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Meditatie.   
 

Als u dit leest zijn de 
Pinksterdagen al weer 
voorbij en gaan we met 
een enorme vaart naar 
de zomervakantie. 
Mensen zijn er aan toe, 
hoor ik veel om mij 
heen. We hebben dat 
schijnbaar nodig in ons 
leven, van die 
momenten van rust, 
waarbij we even niets 
hoeven. 
Maar ja, nu na Pinksteren is het wat geloof betreft juist de 
bedoeling dat we in gang komen, dat we onze talenten gaan 
gebruiken in dienst van de Heer.  
En dat is dus wel wat anders dan vakantie, dat we even niets 
hoeven. 
Je merkt dan een soort van geprikkeldheid bij mensen wanneer je 
daar over praat. We hebben al zo veel, wat er op ons afkomt, moet 
er nu nog meer?  
Ik moet zeggen, dat ik dat ook wel wat op die manier ervaar, wat is 
er veel waar je iets in moet betekenen, en datgene wat je echt 
zou willen, daar kom je vaak niet eens aan toe en de kerk en het 
geloof? 
Vaak probeer je de vaste dingen maar een beetje vast te houden, 
als dat lukt, maar voor velen ligt de prioriteit van het leven niet 
meteen bij de kerk en het geloof.  
En dan ook nog nieuwe dingen oppakken met betrekking tot kerk 
en geloof, dat gaat niet meevallen.  
Zo ervaren mensen dat in deze tijd en het grijpt steeds meer om 
zich heen.  



 

  

 

 
En toch is de periode na Pinksteren sterk gericht op zelf in gang 
komen met betrekking tot je geloof. 
De Heilige Geest is uitgestort en nu ontstaat de kerk en gaan 
vanuit die kerk mensen op weg om het evangelie in Woord en Daad 
te verkondigen.  
De gelijkenis van de talenten past daar prachtig bij.  
We krijgen onze talenten, de één heeft meer talenten dan de 
ander, maar dat maakt niets uit, iedereen kan binnen zijn of haar 
mogelijkheden aan de slag. 
Individueel heb je talenten gekregen, maar ook 
gemeenschappelijk, wat dat betreft heeft ook de ene gemeente 
meer mogelijkheden dan de andere, dat is niet erg, daar is niets 
mis mee.  
En het is de bedoeling dat die gemeenten met hun mogelijkheden, 
dat die gelovigen met hun talenten aan de slag gaan en zo kennen 
wij dan ook die gelijkenis van de talenten.  
 
Twee van de drie gaan enthousiast aan de slag, maar wel binnen 
hun mogelijkheden, degene met vijf talenten verdiend er niet 
twintig bij, nee vijf, dat is voldoende en dat geldt ook voor degene 
met twee talenten.  
Ze bemoeien zich ook niet met elkaar, dat zouden wij al snel weer 
doen, maar daar is geen sprake van. 
Pas wanneer de Heer terug komt dan worden de drie uitgenodigd 
en dan gebeurt er iets wat zo prachtig bij deze tijd past.  
De twee die echt hun best hebben gedaan krijgen de goedkeuring 
van hun Heer, zij hebben het goed gedaan. 
Er werd niet meer van hen gevraagd, binnen hun mogelijkheden 
hebben ze gepresteerd en daarvoor krijgen ze de complimenten 
van hun Heer. 
Dat zijn binnen hun mogelijkheden aan de slag gaan, niet meer 
maar ook niet minder, dat spreekt mij zo aan. De Heer verwacht 
niet meer van hen en zij zijn ook niet zo streberig dat zij proberen  



 

  

 

 
boven de ander uit te komen, 
nee zij dragen bij 
binnen 
hun mogelijkheden. 
Zo mogen ook wij, 
binnen onze 
mogelijkheden, 
bijdragen aan het werk 
van onze Heer.  
Door God worden wij 
niet overvraagd, dat 
doen we vaak zelf, zelf 
leggen we vaak onze 
lat hoger.  
Ik moet daarbij denken 
aan een klein 
tekeningetje wat 
veelzeggend is. 
Vaak willen wij grote 
stappen maken en 
komen we nergens en 
met kleine stapjes 
komen we veel verder.  
 
