en leerden we meer over de lofzang van Maria. Het lukte (met een 
beetje hulp) om de Challenge te voltooien, en het geheim van het Ikoon te ontrafelen. 
Helaas ligt door de huidige Lockdown het ‘fysieke’ jeugdwerk stil. Omdat de hoop dat 
dit na 19 januari weer kan met de dag af lijkt te nemen, is het onzeker wanneer we 
elkaar weer in het jeugdhonk kunnen zien. Daarom zullen Connect en Discover      
17 januari online plaatsvinden. Zoals altijd 19.00u Connect en 20.30u Discover. 
Via de groeps-app krijgen jullie meer informatie. Zit je daar nog niet in, maar wil je 
wel meedoen? Stuur dan even een berichtje naar: 06-26305286. 
 
Hopelijk tot snel! 
Jeroen Knol 
 

 

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  21 januari 2021 
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