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Meditatie:
Genade als grondtoon
(Naar: ‘Van U is de toekomst, Ontvankelijk en waakzaam leven van
genade. Focus voor de Protestantse Kerk in Nederland op weg naar
2025’)
Je hebt niet meer dan mijn genade nodig (2 Korintiërs 12:9)
De mooiste dingen in het leven vallen ons toe.
Je levenslust. Iemand die voor je kiest, die jou liefheeft.
Ervaringen die het leven van alledag kleur geven: van een
fascinerende zonsopgang tot de hartelijke woorden van iemand
in je omgeving.
Het zijn de kleine en grote verrassingen die het leven glans geven.
Je kunt ze zelf niet organiseren, je ontvangt ze.
De kerk is bij uitstek ene plek van zulke verrassingen.
Ervaringen die je dankbaar stemmen.
Liefde en genade van God worden ons aangezegd.
Wat er ok is gebeurd of aan welk kwaad je ook debet bent,
je mag uit genade opnieuw beginnen. In de kerk leven we van wat
we ontvangen. Genade is de grondtoon.
De diepte en reikwijdte van dat kernwoord genade is groot.
Zonder volledig te willen zijn, noem ik vijf aspecten:
-

Genade bevrijdt
Geen situatie is zo uitzichtloos of God weet er raad mee. Hij
kent ons falen, ons vastlopen en onze uitzichtloosheid. ‘Ik
heb gezien hoe ellendig mijn volk eraan toe is’, zegt de God
van Israël (Exodus 3:7). In Jezus Christus komt zijn
ontferming tot een climax. In kruis en opstanding zien we de
diepte van genade. De vergeving regeert. Dit staat haaks op
onze natuurlijke neiging tot wraak en vergelding.
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-

Genade corrigeert
Door genade zijn we wie we zijn, zegt Paulus; het is ‘een
geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus
niemand kan zich erop laten voorstaan’ (Efeziërs 2:8). Elke
gedachte aan zelfredzaamheid of zelfgenoegzaamheid staat
daarmee onder kritiek. Heeft de coronacrisis ons niet
bepaald bij onze kwetsbaarheid en onze afhankelijkheid?

-

Genade volstaat
‘Je hebt niet meer dan mijn genade nodig’, krijgt Paulus als
antwoord op zijn gebeden over de ‘doorn in zijn vlees’.
Genade neemt de moeiten in je lven niet altijd weg. Ze zijn
God niet onbekend. Genade confronteert en geeft
perspectief om ermee om te gaan.

-

Genade motiveert
Genade zet je in beweging, geeft vaart aan je leven.
Genade schenkt vrijheid en vreugde om te leven van wat je
ontvangen hebt. ‘Maak mij een mens die van genade
weet’(ds. Barend Wallet).

-

Genade ontspant
Genade breekt verkrampte handen open. We mogen
ontspannen leven, niet uit onverschilligheid maar in
geloofsvertrouwen. ‘Heer, het is uw kerk, ik ga nu slapen’,
zei paus Johannes XXIII in zijn avondgebed.