Dit tekeningetje maakt zo prachtig duidelijk dat je binnen je 
mogelijkheden aan de slag moet gaan want dan kun je iets 
bereiken, maar vraag je te veel van jezelf en elkaar dan bereik je 
niets. 
Ik hoop dat we op die manier vorm mogen geven aan ons kerk-zijn 
hier op onze dorpen en dat we met kleine stapjes toch heel wat 
mogen betekenen in het werk van onze Heer en dat we daarin ook 
de werking van de Geest mogen ervaren die ons wat dat betreft 
ook uit laat stijgen boven onszelf. 



 

  

 

Invulling Kerkenraad ter Holten. 
 
Op dit ogenblik merken we dat er in de kerkenraad geen 
Ouderlingen Pastoraat zitten en dat is een toch wel zorgelijk 
gegeven. Ten eerst zijn de Ouderlingen Pastoraat samen met de 
Predikant verantwoordelijk voor het Pastoraat in de gemeente. 
Pastoraat is herderlijke zorg, dus omkijken naar elkaar maar ook 
zorg voor inhoudelijke kerk-zijn. Dus vanuit hun ambt zijn de 
andere ambtsdragers, die nu zitting hebben in de kerkenraad, daar 
niet direct op gericht. Dit betekent natuurlijk niet dat zij hier niet 
mee bezig zijn maar toch ligt hun hoofverantwoordelijkheid ergens 
anders. Ook de inzet van de Diakenen staat wat dat betreft onder 
druk omdat één van de Diakenen het scribaat op zich heeft 
genomen. Vanuit de kerkenraad willen wij deze zorg met u delen 
en u vragen om de komende zondagen briefjes in te leveren, in de 
collectezak of via de scriba, met mensen die u geschikt acht voor 
het ambt van Ouderling of Diaken. Wij zouden graag zien dat er 
twee Ouderlingen Pastoraat en één Diaken bij zouden komen. 
Vervolgens kunnen wij dan deze mensen vragen en we hopen 
natuurlijk dat we op deze manier het evenwicht tussen de 
verschillende ambten in de kerkenraad kunnen herstellen en dat 
dit onze gemeente ten goede mag komen. 
 

Zomerseizoen. 
 
Na Pasen zien we dat het kerkelijk seizoenswerk weer wat wordt 
afgebouwd. Het Jeugdwerk stopt, de Open Deur groep en de 
Bijbelstudie hebben hun laatste avonden van dit seizoen gehad. 
Het voelt wat dat betreft best wel een beetje vreemd omdat het 
niet een volledig seizoen was omdat corona het onmogelijk maakte 
om een volledig seizoen te draaien.   
Als predikant kwam ik er ook een beetje onverwacht in, eerst een 
beetje verkennend een bezoekje brengen bij de Open Deur 
gespreksgroep en bij de Bijbelstudiegroep.  



 

  

 

Bij de bijbelstudiegroep heb ik ondertussen een permanent plekje 
gevonden. Het Jeugdwerk overviel mij een beetje. Omdat Jeroen 
Knol een andere functie kreeg was er in één keer geen 
jongerenwerker meer en werd ik vrij snel daar ook bij betrokken.  
Zo heb ik de afgelopen maanden wat kennis kunnen maken met het 
toerustingswerk in onze gemeente en hopen we dat in het najaar 
weer voort te kunnen zetten om daar misschien nog wat andere 
activiteiten aan toe te voegen. Mocht u wat dat betreft wensen 
hebben, dan hoor ik dat graag. 
 

 
Zomervakantie Predikant. 
 
Wij proberen vakantie te houden van 24 juni t/m 10 juli en 26 
august t/m 4 september. Wij zijn wat dat betreft niet meer 
afhankelijk van de schoolvakanties, daarom net even iets eerder 
vakantie dan de schoolvakanties en iets later nog een week. In die 
periode ben ik niet aanwezig en kan er een beroep worden gedaan 
op een waarnemend predikant. Hiervoor kunt u contact opnemen 
met de voorzitter of de scriba. 
 
