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Meditatie. (Lukas 4
vers 1 t/m 13)
2 maart begint de
veertig dagen tijd met
Aswoensdag. Het zijn
de veertig dagen voor
Pasen, een
voorbereidingsperiode
van inkeer en
bezinning. De
liturgische kleur in de
kerk is dan paars.
Een indrukwekkend
Bijbelverhaal, wat bij deze tijd past, is het verhaal van de
verzoeking in de woestijn. Natuurlijk omdat Jezus dan ook veertig
dagen en nachten in de woestijn is.
Het verhaal koppelt ook aan de veertig jaar, dat het volk Israël in
de woestijn is.
Het centrale punt in dit verhaal zijn de verleidingen, de
verzoekingen en dat kun je makkelijk koppelen aan ons dagelijks
bestaan, het wordt dan heel herkenbaar.
Ook wij worden constant verleidt en verzocht. In bijna alles wat er
op ons afkomt zit verleiding, zit verzoeking. Denk daarbij maar aan
de reclame op de televisie of de folders die door de brievenbus
vallen.
Maar ook kun je denken aan dingen in de omgang met anderen, het
gebeurt heel onschuldig, maar wat kan het uit de hand lopen en
escaleren. Denk b.v. maar aan de verdrietige ontwikkelingen rond
de Voice en de voetbalclub Ajax.
Wat kun je andere mensen te kort doen door in te gaan op
verleidingen, hoe onschuldig ze ook lijken. Maar in de actualiteit
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wordt heel pijnlijk duidelijk dat ook de mensen, die zich laten
verleiden, hun hele carrière te grabbel gooien.
Onder de verleidingen zit eigenlijk altijd hetzelfde, gericht zijn op
jezelf.
Jezus wordt ook verzocht en de duivel probeert Hem te verleiden
maar Hij weet met Gods woord de verleidingen te weerstaan.
Daarvoor zijn twee dingen van belang, als eerste, dat je Gods
woord kent en als tweede, dat je Gods woord ook erkent.
Aan de ene kant merken we dat mensen steeds minder Bijbelkennis
krijgen, dat is zorgelijk want hoe kun je zonder kennis van Gods
woord de verleidingen weerstaan met Gods woord? En dan bedoel
ik niet dat we overal maar Bijbelverzen kunnen noemen wanneer
we tegen verleidingen aanlopen, maar ik bedoel daarmee dat je in
de bijbel hebt ontdekt wat voor richtingwijzers God ons meegeeft
in het leven en die ook paraat hebt.
Ik ken ook veel mensen die een prima Bijbelkennis hebben, maar
de bijbel niet erkennen als een richtsnoer voor het leven. Zij
weten vaak heel goed wat de bijbel zegt over bepaalde zaken
maar leggen die boodschap naast zich neer en dat kan.
Misschien doen we dat
allemaal wel wanneer het
ons goed uitkomt, ik
herken dat ook wel bij
mijzelf. Dus je kunt de
bijbel totaal niet erkennen
als richtingaanwijzer voor
het leven, maar je kunt
ook selectief te werk gaan,
kijken wat je het beste
uitkomt.
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Maar ik denk dat het God er nog niet eens om gaat wat je doet of
wat je weet, het gaat God er om dat je je bewust bent van de
gevolgen van je daden.
Stel het je nou eens voor dat Jezus had beantwoord aan de
verleidingen, dat Hij aan zichzelf zou hebben gedacht en
inderdaad van stenen brood had gemaakt, dat Hij was geknield
voor de duivel en van de muur was gesprongen, stel je dat nou
eens voor.
Dan was Hij niet de weg gegaan van lijden en sterven, dan was Hij
niet opgestaan, dan waren zijn discipelen niet de wereld
ingetrokken, dan was er geen kerk ontstaan, die toch voor een
groot deel de westerse wereld heeft ontwikkeld.
Onze normen en waarden komen wat dat betreft voor het
overgrote deel voort uit de kerkelijke kaders en het is ook niet
vreemd dat normen en waarden vervagen wanneer de kerk meer
en meer naar de achtergrond verdwijnt in onze maatschappij.
Maar wanneer Jezus ingegaan was op de verleidingen van de duivel
dan had alles waarin Jezus betekenis krijgt voor ons niet
plaatsgevonden.
Het is belangrijk daar over na te denken, wat de gevolgen zouden
geweest zijn wanneer Jezus had beantwoord aan de verzoekingen
van de duivel. Misschien is dat een goede opdracht voor de
komende tijd, nadenken over de gevolgen van bepaalde keuzes,
die mensen, maar vooral ook jijzelf, maken, wat zij en wij
daarmee over onszelf afroepen.
Dat is de bezinning van de Veertig Dagen Tijd!
Jouke Droogsma
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Uit de Pastorie.
Wij kijken terug op een hele mooie intrededienst. Ondanks de
beperkingen van corona was er toch nog heel wat mogelijk. Voor
mij persoonlijk was het natuurlijk heel bijzonder dat Ds. Robert
Blaauw mij mocht bevestigen. Een kleine 35 jaar geleden mocht ik
onder zijn begeleiding beginnen als Kerkelijk Werker in Wolvega.
Wat tijdens de intrededienst heel verassend was en mij en vele
anderen bijzonder heeft geraakt was de mooi opgebouwde
samenzang van een aantal gemeenteleden uit de gemeente van
Olde- en Nijeberkoop en uit onze gemeente Ter Holten. Vanuit
twee hoeken van de kerk werd het lied opgebouwd.
Het prachtige lied “Jezus alleen”, lied 575 uit de
Opwekkingsbundel, klinkt in eerste instantie misschien nogal
vroom met veel Bijbelse en traditionele woorden, maar als je
luistert naar de tekst, of het lied zelf aandachtig leest dan wordt
het heel herkenbaar en koppelt het ook zo prachtig aan de manier
waarop Jezus met ons van de berg afdaalt en zij aan zij en
schouder aan schouder met ons
door het leven gaat.
Wij willen alle betrokkenen die
de dienst en ook deze
intredezondag tot een
onvergetelijk gebeuren hebben
gemaakt heel hartelijk
bedanken voor hun bijdrage en
inzet.
Vooraf aan de intrede was er
de verhuizing, bijna alle dozen
zijn leeg en de Pastorie wordt
meer en meer een gezellig
huiselijk gebeuren waar mijn
vrouw en ik en ook onze hond
Banjer ons thuis voelen.
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Verhuizen is niet echt onze hobby maar we hebben er gelukkig ook
even de tijd voor kunnen nemen en langzamerhand kon ik al een
beetje proeven aan het werk.
Zo nu en dan tussendoor al even overleggen met bepaalde mensen
en dan nu, na 6 februari echt aan de slag.
Op zondagavond mocht ik al even aanschuiven bij de twee
jongerengroepen, Connect en Discover. Het was erg gezellig maar
het ging ook meteen over allerlei dingen die met het leven en het
geloof te maken hadden. Het is mooi dat we twee zulke mooie
jongerengroepen hebben, we mogen ook dankbaar zijn dat Jeroen
deze groepen ook tijdens de coronatijd betrokken heeft bij het
kerkelijk gebeuren.
Ik kom een scala aan enthousiaste vrijwilligers tegen, bij de
koffieochtend, bij jeugd, bij de kerkdienst, bij de
redactievergadering van de Klokkentoren, etc, etc.
Ik hoorde Henk Raggers zeggen, dat het er meer dan zestig zijn.
Ik mocht ook al wat bezoekjes doen en dan merk je dat je meteen
tegen verdrietige situaties aanloopt maar ook tegen blijde
situaties. Ziekte, die levens overschaduwt en mensen beperkt. Er
is gemis van een geliefde en toch moet je verder. Er zijn vele
dingen die op je pad komen, waarmee je iets moet doen, waarin je
je weg moet vinden en dat valt niet mee. In de gesprekken delen
mensen hun persoonlijke verhalen en hun emoties en je weet hoe
ingrijpend bepaalde situaties je leven totaal kunnen veranderen,
je ook uit balans kunnen brengen en toch moet je verder. Het is
goed dat er dan een kerkelijke gemeente is, die om je heen staat,
dat er mensen zijn waar je je verhaal kwijt kunt en ik hoop dat ik
als predikant daarin ook bij mag dragen.
Maar niet alleen verdrietige dingen, er was ook geboorte, nieuw
leven, waar we dankbaar voor mogen zijn. Er was blijdschap bij
mensen, b.v. bij de gezinsdienst, waar op een aanstekelijke manier
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duidelijk werd hoe het soms kan gaan regenen, stormen en zelfs
kan onweren in ons bestaan maar hoe ook heel langzaam dat weer
voorbij ging en er rust kwam.
Ikzelf kan op dit ogenblik nog niet specifieke situaties benoemen
maar ik wil wel een ieder die in een verdrietige situatie zit heel
veel sterkte en Gods nabijheid toewensen. Mocht er een situatie
zijn waarbij u de predikant wilt betrekken, aarzel dan niet om
contact met mij te zoeken.
Tel: 0561856150
email: dsdroogsma@gmail.com