Deze genade hebben we nodig om los te komen van kramp ten
gevolge van krimp. De ontkerkelijking zet onverminderd door.
Kerksluitingen zijn aan de orde van de dag. Slechts 8,5% van de
belijdende leden van de Protestantse Kerk is jonger dan 40 jaar.
Velen die betrokken zijn bij de geloofsoverdracht aan de jongere
generatie kennen het gevoel dat het werk je bij de handen
afbrokkelt.
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Ik zie ook een verrassende comeback van religie.
De wijdverbreide gedachte dat bij een verdere modernisering
van de samenleving, met meer welvaart en een hogere opleiding,
de aandacht voor religie als vanzelf verdampt is achterhaald.
De kerk mag dan uit zijn, religie en spiritualiteit zijn in.
Tegelijk voelen velen zich onthand ten aanzien van religie.
Zij weten er nauwelijks mee om te gaan of er woorden aan te
geven.
Oude woorden uit een rijke traditie hebben voor velen geen
betekenis meer.
Er is sprake van religieus analfabetisme, binnen en buiten de kerk.
In deze situatie komt het aan op de genade die ontspant en aanzet
om ons vreugdevol en vrijmoedig in te zetten voor kerk en
samenleving.
Jeroen Knol
Onze enige hoop,
Eeuwig licht van hemel en aarde,
Wij verbreken de vredige stilte van de nacht:
Goddelijke Redder, richt uw oog op ons.
Spreid het vuur van uw machtige genade over ons uit …
(Uit de Cantique de Jean Racine)
Jeugdwerk: Van U is de toekomst
We leven in een onzekere tijd waarin alles op losse schroeven
lijkt te staan. Midden in deze tijd zegt de kerk:
‘Van U is de toekomst’.
Dit thema staat ook in het jeugdwerk centraal het komende
kerkelijk jaar. Jouw perspectief op de toekomst bepaalt hoe je nu
in het leven staat.
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Tijdens het startweekend speelden we ‘Time trafel to the future’.
In kleine groepen reisden we door de tijd door in gesprek te gaan
en opdrachten te doen bij gemeenteleden.
De opdrachten verbinden jong en oud en zet beiden aan het
denken over de toekomst en onze bijdrage aan een mooiere
wereld. We kozen zelf de opdracht die we deden, maar stonden
onder tijdsdruk! We moesten 250 jaar tijdreizen.
Tijdens de eerste jeugdavond gingen we ‘Dromen over de
toekomst’. Iedereen droomt over zijn toekomst.
Naar aanleiding van liederen dachten en spraken we over onze
toekomstdromen.
Het komende seizoen gaan we met deze vragen, ideeën en
dromen verder.
De afgelopen maanden gaat het in het nieuws en in veel
gesprekken namelijk over corona.
Maar juist in deze tijd denken we ook na over de toekomst:
hoe gaan we als samenleving verder na corona?
Onder andere het klimaat vraagt ook onze aandacht.
Steeds meer mensen worden zich, juist in coronatijd hiervan
bewust, en proberen duurzamer te leven.
Dit ligt ook in lijn met onze bijbelse opdracht om voor de
schepping te zorgen. Dit en andere thema’s en vragen komen aan
bod bij Connect en Discover.
Nieuwsgierig geworden? Kom eens langs in het jeugdhonk van het
Kerkelijk Centrum in Oldeholtpade (achter de Rustende Jager).
Op zondagavond 19.00u is er Connect (12-16 jaar) en om
20.30u Discover (16+). Meer info? jeroenknol@live.nl of:
06-26305286
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Data komend seizoen:
2021
7 november
21 november
12 december
2022
9 januari
23 januari
6 februari
27 februari
13 maart
27 maart
10 april
24 april
8 mei
22 mei
Jeroen Knol