 

Bankje 
 
Zo eens even rustig zitten  
op dat bankje in ’t plantsoen, 
Kijken of ik voor een ander  
die erbij komt iets kan doen. 
Wellicht naar veel woorden luist’ren  
Met een hart dat open staat 
En wat vrede achter laten 
Als de ander verder gaat.  
 
 



 

  

 

In memoriam Pieter Frans Nell. 
 
Op 15 mei is Pieter Frans Nell overleden in de leeftijd van 80 jaar. 
Samen met zijn vrouw Ina woonde Piet Nell voorheen in 
Nijeholtpade aan de Hoofdweg 250 E.  
Afgelopen herfst werd hij opgenomen in Lindestede in Wolvega 
waar hij op 15 mei is overleden. 
 
Piet Nell was geboren in Capelle aan de IJssel als derde in een 
gezin van acht kinderen. Hij groeide op in een boerengezin en zou 
zelf ook boer worden op het bedrijf van zijn vader maar door de 
uitbreiding van Rotterdam bleek dit niet mogelijk.  
Zo kwamen Piet en Ina in Nijeholtpade terecht op een 
boerenbedrijf aan de Vriesburgerweg.  
Zij voelden zich snel thuis in deze streek en vonden hun plekje in 
hun sociale omgeving.  
Ze namen hun verantwoordelijkheid en bouwden mee aan het 
dorpsleven.  
Zelf hadden ze geen kinderen maar toch kwamen er via de 
jeugdzorg drie kinderen in hun leven, eerst André, daarna Marjan 
en daarna Femke.  
Zo ontstond er een dynamisch gezin wat lief en leed met elkaar 
deelde met Piet als stabiele basis van rust.  
Piet voelde zich enorm betrokken bij de kinderen en later ook bij 
de kleinkinderen met liefde en zorg vanuit een diep geworteld 
verantwoordelijkheidsbesef. 
 
Toen de kinderen uitvlogen kregen Piet en Ina weer meer tijd voor 
elkaar. De boerderij werd verkocht en er werd een nieuw huis 
gebouwd in Nijeholtpade, er werd gereisd naar hele verschillende 
landen en Piet vond zijn draai in het vrijwilligerswerk.  
De laatste jaren werd duidelijk dat het geheugen van Piet minder 
werd en dat bracht veel zorg met zich mee die Ina samen met de 
kinderen lange tijd kon dragen.  



 

  

 

Maar in september 2021 werd dat steeds moeilijker en toen ging 
Piet in Lindestede wonen. Hier ging zijn gezondheid steeds verder 
achteruit totdat hij op 15 mei is overleden. 
 
Op 20 mei moesten we samen met Ina, de kinderen, de 
kleinkinderen en verdere familie en vrienden afscheid nemen van 
Piet in een afscheidsdienst in de Nicolaaskerk in Nijeholtpade.  
We keken terug op zijn leven, hoe de dingen die je meekrijgt 
vanuit de traditie toch heel anders gevormd kunnen worden door 
de dingen die je meemaakt in het leven.  
Zo kunnen er vragen komen en kun je ook niet alles begrijpen wat 
er gebeurt en probeer je te zoeken naar antwoorden.  
Veel mensen zoeken ook die antwoorden bij God en soms is het wel 
teleurstellend dat je niet alle antwoorden krijgt.  
Dat is een gegeven vertelden de laatste verzen van 1 Corinthe 13, 
nu in dit leven raadselen maar straks……ja, de tekst kijkt vooruit 
en spreekt over geloof en hoop. 
Geloof en hoop, wat niet alle antwoorden geeft maar wel vertelt 
dat je in liefde gedragen wordt door God, onvoorwaardelijke 
liefde.  
Onvoorwaardelijke liefde, Piet Nell wist wat dat was want vanuit 
onvoorwaardelijke liefde was hij er geweest voor Ina en de 
kinderen en de kleinkinderen en nu mogen wij hem toevertrouwen 
aan Gods onvoorwaardelijke liefde, die hem draagt.  
 
