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Kerkdiensten:
Zondag 3 juni
Voorganger: mevr. D. Grit
9.30 uur
Organist: M. Kok
Oldeholtpade
Kindernevendienst: Tieneke
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 10 juni
Voorganger: ds. T. Langhout
9.30 uur
Organist: H. v.d. Bij
Nijeholtpade
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 17 juni
Voorganger: ds. J.H. v.d. Mark
9.30 uur
Organist: K. Grootherder
Nijeholtpade
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Blikseminslag op kerktoren in Oldeholtwolde.
Tijdens de onweersbuien van dinsdag jl. , is er een blikseminslag geweest op de toren
van de kerk in Oldeholtwolde. Er is een behoorlijk gat geslagen aan de buitenkant en
binnen is er een ravage aangericht aan het elektriciteits gedeelte. De meterkast is daarbij
volledig weggeslagen en daarnaast is er forse schade ontstaan aan een deel van de
bedrading enz.
Door dit gebeuren is het gebruik van de kerk gedurende een aanzienlijke periode niet
mogelijk en moeten we de zondagsdiensten verdelen tussen de kerk van Oldeholtpade en
Nijeholtpade.
Een eerste verdeling is als volgt:
3 juni Oldeholtpade = zoals gepland
10 juni Nijeholtpade = ter vervanging van Oldeholtwolde
17 Juni Nijeholtpade = zoals gepand
24 juni Oldeholtpade = ter vervanging van Oldeholtwolde (Gezinsdienst)
1 juli Oldeholtpade = zoals gepland
Indien nodig dan houden we u via deze nieuwsbrief op de hoogte voor een vervolg.
Kerkrentmeesters

Opbrengst extra collecte:
De opbrengst van de extra pinkstercollecte op zondag 20 mei in Oldeholtpade
bedroeg: € 137,67.
Deze is bestemd voor zendingswerk van kerk in actie. Nu in Bangladesh.
Bedankt:
Graag bedank ik allen, die zo hartelijk hebben gereageerd op mijn ongelukje, waarbij ik
mijn heup heb gebroken! Ook tijdens de revalidatieperiode kwamen er nog steeds
kaarten. Elke kaart is een zonnestraaltje op je pad en helpt om de moed erin te houden!
Hartverwarmend dat onze kerkelijke gemeenschap daar zo attent in is! Nogmaals heel
veel dank !
Het gaat goed met de revalidatie. Ik lig op schema!
Met een hartelijke groet en tot spoedig ziens,
Richt van Wijk- Schat
Kerkenpad
Onze kerk is tijdens deze dagen ook 6 keer open.
Het jaarthema is dit keer “Kerk en gastvrijheid”.
Ze vragen ons om het komende seizoen aandacht aan dit thema te schenken.
Het thema sluit aan bij het thema van Culturele Hoofdstad 2018: Iepen mienskip.
En we kunnen melden dat we op de volgende zaterdagen open zijn.
Zaterdag 7 en 21 juli, 4 en 18 augustus en 1 en 8 september.
Nu hebben zich al mensen aangemeld om een zaterdag gastvrouw te zijn,
maar zeker voor zaterdag 21 juli zoeken we nog iemand.
Dus daarom onze vraag wie wil deze of een andere zaterdag gastvrouw/ heer zijn?
Voor vragen en/ of aanmeldingen mag u bellen met:
Femmie Raggers 0561-688654 of per mail hfa.raggers@planet.nl
Of kom even langs!
Oproep!
Jochem, Jurjen en Vrouke Kerssies zijn gestopt met het rondbrengen van de
Klokkentoren, in Nijeholtpade, daarom zoeken we iemand die dit van hun over wil
nemen. Het gaat om de Binnenweg, Kerkeweg, Kerkdreef en Hoofdweg vanaf fam.
Moes t/m fam. Luc-Jan Hornstra.
Voor aanmeldingen mag u/ je bellen met Femmie Raggers
0561-688654 of mailen hfa.raggers@planet.nl.