Pastoraat
Sinds het emeritaat van Ds. den Hollander heeft onze gemeente
geen eigen predikant.
Ds. den Hollander was als predikant onder meer verantwoordelijk
voor het pastoraat in de gemeente.
Met name gedurende de zomerperiode, maar ook nog wel daarna
zal ik daarom het pastoraat overnemen.
Vind u het fijn als ik een keer bij u op bezoek kom, neemt u dan
gerust contact met mij op, dan plannen we een afspraak in.
U kunt mij bereiken via jeroenknol@live.nl
of telefonisch: 038-7851294.
Ik kijk er naar uit u te ontmoeten.
Jeroen Knol
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Afscheid ds. G.P. den Hollander
Graag wil ik even reageren op de prachtige bijeenkomst die we bij
mijn afscheid hadden in het kerkelijk centrum. Na een paar keer
uitgesteld te zijn vanwege de pandemie en alle restricties die we
daarbij in acht hebben te nemen, is het toch tot een
afscheidsdienst met een gezellige nazit gekomen.
Ik vond het een mooie middag.
In oktober 2005 was ik hier begonnen en op 23 december 2020
zou ik officieel met pensioen gaan.
Dat verliep door Corona wat rommelig maar daar hadden we
allemaal mee te maken.
Voor mij was “Ter Holten” zoals we nu heten, mijn vierde
gemeente. Na Stavoren in juni 1982, Stadskanaal in oktober 1987,
Heeg in juli 1992 kwam ik hier in 2005 in de pastorie van
Oldeholtwolde wonen. In elke gemeente zijn er weer andere
aandachtspunten en ontwikkel je nieuwe activiteiten en
bezigheden. In de beginjaren ben ik erg fanatiek bezig geweest
met de godsdienstlessen op de scholen; cursussen werden gevolgd,
boeken gelezen, lesmethodes bestudeerd.
In mei 2007 was er ook een feestje; ik was 25 jaar predikant , we
dronken koffie met wat erbij in “de Bult” in ter Idzard. Bij die
gelegenheid kreeg ik een witte toga van de gemeente. Daar was ik
geweldig blij mee omdat het me de kans gaf, op een nette manier,
los te komen van het sombere zwart van de klassieke toga die ik
ooit van mijn familie gekregen had. Voor mijn gevoel zou het
geloof meer wervend, uitnodigend, enthousiaster en optimistischer
gestalte mogen krijgen. Het toch wat sombere zwart remde mij
daar toch wel in. Tegelijkertijd ben ik van mening dat een toga;
het preekkleed, je aangereikt moet worden. Daar hoort een
verhaal bij. Dat verhaal kan ik dankzij deze gemeente vertellen.
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Over mijn verteller zijn van het Evangelie en hoe ik daarbij steeds
meer het gevoel kreeg dat “wit” daar beter bij past dan “zwart”.
Men vraagt me nog geregeld voor te gaan en dat doe ik nog steeds
met plezier. Ik ben nu met recht een dominee die “ maar één dag
per week werkt”. Haha.
Het zelf meezingen in het gelegenheidskoor “de 4klank” vond ik
ook heerlijk om te doen. Het heeft zeker mijn interesse in liederen
verdiept. Ook daar is door de jaren heen, een verschuiving waar te
nemen. Steeds opnieuw zijn er liederen die je aanspreken, die
betekenis voor je krijgen, er blijft zo beweging in het denken,
voelen, zingen en geloven.
Door de jaren heen hebben we afscheid moeten nemen van
mensen die we helemaal niet wilden missen. Dat is inherent aan
het werk van een predikant. Maar het is ook een voorrecht om
mensen zo goed te leren kennen; zo vertrouwd met ze te worden.
Daarom heb ik geprobeerd de afscheidsdienst ook een reünie te
laten worden voor een aantal oud-gemeenteleden die verhuisd
zijn. Bij mijn intrede sprak ik over het predikantenbord en mijn
behoefte er een groot bord naast te hangen met daarop de namen
van de talloze vrijwilligers die onze kerk gediend hebben door de
jaren heen. Zo denk ik er nog steeds over. Een paar van hen
konden we nu gelukkig uitnodigen.
Mijn dank voor de bloemen en de cheque maar ook voor de
kaartjes en attenties die ik eerder mocht ontvangen, ook van
buiten de gemeente. Het was goed zo, bedankt! PdH
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4KLANK
Hallo allemaal
Het is zo dat de kopij van de Klokkentoren ruim van te voren
binnen moet zijn. En zo kan het dus gebeuren dat wanneer u dit
leest de 4klank al aan het oefenen is.
Maar op het moment van schrijven van dit stukje, alles nog in
voorbereiding is voor onze eerste bijdrage voor dit jaar tijdens
een speciale dienst, de Eeuwigheidszondag.
De liedjes zijn uit gezocht en de vaste koorleden zijn benaderd.
In de Coronatijd hebben we weinig tot niets kunnen doen.
In deze periode zijn we door ziekte, overlijden en verhuizen
enkele koorleden kwijt geraakt. Ze zullen worden gemist.
Wel zijn we blij dat er nieuwe zangers zijn gevonden.
Wilt u ook meedoen en meezingen, dat kan stuur een mailtje naar
rinkjesmitstra@gmail.com.
Of kom eens kijken op 24 november om 19.30 in de kerk van
Oldeholtpade. Dan is onze eerste repetitieavond voor de Kerst.
We mógen weer en daar zijn we erg blij om.
Onze eerste bijdrage is “hopelijk” tijdens de dienst op de
Eeuwigheidszondag op 21 november.
Rinkje Smitstra
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Uitnodiging:
Extra gemeenteavond in Kerkelijk Centrum Ter Holten
Datum: woensdag 17 November a.s.
Plaats: Kerkelijk Centrum Ter Holten
Hoofdweg 162 8474CL Oldeholtpade
Aanvang: 20.00 uur
Aan de leden van de P.G. Ter Holten,
De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ter Holten nodigt
u allen van harte uit tot het bijwonen van een extra
gemeenteavond te houden op woensdag 17 november 2021 a.s.
In deze bijeenkomst wordt een kandidaat-voorganger aan u
voorgesteld nadat de beroepingscommissie een advies heeft
uitgebracht aan de kerkenraad. U als gemeenteleden kunt
middels een stemming de kandidaat voorganger verkiezen
waarna er een beroep kan worden uitgebracht.
De agenda is als volgt
• 1.Uitleg procedure van de avond
• 2. Motivatie vanuit de beroepingscommissie
• 3. Kennismaking met de kandidaat
• 4. Pauze
• 5. Beantwoorden vragen n.a.v. agendapunt 3 en 4
• 6. Stemming *
• 7. Vervolgprocedure
• 8. Rondvraag
• 9. Sluiting
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Toelichting agendapunt 6
Stemgerechtigd zijn alle in de vergadering aanwezige belijdende
leden en doopleden welke in de LRP ledenadministratie van Ter
Holten staan vermeld. De kandidaat is verkozen ingeval van
minimaal 2/3 vande uitgebrachte stemmen positief zijn.
De kerkenraad