Aan Gods onvoorwaardelijke liefde voor mensen hebben we Pieter 
Frans Nell toevertrouwd en hem begraven op de begraafplaats bij 
de kerk.  
Wij willen Ina, André en Christel, Marjan, Femke en Richard en hun 
kinderen veel sterkte en Gods nabijheid toewensen voor de 
komende tijd nu ze zonder Piet verder moeten. 
 
Ds.J. Droogsma 

 



 

  

 

Wat gebeurt er zoal bij Ter Holten 
 
 Dat er meer gebeurt dan de wekelijkse diensten op zondagmorgen 
in onze gemeente zal alom bekend zijn.  
We zijn ook door de week een actieve gemeente waarin allerlei 
zaken voorbij komen.  
Het jeugdwerk, de gespreksgroepen en veel vrijwilligers zijn actief 
als er een beroep op hen wordt gedaan.. 
De kerkrentmeesters zijn verantwoordelijk voor veel zaken welke 
in een gemeente spelen. Het onderhoud van de gebouwen, de 
begraafplaatsen en natuurlijk ook het kerkelijk centrum.  
Zo wil ik deze keer eens de begraafplaats van Oldeholtpade extra 
benoemen waaraan de afgelopen tijd veel aandacht is besteed. 
Het was nodig om de begraafplaats uit te breiden met een aantal 
nieuwe plaatsen om voor de komende jaren weer klaar te zijn. 
Daarnaast was er de wens om het destijds aangelegde strooiveld te 
voorzien van een omheining waardoor het beter tot zijn recht 
komt. We prijzen ons dan ook gelukkig met kerkrentmeesters die 
de daarvoor benodigde machines ter beschikking kunnen krijgen en 
met het nodige zaag -en graafwerk is deze begraafplaats weer voor 
jaren uitgebreid.  
Ook het strooiveldje is nu duidelijker aanwezig, maar gaat toch 
ook op in de natuurlijke sfeer van deze begraafplaats. 
 Mannen bedankt voor jullie inzet. 
 
De restauratie van de Stephanuskerk is hopelijk bij het verschijnen 
van deze klokkentoren afgerond.  
De kerkramen zijn daar waar nodig deels vernieuwd en alle 
schilderwerk zowel binnen als buiten is klaar. De dakgoten zijn 
volledig vernieuwd door ze te voorzien van nieuw zink.  
 
 
 



 

  

 

Voor ons was dit de laatste grote klus welke door bouwbedrijf 
Kemper is uitgevoerd. Per 1-7-2022 gaan Wim en Maria stoppen 
met hun bedrijf.  
We zullen hen gaan missen want naast de grote klussen kon je ook 
op Wim rekenen als er iets  “kleins” te verhelpen was.  
Wim en Maria nogmaals bedankt! 
 
Het project vluchtelingen heeft ook de nodige aandacht van een 
aantal kerkenraadsleden en de vrijwilligers er omheen.  
Wat een dankbaar project waarbij we 9 mensen helpen met dit 
veilige onderkomen terwijl hun eigen omgeving zinloos kapot 
wordt geschoten door een agressor.  
Het verzet van Oekraïne daarin is onvoorstelbaar en de dagelijkse 
beelden zijn elke keer weer schokkend.  
We hopen natuurlijk dat er snel een einde komt aan deze oorlog 
maar hebben onze opvanglocatie enigszins aangepast met het 
bijplaatsen van een 2e stacaravan .  
Hierdoor hebben de 3 verschillende families ieder meer privacy 
gekregen.  
 
    

 Wonder 
 
Zeg me dat het kan. 
Dat het bestaat. 
Dat kan gebeuren wat nu nog ongelooflijk lijkt. 
 
Dat tussen ruïnes bloemen kunnen bloeien. 
Dat er op een puinhoop iets bijzonders kan ontstaan. 
 
