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Kerkdiensten:
Zondag 18 september Voorganger: ds. J. Droogsma
(Terugkom zondag)
9.30 uur
Organist: F. Poelman
Nijeholtpade
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 25 september Voorganger: ds. J. Droogsma
(Heilig Avondmaal)
Organist: H. v.d. Bij
9.30 uur
Oldeholtwolde
In deze dienst is er de H. Avondmaal collecte. Informatie hierover verderop
in deze zondagsbrief.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 2 oktober
Voorganger: ds. J. Droogsma
(Doopdienst)
10.00 uur
Organist: P. v.d. Zee
Oldeholtpade
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Bloemengroet:
De bloemen van zondag 4 september in Oldeholtwolde zijn gegaan naar:
Gerrrie Kanis
De bloemen van zondag 11 september zijn gegaan naar :
Richt van Wijk en Els Boonemmer
Bedankt:
Bedankt voor het verlate verjaardags bloemetje
4 aug erg heet vandaar nu
Daar is goed over nagedacht
Nogmaals bedankt !
Gr Jannie Vermeulen

Verjaardagen:
Donderdag 22 september
Zaterdag 1 oktober

Sije Nolles, Hesselingstraat 1, 8474 CV Oldeholtpade
F. Hamelink, Hoofdweg 242, 8475 CE Nijeholtpade

Van Harte Gefeliciteerd!!
Van de diaconie:
Op 25 september vieren we het Heilig Avondmaal in Oldeholtwolde. De opbrengst van
de Avondmaalscollecte is bestemd voor het project van de diaconie. Op de startzondag
zullen we vertellen wat het project inhoudt.
Namens de diaconie, Froukje Poelman
Terugkomdienst of Startzondag 18 september.
Komende Zondag beginnen we om half tien en Nijeholtpade. Er is een mysterie guest,
die ons in levende lijve komt vertellen over zijn werk. Het koppelt aan het jaarproject
van de diaconie waarover u dan ook meer zult horen. Na de dienst is er koffie met
zelfgebakken lekkernijen en na de koffie is er een spel waarbij ook het project van de
diaconie nadrukkelijk onder de aandacht gebracht zal worden. Na het spel sluiten we de
ochtend af met een broodje. Daarvoor is opgave wel gewenst want dan weten we
ongeveer hoeveel mensen er komen. Opgave bij de scriba: froukjepoelman@gmail.com
Avondmaalsdienst 25 september en doopdienst 2 oktober:
25 september kerken we in Nijeholtwolde en hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal
te mogen vieren. Als kerk komen we samen rondom Woord en Sacrament, het
Sacrament doorbreekt de woorden door het tastbaar te maken in brood en wijn, in ieder
geval deze zondag. Op zondag 2 oktober komen we in Oldeholtpade weer samen
rondom Woord en Sacrament maar dan staat de dienst in het teken van de Heilige
Doop, die bediend zal worden aan Cato Elshof. Beide diensten bevelen we van harte bij
u aan!
Ingezonden vanuit de gemeente:
Als U dit leest zijn wij al weer enige dagen bij onze dochter en haar gezin in Canada.
Wij hopen daar op 16 september de 18 de verjaardag van onze kleindochter Kate te
vieren en op 1 oktober mijn 83 verjaardag. Het is lang geleden dat zij deze
verjaardagen met ons hebben kunnen vieren. Eind oktober hopen wij U allen weer in
goede gezondheid te mogen ontmoeten.
Frans en Gré Hamelink
God Bless