In de stilte van een kerk.
Stilstaan bij Gods weldaden....
Hier is een stoel voor wie moe is.
Hier is hoop voor wie verdwaald is.
Hier is liefde voor wie ontmoedigd is.
Hier is geloof voor wie twijfelt.
Hier ben je verwacht zoals je bent.
Want God heeft op jou gewacht.
Sta even stil.
Bewonder de schoonheid van deze kerk.
Adem in het verleden van dit huis je eigen begin.
Sluit je ogen, wordt even stil.
Misschien hoor je de echo van Gods woord.
Ga even zitten.
Hol ook hier jezelf niet voorbij.
Vouw je handen, open je hart.
Bid en als je dat niet kan,
Ga dan toch naar huis
met onze groet:
Vrede en alle goeds.
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Van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Ter Holten
Betreft: Eeuwigheidszondag 21 november.
Binnen bovengenoemde gemeente is het de gewoonte om op de
laatste zondag van het kerkelijk jaar, alle overledenen te
herdenken.
De laatste zondag van het kerkelijk jaar valt dit jaar op zondag 21
november. Op deze zondag herdenken we alle mensen die
gestorven zijn en meer in het bijzonder de mensen die in het
afgelopen jaar (gerekend vanaf advent 2020) overleden zijn in
onze (dorps)kring.
De functie van de kerk in onze dorpen is misschien wel dat we
elkaar ruimte geven om even stil te staan bij wie er overleden
zijn. Stilte, rust, bezinning, vasthouden wat goed is en was; waar
vind je dat nog is onze drukke tijd?
Het lijkt soms alsof alles om je heen maar gewoon doorgaat terwijl
je zelf de grootste moeite kunt hebben om “zomaar” de draad
weer op te pakken. De kerk is de plaats waar je niet aan je gevoel
voorbij hoeft te rennen, waar de menselijke maat zichtbaar is,
waar je op adem mag komen. Even stilstaan om daarna weer
opgang te worden geholpen.
We noemen de namen van hen die overleden zijn, een familielid*
mag daarbij een kaars aansteken aan het licht van de Paaskaars.
Eén laatste kaars wordt ontstoken door de ouderling voor allen die
eerder overleden zijn.
Daarna is er gelegenheid, voor iedereen die dat wil, een
waxinelichtje aan te steken terwijl er muziek klinkt. Hiervoor
nemen we de tijd.
We hopen dat u deze dienst met ons wilt beleven en nodigen u van
harte uit voor de dienst van zondag 21 november 2021 om 10.00
uur in de kerk van Oldeholtpade,
De kerkenraad.
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Vanuit de kerkenraad
Nog net voor de gemeenteavond van woensdag 17 november
valt deze klokkentoren bij u op de mat.
De gemeenteavond staat in het teken van het voorstellen
aan ons allen van een kandidaat-voorganger in onze gemeente.
Na een intensieve zoektocht van de beroepingscommissie is
er een advies uitgebracht aan de kerkenraad en wordt de
mogelijk nieuwe predikant aan de gemeente voorgesteld.
De gemeente heeft het laatste woord en zal middels een
stemming van de leden de voorgestelde kandidaat verkiezen
of afwijzen.
Nieuw aan het proces is de samenwerking met onze
buurgemeente Olde-en Nijeberkoop.
De terugloop van het aantal actieve kerkgangers maakt het
wenselijk om vormen van samenwerking te onderzoeken en
daar waar mogelijk aan te gaan.
Een predikant is opgeleid voor een volledige baan waarin hij
of zij het werk doet.
Wat steeds meer voorkomt, met name op het platteland,
is het feit dat gemeenten op zoek gaan naar deeltijd oplossingen
en daardoor versnipperd het werk van een predikant
in deeltijdbanen.
Mede daarom worden gemeenten door de regionale classis
gevraagd om bij vacatures rond te kijken waar mogelijk een
samenwerking zou kunnen ontstaan.
En zo zijn we met Olde-en Nijeberkoop in gesprek gegaan.
De beroepingscommissie werd daardoor uitgebreid en
gezamenlijk werd uiteindelijk een vacature opgesteld.
Zowel voor de nieuwe predikant als de beide kerkenraden
zal het een start zijn van een nieuw proces met als doel een
predikant te beroepen die in beide gemeenten samen met ons
nieuwe activiteiten gaat ontwikkelen en waarmee mogelijk de
gemeenten in de toekomst zelfstandig kunnen blijven bestaan.
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Kerkdienst 2 januari
Voor de dienst van zondag 2 januari 2022 is het niet gelukt om een
voorganger te vinden. Daarom hebben we besloten deze dienst te
vervangen door een gezamenlijk samenzijn in het Kerkelijk
Centrum vanaf 10.00 uur. We kunnen elkaar dan een goed
nieuwjaar wensen onder het genot van een kopje koffie en zo
wordt het dus een soort nieuwjaarsreceptie.
Van harte welkom.
Concerten in de kerk
In de kerk van Oldeholtpade wordt sinds kort met enige regelmaat
een concert gegeven. Voor de komende tijd staan er een aantal in
de planning.
Zaterdag 4 december Klassiek concert van Scarbo Musica.
Aanvang 20.00
Vrijdag 17 december Kerstconcert VocaLinde uit
Oldeholtpade.Aanvang 20.00
Zondagmiddag 23 januari Koperkwartet Sonore en Martijn vd
Honing.
Martijn vd Honing zal vanaf 2022 ook als organist van onze
gemeente mee gaan werken in onze diensten.
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Omzien naar elkaar!
Bloemengroeten gingen naar:
18 juli
25 juli
1 aug.
8 aug.