Op weg naar Pasen.
Pasen valt laat dit jaar, in het weekend van 17 april.
Vooraf aan Pasen is er de Stille Week en in onze gemeente is er
eigenlijk alleen de dienst op Goede Vrijdag. Maar deze kan dit jaar
geen doorgang vinden omdat de gastpredikant moest afzeggen en
er niet meer een andere predikant gevonden kon worden en uw
eigen predikant in Oldeberkoop voorgaat.
Dus leek het ons goed om u, in overleg met Olde en Nijeberkoop
uit te nodigen voor de diensten in Oldeberkoop. Het is altijd heel
indrukwekkend om de Stille Week mee te maken.
Het Avondmaal van de Witte Donderdag komt natuurlijk het dichtst
bij de oorspronkelijke instelling van het avondmaal door Jezus,
toen Hij samen met zijn discipelen het Pascha vierde vlak voordat
Hij werd gearresteerd.
Mij raken dan steeds weer de woorden van Jezus uit Lukas 22 vers
15, waar Hij zegt dat Hij vurig heeft begeerd de maaltijd met zijn
discipelen ook met ons te vieren.
U bent dus op de Witte Donderdag van harte uitgenodigd om de
maaltijd mee te vieren in Oldeberkoop.
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Hetzelfde geldt voor de viering op de Goede Vrijdag. De weg die
Jezus moest gaan is heel indrukwekkend, zeker wanneer je a.h.w.
zelf wordt meegenomen in die gebeurtenis. Velen ervaren dat
wanneer ze de Passion zien op de televisie maar ook in de kerk
mogen we met elkaar de gebeurtenissen beluisteren en beleven,
ook daarvoor bent u op de Goede Vrijdag van harte welkom in
Oldeberkoop.
Eigenlijk zou ook de Stille Zaterdag gevierd moeten worden omdat
het tijdstip van deze dienst op zaterdag het meest correspondeert
met de opstanding van Jezus. In die tijd begon de volgende dag bij
zonsondergang op de dag daarvoor, bij ons pas bij zonsopgang op
de dag zelf zou je kunnen zeggen. In de eerste kerk werd om die
reden de paasnacht gevierd, de
opstanding wilde men beleven
wanneer het ook echt zo ver was.
Om die reden werden er ook in
de Paasnacht mensen gedoopt,
doop symbolisch bovenkomen uit
het doodswater zoals Christus
opstond uit de dood. Ook is er in
vele kerken op dat moment ook
een doopgedachtenis waarmee je
wordt herinnert aan je eigen
doop, soms ook weer met
doopwater vorm gegeven.
In andere tradities geeft men vanuit het opstandingsevangelie het
licht van Christus door om zo de duisternis van de dood op te
lossen in het licht van de opstanding.
Misschien besluiten de kerkenraden om ook op de Stille Zaterdag
een speciale activiteit te organiseren, die past tegen deze
achtergrond, wat dat betreft is het goed om de informatiekanalen
van de Kerk te blijven volgen.
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Ik hoop dat we met elkaar een bijzonder Pasen mogen beleven
waarin we weer onder de indruk mogen komen van de manier
waarop God in zijn Zoon Jezus onze eindigheid doorbreekt en ons
plaatst in het perspectief van zijn toekomst!