Zeg me dat het kan. 
Dat het bestaat. 
Dat het verleden vervaagt 
en het heden opbloeit 



 

  

 

Tjserkepaad 2022 
 
Ook dit jaar is onze Stephanus Kerk in Oldeholtpade  
weer 6 zaterdagen open tijdens Kerkenpad. 
Het jaarthema is dit keer  “ Kerk voor jong en oud”. 
 
Dit jaar willen we tijdens deze dagen een expositie houden 
van de tekeningen en schilderijen van ons oud gemeentelid 
en trouwe kerkganger Age Bakker.  
Zelf heeft hij nooit iets willen weten van een expositie, en als  
het al ooit eens ter sprake kwam zei hij:  
”dat doen jullie maar als ik er niet meer ben” ! 
 
Vorig jaar overleed hij op 97 jarige leeftijd en tijdens de 
condoleance werden  een aantal tekeningen en schilderijen van 
hem op een groot scherm vertoond. 
En daar ontstond het idee om dit jaar werken van hem tijdens 
Kerkenpad ten toon te stellen.   
 
Hopelijk sluit het een beetje  bij het jaarthema aan en komt jong 
en oud naar de Stefanuskerk om in de eerste plaats onze mooie 
kerk te bezichtigen en  daarnaast een kijkje nemen bij de 
expositie. 
 
Onze kerk is op de volgende zaterdagen open: 2, 16 en 30 juli, 13 
en 27 augustus 
en 10 september.  
 
Ook de “Nicolaaskerk” in Nijeholtpade is deze zaterdagen 
geopend.  
  

 



 

  

 

4KLANK 

 
Hallo allemaal 
 
We zijn ooit in het leven geroepen als een gelegenheidskerkkoor 
voor de speciale kerkdiensten; Pasen, Pinksteren en Kerst.  
En daar tussendoor, op de laatste zondag van het kerkelijk jaar 
 ‘de Eeuwigheidszondag’. 
Dit is al zo vanaf 2014.  
 
De 4klank kent een steeds wat wisselende samenstelling, je doet 
mee wanneer het kan. En wanneer het een keer, bv voor de Kerst, 
niet past dan kun je later met Pasen gewoon weer aanhaken. 
Zo kon het gebeuren dat in de mooie kerkdienst op Goede Vrijdag 
in Oldeberkoop, een wat afgeslankte 4klank de liedjes  
‘Via Dolorosa’ en ‘Ik zal er zijn’ zong.  
En tijdens de Paasdienst in Oldeholtpade ‘Jezus alleen’ en 
‘Halleluja, He is Risen!’ erbij.  
 
Het is erg fijn om met elkáár te zingen, en we zingen allemaal 
graag. Tijdens de oefenavonden is de stemming prima en we 
hebben heel veel steun aan de goede repetitiebegeleiding en 
prachtige pianospel van Bernike Poppema. 
 
Bernike is jammer genoeg op Pinksterzondag verhinderd.  
Maar als alles goed gaat zingen we met de Eeuwigheidszondag 
weer.  
 
Rinkje Smitstra 

 
                                        

 



 

  

 

 
 
 
Bloemengroeten gingen naar:           
         
20 febr.  Nijeholtpade:     fam. v/d Hout en Jan en Adri Vaartjes       
27 febr.  Oldeholtwolde:   mevr. I. Koen en Douwe en Rinkje     
 6  mrt.  Oldeholtpade:     Luc- Jan en Annet Hornstra en  
                                        Bennie en Sietske de Vries  
13 mrt.  Nijeholtpade:      Jannie Vogelsang en  
                                        Wynand en Jitske Vogelsang 
20 mrt.  Oldeholtwolde:   Gerie Groen   
27 mrt.  Oldeholtpade:     Pieter en Rita Oenema en 
                                        Froukje en Rene Poelman 
 3  apr.  Nijeholtpade:      Ge Hamelink en Minne Krikke  
10 apr.  Oldeholtwolde:    Doopouders: Amanda Hoekstra en 
                                       Hans Remmerswaal   
17 april  Oldeholtpade:    Meintje Hoekstra en  
                                       Fedde en Immie v/d Zwaag 
24 april  Nijeholtpade:     Simon en Carla Kramer en 
                                       Jan- Jaap en Mieke Draijer 
   1 mei  Oldeholtwolde:   mevr. Breitsma   
   8 mei  Oldeholtpade:     Henk en Mien Bos en  
                                       Henk en Janny Vermeulen 
 15 mei  Nijeholtpade:      Eddy Boek 
 22 mei  Oldeholtwolde:   Koop Groen en Eke de Boer  
 29 mei  Oldeholtpade:     Joke krol en Anneke de Vries  