Oldeholtpade:
Nijeholtpade:
Oldeholtwolde:
Oldeholtpade:

15 aug. Nijeholtpade:
29 aug. Oldeholtpade:
5 sept. Nijeholtpade:
12 sept. Oldeholtpade:
19 sept. Oldeholtpade:
26 sept. Nijeholtpade:
3 okt. Oldeholtwolde:
10 okt. Oldeholtpade:
17 okt. Nijeholtpade:
24 okt. Oldeholtwolde:
31 okt. Oldeholtpade:

Geertje Hornstra en Jannie van Etten
Wienand Vogelsang
Fam. Koekoek en fam. Piek
Frank en Heleen Booij en
Koop en Gerie groen
Piet Nell
Geert Kroes, Richard Kerssies,
Pieter Oenema, Douwe Smitstra en
Andries Hornstra
Minne Krikke
Paul den Hollander en mevr. den
Hollander ( moeder van Paul)
dhr. Wisselo en dhr. Bronger
Ina Nell
fam. Reijm
Jan en Zwaantje Dijkstra,
Hans en Grietje Visser en
Henk en Hendrika Kleinsmit
Frans Hamelink en Jannie van Etten
Wilco en Jansje de Jong
Anneke Kuperus, Tiny Veenstra,
Femmie Raggers en Froukje Poelman
Jan en Ans Vaartjes
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Kerkdiensten van 21 november 2021 t/m 27 maart 2022
Datum

Plaats

Tijd

21 nov.

Oldeholtpade

10.00 u ds. G. P. den Hollander Eeuwigheidszondag koffiedrinken

28 nov.

Nijeholtpade

10.00 u drs. T. Dorrepaal

Oldeholtwolde

10.00 u drs. T. Dorrepaal

5 dec.

Predikant

Bijzonderheid

12 dec. Oldeholtpade

10.00 u ds. G.P. den Hollander doopdienst

19 dec. Nijholtpade

10.00 u ds. D. Deuzeman

25 dec. Oldeholtwolde

10.00 u Jeroen Knol

Kerstdienst /
kerstcollecte

31 dec. Oldeholtwolde

19.30 u drs. T. Dorrepaal

Oudejaarscoll.

2 jan.

Oldeholtpade

10.00 u Nieuwjaarsbijeenkomst koffiedrinken

9 jan.

Nijeholtpade

10.00 u dhr. B. van Brug

16 jan.

Oldeholtwolde

10.00 u ds. G. P. den Hollander H.A. H.A. coll.

23 jan.

Oldeholtpade

10.00 u ds. P. Lindhout

30 jan.

Nijeholtpade

10.00 u Jeroen Knol

Oldeholtwolde
Gezinsdienst

10.00 u Jeroen Knol

6 febr.

13 febr. Oldeholtpade

10.00 u ds. G.P. den Hollander

20 febr. Nijeholtpade

10.00 u dhr. R. Schonewille

27 febr. Oldeholtwolde

10.00 u dhr. P. van Engen

6 mrt. Oldeholtpade

10.00 u ds. G. Venhuizen

Coll. Miss.werk
Coll.
w.diakonaat
Koffiedrinken

Coll. Zending

13 mrt. Nijeholtpade

10.00 u mw.ds. G. Jongsma

20 mrt. Oldeholtwolde

10.00 u Jeroen Knol

Coll. 40dg tijd

27 mrt. Oldeholtpade

10.00 u Jeroen Knol

Koffiedrinken
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Collectes gemeente Ter Holten

Gewone collectes:
18 – 07
25 – 07
01 – 08
08 – 08
29 – 08
12 – 09
19 – 09
3 – 10
24 – 10
31 – 10

€ 72,45
€ 47,40
€ 37,00
€ 65,00
€ 112,00
€ 230,00
€ 64,60
€ 59,65
€ 50,00
€115,61

Oldeholtpade
Nijeholtpade
Oldeholtwolde
Oldeholtpade
Oldeholtpade
Oldeholtpade afscheid ds. Paul den Hollander
Oldeholtpade
Oldeholtwolde
Oldeholtwolde
Oldeholtpade afscheid en bevestigingsdienst