Coronabeperkingen.
Op het ogenblik dat ik dit schrijf hebben we nog te maken met de
anderhalve meter beperkingen.
Maar als ik goed luister naar de media dan heb ik de verwachting,
dat binnen afzienbare tijd de beperkingen er af gaan en we ook
weer gewoon kunnen kerken.
Vele mensen hebben door vaccinaties of het ondergaan van Corona
voldoende antistoffen opgebouwd zodat de ziekte minder
bedreigend is geworden.
Wanneer het kabinet besluit om de maatregelen af te schalen dan
hoop ik niet dat er vervolgens weer veel besmettingen zullen
komen.
Vanuit onze kerk is er besloten om in ieder geval weer te gaan
rouleren tussen de kerkgebouwen en we zullen, wanneer dat wordt
aangegeven vanuit de landelijke kerk, ook weer gelegenheid geven
om de diensten te kunnen bezoeken als voorheen.
Het zou fijn zijn wanneer een dergelijk besluit voor Pasen nog
genomen zou kunnen worden, wel is het belangrijk voorzichtig te
blijven.
Houdt u ook wat dat betreft de kerkelijke informatiekanalen in de
gaten, als er veranderingen zijn zullen we u zo spoedig mogelijk op
de hoogte brengen.
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Jezus alleen Opwekking 575.
Jezus alleen, ik bouw op Hem
Hij is mijn hoop, mijn lied, mijn kracht
Door stormen heen hoor ik zijn stem
dwars door het duister van de nacht
Zijn woord van liefde dat mij sust
verdrijft mijn angst; nu vind ik rust
Mijn vaste grond, mijn fundament
dankzij zijn liefde leef ik nu
Jezus alleen werd mens als wij
klein als een kind, in kwetsbaarheid
Oneindig veel hield Hij van mij
leed om mijn ongerechtigheid
En door zijn offer werd ik vrij
Hij droeg mijn straf, Hij stierf voor mij
ontnam de dood zijn heerschappij
dankzij zijn sterven leef ik nu
Geen levensangst, geen stervensnood
dat is de kracht, waar ik in sta
Van eerste stap tot aan de dood
leidt Hij de weg waarop ik ga
Geen duivels plan of aards bestaan
kan mij ooit roven uit zijn hand
Als Hij verschijnt, roept Hij mijn naam
in die verwachting houd ik stand
In Hem alleen, in Hem alleen
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Dank!
Graag wil ik jullie allemaal bedanken voor de fijne tijd die ik heb
mogen hebben in de Protestantse Gemeente Ter Holten.
In oktober 2019 kwam ik in jullie gemeente omdat het jeugdwerk
een nieuwe impuls nodig had.
Vol enthousiasme ben ik begonnen en ik heb me altijd zeer welkom
gevoeld.
Door corona was het geen gemakkelijke tijd, maar met vallen en
opstaan hebben we het jeugdwerk voort kunnen zetten.
Na het vertrek van ds. Paul den Hollander heb ik me op meer
manieren in de gemeente in mogen zetten en heb ik velen van u op
verschillende wijze kunnen ontmoeten.
Ik heb hier dierbare herinneringen aan over gehouden.
Nu gaat mijn pad weer verder.
Per 1 februari heb ik een vaste aanstelling in de Protestantse
Gemeente Zwolle voor 80% en laat ik jullie over in de handen van
ds. Jouke Droogsma.
Ik kijk er naar uit om u in de toekomst, op zondagmorgen,
weer af en toe te mogen ontmoeten.
Gods zegen gewenst,
Jeroen Knol
Even in de wolken zijn, even zweven boven het leven
Zo voelt geluk…..
Alsof de hemel net iets blauwer is en de zon warmer.
Alsof de wereld zomaar ineens meer kleur heeft gekregen.
Gelukzalig moment
dat terug op de grond
nog lang natrilt……….
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Denkend aan Uilke
Op 2 januari overleed Uilke Hendrik Vogelsang in de kliniek in
Drachten waar hij al geruime tijd in behandeling was.
De dagen erna bereikte ons het droevige bericht.
We wisten wel dat het “niet goed” ging met Uilke maar dat hij zich
geen raad meer wist met het leven, hadden we als dorpsgenoten
niet door.
Uilke voelde zich thuis in Nijeholtpade en maakte zich op veel
plekken verdienstelijk als vrijwilliger.
Een man van weinig woorden maar o zo vriendelijk en behulpzaam!
Schrijven lag hem beter dan spreken, teksten kon hij goed
onthouden; dat bleek ook uit het lied dat hij op een bord had
uitgeschreven, bij de handenarbeid maakte hij er iets moois van.
Later bij het gesprek met Janny en de kinderen, kwam dat nog
weer ter sprake. we drukken het hierna ook af. In dit lied gaat het