http://www.google.nl/url?q=http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-bloemen-mix-i19137.html&sa=U&ei=x4dzU_GuMevYygPqi4CgAw&ved=0CEIQ9QEwCg&usg=AFQjCNHUkl63AStznxGJ4NLQmOuVYbbQig


 

  

 

    Kerkdiensten Protestantse Gemeente Ter Holten   
                   van 27 februari t/m 26 juni       
datum Plaats Tijd Voorganger Bijzonderheden 

12 juni Oldeholtwolde 9.30 u ds. J. Droogsma  

19 juni Oldeholtpade 9.30 u ds. J. Droogsma  
26 juni Nijeholtpade 9.30 u ds. R. Klunder Coll.diaconaat 
  3 juli Oldeholtwolde 9.30 u dhr. R. Schonewille  
10 juli  Oldeholtpade 9.30 u ds. D. Geertsma  

17 juli Nijeholtpade 9.30 u dhr. R. Schonewille  

24 juli  Oldeholtwolde 9.30 u ds. J. Droogsma HA. H.A coll 

31 juli Oldeholtpade 9.30 u ds. J. Droogsma koffiedrinken 

 7 aug  Nijeholtpade 9.30 u ds. J. Droogsma   

14 aug Oldeholtwolde 9.30 u ds. P. Lindhout  Coll. 
zomerzending 

21 aug Oldeholtpade 9.30 u dhr. R. Schonewille  

28 aug Nijeholtpade 9.30 u ???????                         zie zondagsbrief 

4 sept Oldeholtwolde 9.30 u Jeroen Knol  

11sept Oldeholtpade 9.30 u mw.ds. Jongsma koffiedrinken 

18 sept Nijeholtpade 9.30 u ds. J. Droogsma terugkomzondag 

25 sept Oldeholtwolde 9.30 u ds. J. Droogsma H.A. H.A coll. 

 
 
Idealisten 
 
Waardering voor wie proberen  
Het ijs tussen mensen te breken. 
 
Waardering voor wie niet spreken 
Van water dragen naar de zee. 
 
Waardering voor wie doorgaan  
Om stromen bij elkaar te brengen. 
 
Waardering voor wie tonen 
Dat warmte wonderen doet. 



 

  

 

Collectes gemeente Ter Holten 

 
20-02-2022    Nijeholtpade           € 79,90 
 
06-03-2022    Oldeholtpade          € 87,10  
13-03-2022    Nijeholtpade           € 65,05  
20-03-2022    Oldeholtwolde        € 73,92  
 
03-04-2022    Nijeholtpade         € 62,35  
10-04-2022    Oldeholtwolde       € 152,-    Doopdienst  
17-04-2022    Oldeholtpade        € 90,90  
24-04-2022    Nijeholtpade         € 52,50  
 
01-05-2022    Oldeholtwolde       € 52,30  
08-05-2022    Oldeholtpade        € 83,45 
15-05-2022    Nijeholtpade         € 107,45  
  

Speciale en extra collectes 
 
27-02-2022    Oldeholtwolde       €  284,75  
Speciale dienst voor Oekraïne aangevuld door Diaconie tot € 400,- 
20-03-2022     Oldeholtwolde      € 90,70  collecte 40 dagentijd  
27-03-2022    Oldeholtpade        € 196,60  gezinsdienst  
17-04-2022    Oldeholtpade        € 155,55  Paascollecte  
15-05-2022    Nijeholtpade         € 74,10    Diaconaat  
 

    



 

  

 

Waar collecteren wij voor? 
Naast de reguliere collectes collecteren we de komende maanden 
voor de volgende bijzondere doelen. 
 