Bijzondere collectes:
15 05 –
26 –
10 17-

08
09
09
10
10

collecte Zomerzending € 42,40 Nijeholtpade
collecte Diaconaat
€ 54,16 Nijeholtpade
collecte Vredeswerk €102,35 Nijeholtpade
H.A. collecte
€ 75,20 Oldeholtpade
collecte Diaconaat
€ 76,- Nijeholtpade
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Waar collecteren wij voor?
14 november Najaarszending
Veel vrouwen en meisjes in Guatemala krijgen te maken met
discriminatie en (huiselijk) geweld, zeker als ze tot een inheemse
groep behoren. Via bijbelcursussen leren ze weerbaar worden en
trots zijn op zichzelf. Sandra is een Maya-meisje, die meedeed aan
het Tamar-project. Via dit verhaal in 2 Samuël 13 bespraken ze
met elkaar hoe ze kunnen handelen bij (seksueel) geweld en welke
wetten er zijn om vrouwen te beschermen tegen geweld. Ook
mannen leren hoe ze op een gelijkwaardige manier met vrouwen
kunnen omgaan. Ook kunnen mannen en vrouwen bijbelcursussen
volgen, die nieuwe inzichten geven die hen bevrijden van oude
geloofsbeelden die vrouwen onderdrukken. Zo ontstaan er
geleidelijk veranderingen in gezin, kerk en samenleving. Steun
vrouwen en meisjes in Guatemala, zodat het geweld en onrecht
tegen hen zal stoppen.
25 december Kerstcollecte Kerk in Actie
Griekenland - Opvang voor gestrande vluchtelingen Nog elke dag
zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht, op
zoek naar veiligheid en een betere toekomst. Mensen uit Syrië,
Afghanistan en Iran komen via Turkije terecht in Griekse
vluchtelingenkampen. Ze verblijven in gammele tenten, en er is
gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire
voorzieningen. Hen wacht een moeilijke en onzekere tijd, vanwege
lange procedures. Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen recht
hebben op een beter leven. We helpen hen met voedsel,
gezondheidszorg en onderwijs en proberen hen op een betere plek
te krijgen. Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie
voor opvang van gestrande vluchtelingen, en andere
noodhulpprojecten wereldwijd.
Wij als diaconie bevelen beide collectes van harte bij u aan.
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Verwarring
Hier lopen
mag even niet.
Loop maar om.
Over de straat,
waar auto's voorbij razen.
In een snel veranderende maatschappij
worden we vanuit de overheid steeds
weer aangestuurd met nieuwe of veranderende maatregelen.
De verwachting van de ene week is de teleurstelling
van de andere.
Alsof een begaanbaar pad even later weer wordt afgesloten.
En dan hebben we een nieuw pad te zoeken.
Elke keer loopt het pad weer anders.
Natuurlijk snap ik het wel.
Nog even volhouden is het devies.
Ondertussen denk ik soms: wanneer komen we weer op het
punt zoals het was?
Toch loopt het pad vooruit naar waar we willen.
Uiteindelijk zullen we er wel komen, voor nu blijft het
soms verwarrend om een goede weg te vinden.
Lennart Aangeenbrug

---------------------------------------------------------------------------------Gisteren is geschiedenis.
Vandaag is een cadeau.
Morgen is in Gods hand....
Anoniem
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DONDERDAGMORGEN……..Koffietijd !
De koffiemorgens zijn weer gestart!
Gezelligheid kent geen tijd. Zo luidt een bekend spreekwoord.
Daar zit wel wat in, maar helemaal gaat het toch niet op. We
hebben tenslotte nog zoveel andere dingen te doen.
Het gezamenlijke koffiedrinken betekend ook elkaar ontmoeten.
Het wordt gehouden, in het Kerkelijk centrum in Oldeholtpade
iedere donderdagmorgen van 10 tot 12 uur.
Er zit geen verplichting aan en de koffie is gratis.
Maar.. wat vooral waardevol is, is de ontmoeting met je
medemensen in een informele situatie.
Gezellig bijpraten, voor sommigen geld dan dat je je minder
alleen kunt voelen. Er onstaan de mooiste gesprekken.
Kom eens kijken en lekker koffiedrinken.
De sfeer is zodanig dat iedereen zich daar welkom voelt en waar
je gezellig kan bijpraten in een open en laagdrempelige sfeer.
WELKOM DUS !!
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Bijbelkring
In de wintermaanden komen we eens per maand bij elkaar.
Aan de hand van een gemeente groei groep boekje praten we over
een bepaald onderwerp.
Eerst word er een stukje uit de bijbel gelezen en daarna word het
stukje naar de tegenwoordige tijd gehaald.
Hoe zouden we nu reageren, wat zouden wij gedaan hebben en
meer van dat soort vragen.
Hier ontstaan dan altijd mooie gesprekken over.
Het laat je nadenken over hoe jij in het geloof staat.
Gelukkig kunnen we nu, na een lange periode stil te hebben
gelegen van wege de corona, weer bijelkaar komen. En wat was
het fijn om elkaar weer te mogen ontmoeten.
We zijn nog maar met een klein groepje er kunnen nog wel wat
nieuwe mensen bij.
Dus mocht u belangstelling hebben, dan kunt u bellen met
Tieneke Bosman 0561-689234
met Tienke Bosman tel: 0561-689234
ienke Bosman tel: 0561-689234
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Open Deur gesprekskring
Op 15 oktober konden we na een pauze van anderhalf jaar
weer bij elkaar komen.
Een tijd waarin veel is gebeurd, ook bij de deelnemers van de
gesprekskring. We hebben dit eerst met elkaar gedeeld.
Er is een in memoriam uitgesproken ter gedachtenis aan Wim
Hoogers, die de laatste jaren enthousiast deelnam aan onze
bijeenkomsten.
Verder mochten we een nieuwe deelnemer begroeten.
Het themanummer wat we besproken hebben ging over Toekomst.
Het sluit aan bij het jaarthema van de protestantse kerk
“Van U is de toekomst” waar we ook op de startzondag mee
bezig geweest zijn.
Aan het eind van de avond hebben we uitgesproken dat het goed
was om weer bij elkaar te komen.
We hopen dit seizoen ook de rest van de avonden door kunnen
laten gaan.
Als er mensen zijn die ook mee willen doen is dat altijd mogelijk.
Graag aanmelden bij Heleen Booij 688451 of Jetske van Beem
688650.
De datums waarop we bijeenkomen worden vermeld in de
zondagsbrief.