om vrede, rust en ontspanning; eigenlijk is dat wat ik hoop dat de
kerk voor mensen mag zijn dus ook voor Uilke.
En dat hij weet dat er in die herberg ook plaats is voor hem.
Voor Janny en kinderen was het een vreselijk begin van het nieuwe
jaar.
Toch is er de gelegenheid geweest om afscheid te nemen, bij de
condoleance thuis en later in de kerk waar we langs een erehaag
van motorvrienden en dorpsgenoten kwamen.
Gert Jan, Peter en Wynand hebben het levensverhaal verteld.
Daarbij was er ook alle aandacht voor de goede tijden die er zijn
geweest met vakanties, crossen, sleutelen, wandelen, klussen, de
top 2000, de kerk en genieten van de kleinkinderen.
In de kerk lazen we de, voor hem vertrouwde woorden:
“Heer, gij kent en doorgrondt mij”.
Over het kerkpad, door Uilke zelf een paar jaar geleden herstraat,
liepen we naar het kerkhof, bij het graf klonk tenslotte de bede
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dat “de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, onze harten
en gedachten zal behoeden”. Dat wensen we Janny, de familie en
allen toe.
Dit huis een herberg onderweg
voor wie verdwaald in heg en steg.
Geen rust, geen ruimte meer kon vinden
een toevluchtsoord in de woestijn
voor wie met olie en met wijn
pijnlijke wonden liet verbinden.
Dit huis, waarin men smarten deelt,
weet hoe Gods liefde harten heelt.
Dit huis, waarin een gastheer is
wiens zachte juk geen last meer is,
dit huis is ons tot heil gegeven:
een herberg voor wie moe en mat
terzijde van het smalle pad
struikelt en langer niet wil leven.
Plaats tegen de neerslachtigheid
Een pleister van barmhartigheid.
Dit huis, met liefde opgebouwd,
dit gastenhuis voor jong en oud.
Ligt langs de weg als een oase;
hier kan men putten uit de kracht,
hier is beschutting voor de nacht
hier is het elke zondag Pasen!
Gezegend al wie binnengaat
en hier zijn lasten liggen laat.
Ds. G. P. den Hollander
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Onderhoud Stephanuskerk
Vanaf zondag 20 februari gaat de kerk in Oldeholtpade tijdelijk
dicht. Mogelijk is het u al opgevallen dat er grafzerken rondom de
kerk zijn ingepakt. Dit alles heeft te maken met het uitvoeren van
onderhoudswerkzaamheden aan zowel de binnen als de buitenkant
van de kerk. Buitenom is er al het nodige gedaan door bouwbedrijf
Kemper. Er zijn kozijnen deels vervangen door middel van het
aanlassen aan het houtwerk dat aangetast was. Daarnaast zijn
delen van het voegwerk uitgehakt en deze worden opnieuw
ingevoegd. Ook binnen zal er nog enig onderhoud plaats vinden en
daarna zal de schilder zowel de binnenkant als de buitenkant weer
voorzien van een nieuwe verflaag. Wie goed heeft opgelet zou al
hebben kunnen constateren dat de vloer volledig opnieuw is
voorzien van nieuwe voegen tussen de tegels en daardoor alles
weer vastzit.
Het betekend wel dat de kerk dus enige tijd niet gebruikt kan
worden voor diensten en we daarom gebruik zullen maken van het
Kerkelijk Centrum als de dienst in Oldeholtpade gepland staat. We
zullen dit vroegtijdig bekend maken via de zondagsbrief en website
en ook ons nieuwe communicatiemiddel facebook daarvoor gaan
gebruiken. Het is nu nog niet helemaal in te schatten hoelang de
werkzaamheden duren.
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Kerkbalans 2022
De actie kerkbalans is ook binnen onze gemeente weer opgestart
en daarbij vragen we u een vrijwillige bijdrage.
Deze bijdrage gebruiken we voor het werk in onze eigen gemeente
en komt dus ten goede van de activiteiten die we organiseren.
Denk daarbij aan de koffiemorgen op donderdag, het jeugdwerk,
de gezinsdiensten enz.
Het afgelopen jaar was de actie door corona vooral contactloos
maar het heeft nauwelijks effect gehad op het eindresultaat en we
hopen dat u ook dit jaar weer spontaan mee helpt om het een
succes te maken.
Wist u bijvoorbeeld dat uw gift aftrekbaar is van de belasting als u
met uw gemeente een meerjarige afspraak maakt.
Voor meer info daarover neem contact op met Henk Raggers,
onze administrateur.
De kerkenraad