Meditatie.
In de berijmde psalmen is vaak sprake van het huis des Heren, b.v. psalm 23, ik zal in
het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen, of psalm 91, heil hem wiens God
een plaats bereid in zijn verheven woning, of psalm 122, hoe sprong mijn hart hoog op
in mij, toen men mij zeide gord u aan, om naar des Heren huis te gaan. Het huis des
Heren speelt een grote rol in de bijbel. In de tijd van Abraham en Mozes was God ver
weg en waren het zeldzame visioenen waarmee men het moest doen, maar wanneer
dat volk dan onderweg is door de woestijn, dan komt God dichterbij, de tent der
samenkomst, de tabernakel, dat wordt de plek waar de mensen God kunnen ontmoeten
en natuurlijk later ook de tempel. Schijnbaar is het voor mensen belangrijk dat God hier
op aarde een adres heeft. Zo was er de tempel in Jeruzalem als heilige plaats, waar
mensen God konden ontmoeten. Later, tijdens de ballingschap, zien we dan overal de
synagogen opduiken, waar de Joodse gelovige samenkomt rondom de godsdienst. Ten
tijde van Jezus staat in Jeruzalem de herbouwde tempel centraal en zijn er overal
synagogen. We kennen het verhaal van de twaalfjarige Jezus in de tempel en ook het
verhaal van Jezus die de synagoge bezoekt.
Dichtbij God zijn, voor mijn gevoel betekent het niet dat je in een letterlijk huis van God
aanwezig moet zijn. Nee, elke plek waar mensen God zoeken mag je voor mijn gevoel
als huis van God bestempelen. Elke plek waar mensen God ervaren in hun leven mag
je als huis van God bestempelen. Een bijzondere plek voor mensen, denk daarbij aan
Jakob die tijdens zijn vlucht door de woestijn Gods nabijheid mocht ervaren, de ladder
uit de hemel met de engel en de stem van God, die de belofte uitspreekt dat God met
hem zal gaan. Deze plek krijgt de naam Bethel, huis van God.
Maar God laat zich niet opsluiten tussen vier muren, God is niet alleen aanwezig in zijn
huis, nee God is alomtegenwoordig. Wanneer je in je leven Gods nabijheid mag
ervaren, dan ben je in zijn huis zou je kunnen zeggen en wat kun je als mens daar ook
een kracht en een bemoediging vinden.
Maar toch gaat zo’n moment ook weer voorbij en moet je weer verder, dus zijn er in
ieders leven ook veel momenten, waar we ons niet in Gods huis bevinden, momenten
waarop we God ook wel eens als ver weg kunnen ervaren. Zo kan dat gaan, wanneer je
onderweg bent kun je ver van huis zijn, maar toch steeds weer met de gedachte aan
thuis en met de wetenschap dat je ook weer op weg zult gaan naar huis en ook weer
thuis zult komen. En zo mag het ook in het geloof zijn, steeds weer ervaren dat God
nabij is en zelf ook steeds weer het initiatief nemen om God te zoeken, soms binnen de
vier muren van een kerkgebouw, soms binnen de vier muren van je eigen huis, maar
soms ook in de natuur of op straat of in de auto.
Nog één ding is van belang om te benoemen, in het nieuwe Jeruzalem is geen tempel,
daar zal God bij de mensen wonen, daar is niet meer die afstand, daar is de nabijheid
van God, iedere dag weer en zal zijn rust en zijn vrede het bestaan bepalen.

Tsjerkepaad 2022 groot succes.
Ook dit jaar deden we weer mee met kerkenpad. De kerken van Nijeholtpade en
Oldeholtpade waren om de 14 dagen open voor het bezichtigen.
In Nijeholtpade was wederom Geert Kroes bereid de gasten te
ontvangen en in Oldeholtpade was dit jaar o.l.v. Femmie Raggers
een tentoonstelling van de tekeningen en schilderijen van ons
oud-kerklid Age Bakker. Dat was een schot in de roos want het
werd elke zaterdag een drukte van belang in de kerk. Vooral onze
eigen kerkleden en ook veel inwoners van Olde - en Nijeholtpade
en familieleden van Age Bakker verbaasden zich over het groot
aantal werken wat ten toon werd gesteld. Een totaal van ruim 250
bezoekers verdeeld over de 6 middagen was ongekend. Met behulp
van de vrijwilligers Jetske van Beem, Richt van Wijk,
Andries Hornstra en Geertje Hornstra werden de gasten voorzien
van koffie of thee. Van de bezoekers in Oldeholtpade zullen ook
velen zijn doorgereisd naar de kerk van Nijeholtpade, het andere pronkstuk van onze
gemeente. Alle medewerkers aan deze jaargang nogmaals dank voor jullie inzet.

Melding van zieken op de zondagsbrief:
Naar aanleiding van een aantal reacties uit de gemeente heeft de kerkenraad besloten
om voortaan de zieken te benoemen op de zondagsbrief zodat mensen uit de
gemeente mee kunnen leven. Niet iedereen wil dat en dat willen we ook respecteren
omdat niet iedereen daar hetzelfde over denkt. Vandaar dat de predikant, of eventueel
de wijkouderling, een kort bericht plaatst nadat de persoon in kwestie daar zelf
toestemming voor heeft gegeven.
De predikant of de ouderling zal daar bij ziekte ook om vragen bij een bezoekje maar
denkt u zelf ook mee, zodat we niemand vergeten of per abuis wel een berichtje
plaatsen terwijl de persoon in kwestie dat niet wil. Voor de volledigheid, melding van
ziekte wordt dus verzorgd door de predikant of een eventuele wijkouderling
(wijkouderlingen hebben we nu niet, dus zal de predikant dat nu verzorgen.)
Wilt u een dankberichtje plaatsen op de zondagsbrief dan kunt u zelf een kort bericht
doorgeven aan de redactie van de zondagsbrief.
Daarnaast is het van belang aan de predikant door te geven wanneer je ziek bent of
wordt opgenomen in het ziekenhuis, dan kan hij daar ook aandacht aan besteden. Ook
andere verdrietige situaties kunt u doorgeven.
U kunt het mailen naar dsdroogsma@gmail.com of telefonisch doorgeven
0561-856150. U kunt het beste bellen tussen 09.00.uur en 09.30.uur, tussen 12.30.uur
en 14.30.uur.

Kerktaxi:
Dhr. J. van Etten tel. nummer : 0561 688315 of mobiel 06-40479142
Wel graag bellen voor zaterdagavond 19.00 uur.
Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u
nieuws ( verjaardagen, geboorte, overlijden) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan kunt u
bellen of mailen met: Telefoon: 0561-689234 (Tieneke Bosman)
Per e-mail: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra)
De informatie voor de volgende zondagsbrief willen we dan graag binnen hebben
voor:

Donderdag 29 september