Kijk nooit op iemand neer,
behalve wanneer je die
persoon helpt
om op te staan
Jesse Jackson, predikant,
burgerrechtenactivist en politicus
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Ontvankelijkheid
Doe maar een bon......
'Wat wil je hebben voor je verjaardag?'
'Ik zou het niet weten, ik heb alles al.
Weet je wat, doe maar een bon, dan kan ik zelf bepalen
wat ik koop.'
Deze woordenwisseling is typerend voor ons welvarende
westen.
We vinden het lastig om iemand met een geschenk te
verrassen. Niet alleen omdat die ander bijna alles al heeft,
maar vooral omdat je iemand niet wilt opzadelen met een
cadeau waar die niet op zit te wachten.
Voor gever en ontvanger is dat ongemakkelijk.
Ongemakkelijke situaties
Toen ik een jaar of drie was kreeg ik van mijn oma een pop.
Het verhaal gaat dat ik die pop, toen die uitgepakt was, met een
grote zwiep wegsmeet. Ik had immers gerekend op een auto,
die ik normaal gesproken van haar kreeg.
Gelukkig kon mijn oma er de humor van inzien en lachte ze er
smakelijk om.
Als volwassene ga je zo niet om met een niet gewenst geschenk.
Beelfd neem je het cadeau in ontvangst, maar de gever zal door je
licaamstaal toch een vermoeden kunnen hebben dat je er niet op
zit te wacten.
Om dit soort ongemakkelijke situaties te vermijden geven we
elkaar steeds vaker een waardebon.
De variatie zit dan alleen nog in het soort bon.
Wordt het een diner-, boeken-, theater-, motorijles-, zwem of
massagebon?
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Veel mensen vinden het lastig om echt te ontvangen.
Durven ontvangen
Ontvangen is een kunst. Blijkbaar zijn we dat verleerd.
Op het eerste gezicht zou je zeggen: ontvangen is geen kunst, de
kunst is juist om iets te verdienen.
Maar veel mensen vinden het lastig om echt te ontvangen.
Ontvangen maakt je afhankelijk.
Je moet afwachten of je iets krijgt en zo ja, of het wel bij jou in
de smaak valt.
Daarom geven we elkaar een bon.
En op een uitnodiging voor een bruiloft staat een klein envelopje.
Iedereen weet wat dat betekent: het bruidspaar wil geld zien.
Schenken is daarmee verworden tot het bijdragen aan iemands
koopkracht.
En dat is het tegenovergestelde van ontvangen.
Deze mannier van geven vergroot iemands keuzeopties en
daarmee de mate waarin het leven geregisseerd kan worden.
Ontvangen staat tegenover zelf de controle hebben.