Houvast
Waar je ook heen vaart
En wat er ook in het verschiet ligt,
één ding staat als een paal boven water:
een mens heeft iets nodig om op terug te vallen:
een haven, een houvast.
Gelukkig ben je
als je een plek hebt
Waar je kunt aanleggen
om op adem te komen.
Gezegend ben je
als er een mens is
die op je wacht.
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4KLANK
Hallo allemaal
Even bijpraten en het laatste nieuws van de 4klank:
Voor de bevestigingsdienst op 6 februari zijn, leden van de
gemeente Nije-en Oldeberkoop en enkele koorleden van de 4klank,
gevraagd om samen een lied te oefenen.
We hadden gekozen voor het lied “Jezus alleen”.
Het was bijzonder om met elkaar een muzikale bijdrage te mogen
leveren in de feestelijke dienst waarin ds. Jouke Droogsma is
bevestigd.
En dan ga ik nog even terug in de tijd, naar 21 november. Waarin
we hebben gezongen met de 4klank tijdens de Eeuwigheidszondag.
Mooie liedjes begeleid door de organist met het kerkorgel of met
de piano door Bernike ‘Abba Vader’, ‘Heer, ik kom tot U’, ‘Als een
hert dat verlangt naar water’ en het prachtige lied ‘Ik zal er zijn’.
Nu gaan onze gedachten vooruit richting het Paasfeest. We zijn de
liedjes aan het uitzoeken en plannen de oefendata. Meestal
oefenen we 4 à 5 woensdagavonden van 19.30 – 21.30 uur.
Wilt u meedoen en meezingen? Dat kan, stuur dan een mailtje naar
rinkjesmitstra@gmail.com
Hoe meer zielen hoe meer vreugd? Wij denken van wel, graag tot
ziens.
Rinkje Smitstra
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Omzien naar elkaar!
Bloemengroeten gingen naar:
7 nov.
14 nov.
21 nov.