 
26 juni – Binnenlands diaconaat 
Hulp voor mensen zonder papieren 
 
In Nederland verblijven enkele tienduizenden migranten zonder 
verblijfsvergunning en geldige papieren. Zij hebben nauwelijks 
rechten en leven vaak onder moeilijke omstandigheden. Ze mogen 
niet werken en hebben geen recht op sociale voorzieningen. Kerk 
in Actie ondersteunt kerkelijke initiatieven zoals de Pauluskerk in 
Rotterdam, Villa Vrede in Utrecht en het Wereldhuis in Amsterdam, 
die ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en 
scholing. Maar ze kunnen er ook terecht voor een warme maaltijd, 
worden geholpen met ingewikkelde post en als er een medisch 
probleem is. 
 
 

24 juli - Heilig Avondmaal collecte Oekraïne 
De opbrengst van de collecte bij het Heilig Avondmaal is bestemd 
voor de opvang van de Oekraïense vluchtelingen. 
 
 

14 augustus – Zomerzending 
De kerk staat op tegen armoede in het dorp in Egypte 
 
Met een groot ontwikkelingsprogramma investeert de Koptische 
kerk in dorpen in heel Egypte met als doel: minder armoede.  
In elk dorp werkt ze samen met de inwoners drie tot vijf jaar lang 
aan betere gezondheidszorg, onderwijs, werkgelegenheid en 
huizen.  



 

  

 

Er worden bijvoorbeeld alfabetiseringscursussen georganiseerd, 
ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden 
gerepareerd.  
De armste inwoners worden geholpen om stroom en water te 
kunnen blijven betalen.  
Zo werken kerk en samenleving samen onder het motto: 
‘Veranderen kan’. 
De kleine Koptisch Orthodoxe gemeenten in Egypte zijn 
springlevend en van grote betekenis voor de samenleving.  
In de steden, maar ook op het platteland van Egypte heerst veel 
armoede. Via de diaconale organisatie BLESS leert de Koptische 
Orthodoxe kerk mensen om zelf hun armoede te lijf te gaan en 
met elkaar te werken aan een betere toekomst voor hun dorp en 
wijk. 
 
Mensen uit de kleine Koptische Orthodoxe gemeentes voeren dit 
diaconale werk zelf uit.  
En dat werk beperkt zich zeker niet tot de eigen kerk: het hele 
dorp of de wijk profiteert ervan.  
Regelmatig doen ook moslims mee met de projecten.  
 
De diaconie beveelt alle collecten van harte bij u aan! 
 
Namens de diaconie, Froukje Poelman 
 

 
 
 
Kijk terug met vergevingsgezindheid, 
kijk vooruit met hoop, 
kijk omlaag met mededogen 
en omhoog met dankbaarheid 

 



 

  

 

Onze tijd 
 
Nee, ’t is niet allemaal ellende  
en dreiging, angst en lelijkheid, 
onheil, dat is niet af te wenden, 
het is geen uitzichtloze tijd. 
 
Er zijn nog zoveel goede dingen: 
er staan nog sterren aan de lucht, 
er zijn nog bronnen, die ontspringen 
uit donk’re diepten, en de zucht 
van lentewinden in de bomen, 
de regendroppels op dor land, 
het zonlicht, uitgestort in stromen, 
een liefdeskus, een vriendenhand. 
 
Ons leven is niet enkel vragen 
terwijl er nooit een antwoord komt, 
het is niet enkel lasten dragen 
waaronder onze rug zich kromt. 
Er zijn nog wond’ren te beleven! 
 
’t Is niet alleen ons koel verstand 
dat ons de richting aan moet geven: 
het is Gods stem, het is Gods hand. 
 