Karkeproat : Oldeholtwolde nu ook al van de stroom af?
Van ” hogerhand” moet Nederland van het Gas af. Wat staat ons nog meer te wachten?
Dinsdagavond 29 mei onweer. Na veel warme dagen kwam er regen , verkoelend maar
later ook heftig. Wat flitsen en onweer erbij. Een klap zonder flits: “Dat is dus dichtbij”
dacht ik. Direct daarop een enorme klap. Zo hard dat je wist er is ergens een inslag
geweest. Naast de kerk wonend denk je dan: “De kerk vangt het wel op want die heeft
een bliksemafleider”. Zelf merk je dat de stroom is uitgevallen: waar was de zaklamp
ook alweer? De kleinkinderen hebben er nog mee gespeeld maar waar is die blijven
liggen? . Met een kerstkaarsje op zoek……
De meterkast gevonden. Hoewel de aardlekschakelaar in de normale stand staat is er
toch een stop gesprongen, die vervangen en er is weer licht. De buurvrouw heeft ook een
kaarsje ontstoken even vragen of er hulp nodig is ; ze belt al enige tijd mobiel met
Liander. Om één uur ’s nachts komen ze iets vervangen in een naburig
transformatorhuisje. Ik kijk nog even naar de kerktoren maar zie gelukkig geen
vlammen………..
De volgende morgen liggen er leien over de hele tuin verspreid. Als ik omhoog kijk zie ik
de torenspits die behoorlijk gehavend is; er zit een gat in waar je met een kruiwagen
doorheen kunt (als je dat zou willen) Snel de kerkelijke autoriteiten gebeld. Het ziet er
niet best uit : één van de 8 staanders waar de torenspits op rust is kapot. Het haantje
houdt zich nog staande. Beneden is de puinhoop nog groter: De meterkast is min of
meer “ontploft” overal ligt zwart plastic alleen de gasmeter staat nog op zijn plek.
Richard Kerssies komt ’s avonds met een drone de schade opnemen en maakt foto’s van
dichtbij. Wat is dat een mooie uitvinding!
Morgen komt de KPN om mijn telefoon en internet weer in orde te maken. Ze zijn
inmiddels geweest en ik kan nu dit artikel schrijven .Het zal wel even gaan duren voor
de kerk weer bruikbaar is. Ook zult u de klok niet horen slaan, laat staan “ beieren”.
Het is niet anders. Binnen onze gemeente “ter Holten” hebben we gelukkig nog 2
kerkgebouwen die we nu iets vaker zullen gebruiken. Op onze website kunt u zien waar
er dienst is. www.terholten.nl
Over dat beieren: In de tijd dat de kerk van Oldeholtwolde werd gebouwd, droeg men
nog geen horloges en als men er wel één had droeg je die niet bij je “in het werk”. Toch
was het voor de boeren en mensen die buitenaf werkten belangrijk te weten hoe laat het
was. De “kerkklok” gaf de tijd aan voor de maaltijden door 50 slagen te beieren. Om 7
uur, 12 uur en 5 uur. Je wist dan dat je naar huis moest om te eten. Op verzoek van
enkele buurtbewoners beiert de klok niet meer om 7 uur in de ochtend maar nog wel op
de andere tijden. Tegenwoordig kun je op je mobiel zien hoe laat het is. Misschien is
deze kerkelijke “ service” niet meer van deze tijd maar bijzonder is het wel.

Nieuws van Connect
Afgelopen vrijdag weer een connectavond, om 8 uur verzamelden we voor een gezellige
avond.
Thema deze keer “Liegen” dit naar aanleiding van de derde en laatste aardsvader n.l.
Jacob. We lazen het verhaal van de zegening van Jacob door Isaak waar hij 4 keer niet
de waarheid sprak en toch de zegen ontving, we spraken erover of je mag liegen en of
het wel nodig is en wat de gevolgen zijn.
Maar het was deze keer een speciale avond, speciaal want deze keer was de eerste keer
dat we van ons nieuwe “honk” gebruik maakten.
Na veel werk om onze ruimte in te richten en er een echt thuis van te maken konden we
deze avond alles echt uitproberen , onze nieuwe banken, stoelen, kasten, keuken ( met
eigen koelkast) en digibord en ook nog op verzoek van onze jeugd de zitzakken, al heb ik
me daar zelf maar niet aan gewaagd.
Voorwaar een daalders plekje waar wij nog heel wat plezier aan gaan beleven.
Ook was het de tijd van de schoolexamens, ons groepslid Jurjen Kerssies zat in deze tijd
te zweten om zijn kennis te demonstreren, wij duimen natuurlijk voor hem en hopen dat
al die moeite niet voor niets is geweest en zal resulteren in een verdiend Havo diploma,
de uitslag moet rond 13 juni bekend zijn, gelukkig is dat geen vrijdag.
Tot slot namen wij (tijdelijk) afscheid van Dennis Pereboom ons gewaardeerd groepslid
en leiding gaat voor een stage naar Canada gaat en dat is niet om de hoek.
Hij zal daar de omgeving tot de zomervakantie onveilig maken, wij wensen hem
natuurlijk heel veel leerplezier.
Door al deze dingen een heel mooie avond welke wij vierden met gebak en een drankje
hierdoor werd het wel wat later dan gebruikelijk maar dat vind de jeugd nooit zo erg.
Groeten
Bauke, Peter, Dennis

Agenda:

Zondag 24 juni

Gezinsdienst

9.30 uur

Oldeholtpade

Om de zondagsbrief up to date te houden zijn we informatie van u nodig. Heeft u
nieuws ( verjaardagen, geboorte, overlijden) of bijvoorbeeld een leuk gedicht dan kunt
u bellen of mailen met: Telefoon: 0561-689234 (Tieneke Bosman)
Per e-mail: de.zondagsbrief@live.nl (Meintje Hoekstra)
De informatie voor de volgende zondagsbrief willen we dan graag binnen hebben voor:

Donderdagavond 14 juni