Nijeholtpade: Elly Moes
Oldeholtwolde: Co van Geene
Oldeholtpade: Nabestaanden van: Pe de Vries
Age Bakker en At Damstra
28 nov. Nijeholtpade: Boukje Veenstra en Josefien Demmer

5 dec. Oldeholtpade:
12 dec. Oldeholtpade:

Froukje Poelman en Thom Lodewijk
Doop ouders Jitzke en Wilco Elshof en
Anneke de Vries
19 dec. Oldeholtpade: Ingrid de Haan en Cock van Rheenen
Van 25 december t/m 16 januari geen diensten i.v.m Corona.
2 jan. Geen dienst wel bloemen voor Pieter en Tieneke Bosman
9 jan. Geen dienst wel bloemen voor Jan Bakker ( Tjongerpad)
23 jan. Oldeholtpade:
30 jan. Oldeholtpade:

Japke Nolles en Liekele Zwanenburg
Jacob en Hilda v/d Heide,
Marian van Spengen en Jeroen Knol

6 febr. Oldeholtpade: fam. Holtrop en Grietje Damstra.
ds. Jouke Droogsma, ds.Blauw, ds.Dingena Haspers
13 febr. Oldeholtpade: Froukje Heida en Henk de Lang
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Kerkdiensten Protestantse Gemeente Ter Holten
van 27 februari t/m 26 juni
datum
27 febr.
6 mrt.
13 mrt.
20 mrt.
27 mrt

Plaats
Oldeholtwolde
Oldeholtpade
Nijeholtpade
Oldeholtwolde
Oldeholtpade

Tijd
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u
10.00 u

Voorganger
ds. J. Droogsma
ds. G. Venhuizen
ds. J. Droogsma
Jeroen Knol
Gezinsdienst m.m.v
“Sjammasj”

3 apr.
10 apr.
14 apr.
15 apr.
17 apr.
24 apr.
1 mei
8 mei
15 mei
22 mei
29 mei
5 juni
12 juni
19 juni
26 juni

Nijeholtpade
Oldeholtwolde
Oldeberkoop
Oldeberkoop
Oldeholtpade
Nijeholtpade
Oldeholtwolde
Oldeholtpade
Nijeholtpade
Oldeholtwolde
Oldeholtpade
Nijeholtpade
Oldeholtwolde
Oldeholtpade
Nijeholtpade