Regie weg
Met Kerst vieren we de komst van Jezus Christus.
'Hoe zal ik U ontvangen?' zal veelvuldig klinken.
Maar we krijgen geen bon, waarmee we kunnen kopen wat we
willen, maar een kind.
En dat 'heilig en hulploos kind' slaat ons alle regie uit handen.
Het heeft liefde, zorg en aandacht nodig.
Zitten we daarop te wachten?
Jan van der Wolf
Overgenomen uit Woord en Dienst.
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Kerstnacht
De hemel raakt de aarde aan
en even wordt het licht.
De nacht verdwijnt, een droom verschijnt
- een hemels vergezicht.
Een engel geeft er woorden aan,
spreekt van een Kind dat redt.
Dat zet de toon: er wordt een lied
van vrede ingezet.
Dan trekt het wolkendek weer dicht,
het hemels koor verstomt.
Geen engel meer, maar wel een Kind
als teken van wat komt.
Het teken van een nieuw begin,
een weg die uitzicht biedt.
Een uitweg uit de duisternis
van wanhoop en verdriet.
Waar mensen uitzien naar dat Kind
en omzien naar elkaar,
daar wordt de vrede af en toe
een heel klein beetje waar.
Daar kan een mens een engel zijn,
een brenger van wat licht.
De hemel raakt ons even aan
- de droom krijgt een gezicht.

27

Zomaar een verhaal:
Oordelen......
Het was een koude zondagmorgen. Ik was op weg naar de kerk.
Toen ik de parkeerplaats op reed, zag ik dat bijna alle
parkeerplaatsen vol waren en toen ik uitstapte merkte ik dat
veel mensen zachtjes met elkaar stonden te fluisteren.
Toen ik dichter naar de kerk liep, merkte ik waarom de mensen
stonden te fluisteren. Voor de kerk stond een man. Hij leunde
tegen de muur van de kerk, het leek net of hij stond te slapen.
Hij had een lange bruine jas aan, welke tot zijn voeten reikte.
Ook had hij een hoed op, ver over zijn hoofd gedrukt, zodat je zijn
gezicht niet kon zien. Zijn schoenen leken wel 30 jaar oud, er
zaten grote gaten in waar zijn tenen doorheen staken.
Ik ging er vanuit dat deze man dakloos was en sliep.
Ik liep door naar de deur en stapte naar binnen.
In de kerk stonden veel mensen te praten over de man, maar
niemand nodigde hem uit om binnen te komen, ik ook niet.
Een paar minuten later begon de kerk. We zaten allemaal te
wachten totdat de dominee het Woord zou gaan verkondigen,
toen de deuren van de kerk opengingen. De dakloze man kwam
binnen sjokken. Mensen keken verbaasd. Hij liep door tot aan de
preekstoel, liep naar boven, deed zijn jas uit en deed zijn hoed af.
Mijn hart zonk in mijn schoenen; daar stond onze dominee.
Niemand zei iets.
Onze dominee pakte zijn Bijbel en legde hem op de kansel.
‘Gemeente… ik denk niet dat ik jullie hoef te vertellen waar ik
over ga preken vandaag. Als je over mensen oordeelt, dan heb je
geen tijd om van ze te houden!’
Bron: onbekend
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Waarom weggooien wat nog van waarde is?

Heeft u oude mobieltjes, oude ansichtkaarten en postzegels?
Zamel ze in voor het werk van Kerk in Actie. Daarmee kunnen we
samen nog meer mensen in de wereld een mooie toekomst geven.

Postzegels, ansicht- en geboortekaarten

U kunt postzegels en ansicht- en geboortekaarten sparen voor
het zendingswerk van Kerk in Actie en de GZB (Gereformeerde
Zendingsbond). Vrijwilligers sorteren de postzegels en
ansichtkaarten met veel zorg, kennis en aandacht.
Vervolgens verhandelen ze de postzegels via verkoopadressen in
Nederland en nationale en internationale beurzen.
De ansicht- en geboortekaarten verkopen ze aan verzamelaars op
beurzen en bieden ze te koop aan via websites als Marktplaats.
NB. Een ansichtkaart is een enkele kaart met aan de ene kant een
afbeelding en aan de achterzijde ruimte voor adres en postzegel.
Dit zijn verhandelbare kaarten, ongeacht de afbeelding. (Bijna)
alle dubbele kaarten en enkele kaarten die in een envelop
verzonden worden, zijn oud papier.
Momenteel is er nog wel handel in dubbele kaarten van Anton
Pieck, Voor het Kind en Stichting Kinderpostzegels.

Wat levert het op?

In 2020 was de opbrengst € 24.625,90 (€ 18.691 via postzegels en
ansichtkaarten, € 5.824,90. Met de opbrengt kunnen Kerk in Actie
en de GZB weer veel mensen ondersteunen.
In de kerk van Oldeholtwolde staat een bak waar u de postzegels,
en kaarten in kunt doen. We kunnen er voor zorgen dat ook in
Oldeholtpade en Nijeholtpade een bak komt te staan.
Tevens zoeken wij nog iemand die dit wil gaan coördineren. Klaske
Majoor deed dit altijd maar door haar verhuizing zijn we op zoek
naar iemand die dit over wil nemen. U kunt zich melden bij een
van onze kerkenraadsleden.
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