Wij hoeven niet in ’t donker verder, 
In twijfel en onzekerheid: 
Want vóór ons gaat de goede Herder, 
van wie ons zelfs de dood niet scheidt! 
 
Nel Benschop uit: De stem uit de Wolk 
 

 



 

  

 

Verleidingen, kunt u/jij ze weerstaan? 
 
 
Via je zintuigen word je vaak geprikkeld om iets te doen waardoor 
je behoeften, verlangens, begeerten of hartstochten worden 
bevredigd. 
Stel dat je langs een marktkraam loopt met vers gebrande noten of 
langs een restaurant waar heerlijke geuren uit de keuken komen. 
Dan krijg je er ineens heel veel zin in. 
Je gevoel reageert dan met een dringend advies aan de wil om 
actie te nemen, soms zelfs met een DWINGEND advies.  
Maar het gaat altijd om JOUW REACTIE op een prikkel die van 
buitenaf komt, en die reactie komt wel uit jezelf. 
 
God heeft je een vrije wil gegeven om zelfstandig keuzen te 
maken en de grote vraag is: 
hoe ga je om met die keuzevrijheid? Welke verleidingen kunt u en 
jij weerstaan? 
 
Bent u en jij ook in de verleiding gekomen om meer te weten over;  

• Verleidingen,  

• over Adam & Eva en wat hebben de Vijgenbladeren daarmee 
te maken?  
 

 
Kom dan 12 juni naar de Out of the Box dienst! 

Deze dienst is in de kerk van Oldeholtwolde  

en begint om 9.30 uur. 

 
 
 



 

  

 

 
We hebben de naam gezinsdienst gewijzigd naar Out of the Box 
dienst, we willen dat iedereen zich welkom voelt om naar deze 
diensten te komen. Of je nu alleenstaand, jong of ouder bent 
iedereen mag zich thuis voelen in deze diensten en is van harte 
welkom! 
 
 
 
Graag tot 12 juni! 
 
Een vriendelijke groet van, 
The Out of the Box commissie 
 

 

 

 
Vrij 
 
Land  
waar je vrij bent om te gaan 
en je vleugels uit te slaan. 
 
Land  
waar deuren openstaan 
en ze je niet om je woorden kooien. 
 
Vrijheid 
die ik steeds meer waardeer 
naarmate ik zie dat die niet  
vanzelf spreekt. 

 
 



 

  

 

DONDERDAGMORGEN……..Koffietijd ! 

 
De koffiemorgens gaan gewoon door! 
 
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, schuif gewoon gezellig 
aan.   
De sfeer is zodanig  dat iedereen zich daar welkom voelt en waar 
je gezellig kan bijpraten in een open en laagdrempelige sfeer.  
  
WELKOM DUS !!  
 

                      

  



 

  

 

Bijbelkring 

 

 
Dit winterseizoen is het ons gelukt een aantal keren bij elkaar te 
komen.  
We beginnen altijd om 19.45 met een kopje koffie of thee om even 
lekker bij te praten.  
ds. Jouke Droogsma gaat daarna een bijbel gedeelte met ons 
lezen. Wie heeft het geschreven, wat lezen we hier en wat wordt 
er bedoeld. Dit zijn zo een aantal vragen waar we over na gaan 
denken. Ook gaan we kijken naar paralellen met de rest van de 
bijbel. 
 
We hebben nu een zomerstop maar ben je nieuwsgierig dan ben je 
van harte uitgenodigd om bij ons aan te schuiven. Het is niet nodig 
om al veel kennis van de bijbel te hebben.   
In september /oktober beginnen we weer. 
 
Zou je ook eens bij ons willen aansluiten dan kan dat.  
Je kunt bellen met Tieneke Bosman 0561-689234 

 
met  
tel: 0561-689234 
 

 
 

 



 

  

 

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. 

 

 

 

 

 

http://www.gzb.nl/
http://www.gzb.nl/


 

  

 

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 

 
 
 
 

 
 
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