9.30 u
9.30 u

ds.I. van der Pol

De
De
De
De
De

vrucht
vrucht
vrucht
vrucht
vrucht

9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u
9.30 u

ds. J. Droogsma
ds. J. Droogsma
ds. J. Droogsma
Jeroen Knol
ds. J. Droogsma
dhr. R. Schonewille
dhr. R. Schonewille
ds. J. Droogsma
dhr. B. van Brug
dhr. R. Schonewille
ds. J. Droogsma
ds. J. Droogsma
ds. J. Droogsma
ds. R. Klunder

van stilte is gebed.
van gebed is geloof.
van geloof is liefde.
van liefde is dienstbaarheid.
van dienstbaarheid is VREDE.

Moeder Teresa

Bijzonderheden
Coll. Zending

koffiedrinken

H.A. H.A. coll
Goede Vrijdag
Pasen Paascol.
Koffiedrinken
Coll.diaconaat
Pinkstercoll.
Koffiedrinken
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Collectes gemeente Ter Holten
7-11-2021
14-11-2021
21-11-2021
28-11-2021
5-12-2021
12-12-2021
19-12-2021

Nijeholtpade
Oldeholtwolde
Oldeholtpade
Nijeholtpade
Oldeholtwolde
Oldeholtpade
Nijeholtpade

€ 47,15
€ 119,95
€ 132,00
€ 45,95
€ 63,70
€ 112,90
€ 42,45

col. najaarszending
Eeuwigheidszondag
1ste advent
2de advent
3de advent
4de advent

Tijdelijk geen dienst i.v.m. corona
23-01-2022
30 01-2022

Oldeholtpade
Nijeholtpade

€ 67,90
€ 123,15

Gezinsdienst

06-02-2022
Oldeholtpade
€ 203,06 Werelddiaconaat
intrede dienst ds. Jouke Droogsma
13-02-2022
Oldeholtpade
€ 43,00
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Waar collecteren wij voor?
20 maart collecteren wij voor:
Een betere toekomst voor straatkinderen in Yogyakarta
In Yogyakarta, op het Indonesische eiland Java, leven veel kinderen
op straat.
Medewerkers van de organisatie Dreamhouse kijken naar hen om.
Ze zoeken de kinderen op straat op en bouwen vriendschap en
vertrouwen op via sport, spel en muziek.
Kinderen kunnen overdag terecht in vier inloophuizen.
Voor kinderen die de straat definitief willen verlaten is er een
opvanghuis.
Zij gaan naar een plaatselijke school en vrijwilligers helpen hen bij
hun studie.
Dreamhouse wil voorkomen dat meer kinderen op straat belanden.
Daarom verwijst Dreamhouse ouders door naar organisaties die
ouders kunnen helpen hun gezin financieel te onderhouden.
Met uw gift aan deze collecte steunt u dit werk voor
straatkinderen. Van harte aanbevolen!
Geeft u ook? Dit kan ook op NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in
Actie o.v.v. Straatkinderen Indonesië.
Geloof, hoop en liefde
En de meeste van deze is hoop
Omdat de hoop altijd weer z’n weggetje vindt
Naar het punt waar de liefde begint.
Geloof, hoop en liefde
En de meeste van deze is hoop
Op geloof in de liefde.
Liselore Gerritsen
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En op 15 mei collecteren we voor:
Binnenlandsdiaconaat
Op adem komen in jeugddorp De Glind
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst.
Ze maakten in hun leven al té veel mee.
In jeugddorp De Glind vinden deze kinderen een veilig thuis.
Ze wonen bij gewone gezinnen, in 28 gezinshuizen die verspreid
staan over het verder gewone dorp.
De ouders hebben een opleiding om kwetsbare kinderen de juiste
verzorging en opvoeding te geven.
Daarnaast krijgen ze ondersteuning bij hun ontwikkeling en
traumaherstel.
Dat gebeurt door heel gewone dingen als zwemles, naar school
gaan en buiten spelen, maar ook door speciale activiteiten waarbij
ze werken aan zelfvertrouwen en sociale vaardigheden:
paardrijden, muziekles, schilderen en judo.
Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie,
zoals het werk in De Glind voor kwetsbare kinderen.
Geef aan de collecte of maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457
457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte De Glind.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

Een mens heeft twee goede redenen
Om niet naar God te zoeken…..
Hij vindt zichzelf te goed,
Of hij vindt zichzelf te slecht
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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 ontstaan 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
Normaal komen we in de winterperiode zo’n zes keer bij elkaar.
Helaas is dat ons door de corona deze winter nog maar een keer
gelukt.
Wat was het fijn om elkaar die ene keer weer te zien.
Maar we gaan het weer proberen op 23 februari.
Wat doen we met de bijbelkring?
We gaan eerst een kopje koffie of thee drinken.
Daarna gaan we aan de hand van een gemeente groei groep boekje
een tekst uit de bijbel lezen. In het boekje staan open vragen en
naar aanleiding daarvan komen we in gesprek met elkaar en halen
we het stuk naar de tegenwoordige tijd.
Wat zou jij doen, hoe zou je zelf reageren.
Hierdoor ontstaan er altijd leuke gesprekken.
Zou je ook eens bij ons willen aansluiten dan kan dat.
Je kunt bellen met Tieneke Bosman 0561-689234
met
tel: 0561-

689234
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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, Removos, Marjolein Bastin en Stichting
Kinderpostzegels.
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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.
Op de oproep in de vorige Klokkentoren hebben onderstaande
dames spontaan gereageerd dus kunt u ze vanaf nu ook inleveren
bij:
Tieneke Bosman
Hofsteestraat 10
Oldeholtpade
Meintje Hoekstra
Hoofdweg 82
Oldeholtpade

Gezinsdienst

door

Sjammasj

uit Leeuwarden

“Lopen op het water”
Gospelkoor

Zondag 27 maart om 10:00 uur
Stephanuskerk in Oldeholtpade

27

Paaskaarsjes!
Wanneer vele paaskaarsjes branden,
is dat een prachtig gezicht.
Want dan zie je iedereen,
als in een zee van licht.
Ik denk dan stiekem bij mezelf,
zo moest het altijd zijn:
Een zee van licht waar je ook gaat,
en nergens donkere pijn.
Het licht van Jezus in de straat,
op school, op elk plein.
In alle steden, klein en groot,
Zou het dan vrede zijn!
De grote vraag dus, waar het om gaat,
ontwijken heeft geen zin,
hoe krijgen we dit zuivere licht,
de hele wereld in?
Hoe wandelt het naar stad en land,
naar mensen groot en klein.
Hoe wandelt het de huizen in,
om er voorgoed te zijn?
Ik heb er over nagedacht,
en heb mijn antwoord klaar,
Het licht komt er door jou en mij,
wij zijn die wandelaar.
De Paaskaars brandt,
Het licht van Pasen schijnt.
Het is aan ons te zorgen dat,
Dit licht nooit meer verdwijnt.
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De Reis van de beeldjes….
( doordenker)
Er was eens een houtsnijder.
Hij woonde op de Benemondoberg,
de mooiste berg die er bestond, met groene hellingen,
geurende bloemen en heldere beekjes.
De houtsnijder maakte prachtig houtsnijwerk.
Altijd sneed hij beeldjes in de vorm van mensen.
Door zijn grote fantasie zagen ze er allemaal verschillend uit:
dik, dun, met een grote neus of korte beentjes.
Hij had ze ieder een eigen naam gegeven: Occupa, Confusio, kleine
Bimba…
De houtsnijder hield zoveel van zijn beeldjes, dat hij wilde dat hij
echt met ze kon spreken.
Op een dag maakte hij daarom een toverfluit en wekte de beeldjes
daarmee tot leven. Nu kon hij echt met ze praten!
De houtsnijder toonde de beeldjes alle mooie plekjes van de berg:
de bossen, de weides, de open plek voor zijn hut.
Hij liet ze het water uit de bergbeekjes proeven en de zoete
bosbessen.
Hij stelde ze voor aan de dieren van de berg en aan zijn zoon.
De houtsnijder had namelijk een zoon, met wie hij al jaren op de
Benemondoberg woonde en van wie hij veel hield. De zoon was er
al lang voordat het eerste beeldje gemaakt werd en keek altijd toe
als zijn vader aan het werk was.
‘Jullie mogen overal op de berg komen,’ zei de houtsnijder.
‘Maar als jullie de berg verlaten, kan ik jullie niet meer
beschermen tegen vuur, houtworm of andere gevaren.
Blijf daarom dicht bij mij en mijn zoon.’
Schrijver onbekend
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