Ter Holten
11de

jaargang

11 maart 2018

Nummer: 5

Kerkdiensten:
Zondag 11 maart
Voorganger: da. A. Kuiper
10.00 uur
Organist: M. Kok
Oldeholtwolde
Kindernevendienst: Marian
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 18 maart
Voorganger: W. de Kleijne
10.00 uur
Organist: H. v.d. Bij
Oldeholtpade
Kindernevendienst: Tieneke
Extra collecte voor het Diaconaat
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 25 maart(Palmzondag) Voorganger: ds. G. P. den Hollander
10.00 uur
Organist: K . Grootherder
Nijeholtpade
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Goede Vrijdag 30 maart
Voorganger: ds. G.P. den Hollander
19.30 uur
Organist: H. v.d. Bij
Oldeholtwolde
In deze dienst is er een Heilig Avondmaal collecte.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gezinsdienst:
In de Klokkentoren staat vermeld dat er op zondag 18 maart een gezinsdienst in
Oldeholtpade zou zijn. Helaas heeft de commissie alles niet tijdig kunnen regelen.
De eerst volgende gezinsdienst is nu op zondag 29 april in Nijeholtpade.
Muzikale medewerking wordt dan verleent door “ Ichtus”

Dringende oproep voor Kerkepad

Vorig jaar was onze kerk tijdens kerkenpad niet open.. jammer maar helaas.
Nu is er weer de vraag binnen gekomen of we dan dit jaar wel weer mee willen doen.
Daarom wederom mijn vraag wie wil dit helpen organiseren?
De Tsjerkepaadperiode is dit keer van zaterdag 7 juli t/m zaterdag 8 september 2018.
We zijn meestal om de zaterdag open dus niet iedere week maar ongeveer
6 keer, hangt er van af hoe het uitkomt.
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.
Wie o wie?
Voor vragen en/ of aanmeldingen mag u bellen met:
Femmie Raggers 0561-688654 of per mail hfa.raggers@planet.nl

Nieuws van Connect
Na een kleine winterstop is Connect in januari weer begonnen, nu nog in het gebouw het
Anlopien. Maar binnenkort in ons eigen nieuwe gebouw , we hebben met alle
jeugdleiders een rondleiding gehad van de bouwcommissie ,zodat wij een beeld konden
krijgen van ons nieuwe onderkomen.
Momenteel zijn wij bezig met het uitzoeken van de nieuwe inrichting, wij hadden al een
gebruikt digibord aangeschaft van de basisschool “de Striepe” in Oldeholtpade voor het
kijken naar films en/of presentaties, hier horen natuurlijk lekkere banken en tafels met
stoelen bij, welke natuurlijk mooi moeten passen in de nieuwe ruimte .
Op advies van de jeugd komen er ook zitzakken , kent u ze nog , maar of dat nou zo
lekker zit? maar dat zal dan wel onze leeftijd zijn
Het zijn al met erg leuke dingen om mee bezig te zijn, maar tot de verhuizing waar wij
erg naar uitkijken komen we ook erg gezellig nog om de vrijdagavond samen in “het
Anlopien.” Wij zijn momenteel bezig met onze aardsvaders zoals we vorige keer al
vertelden afgelopen vrijdag komt Isaak aan de beurt.
En hoe moet je onze jeugd nou vertellen over Isaak, nou dat doen we aan de hand van
“Kiloknallers.”
Met onze vaste groep jeugd nadenken over wat dit nou met elkaar te maken heeft ?
Nieuwsgierig ? Kom eens kijken u bent altijd welkom !
Groeten
Bauke, Dennis , Peter

Jaarrekening 2016 ter inzage
Vanaf heden 8-3-2018 ligt de jaarrekening van 2016 van het College van
Kerkrentmeesters van onze gemeente Ter Holten gedurende een periode van 6 weken
ter inzage op het adres Hamersweg 1 A te Oldeholtpade. Indien u gebruik wilt maken
van deze mogelijkheid graag vooraf even een afspraak maken met Henk Raggers. tel.
0561-688654 of email raggh01@tele2.nl
Begroting 2018 ter inzage
Vanaf heden 8-3-2018 ligt de begroting 2018 van het College van Kerkrentmeesters van
onze gemeente Ter Holten gedurende een periode van 6 weken ter inzage op het adres
Hamersweg 1 A te Oldeholtpade. Indien u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid
graag vooraf even een afspraak maken met Henk Raggers. tel. 0561-688654 of email
raggh01@tele2.nl
De kerkrentmeesters.
Agenda:
Maandag 12 maart
Woensdag 28 maart
Zondag 29 april

Gesprekskring rond Open Deur bij Wim Hoogers
Bijbelkring bij Antje van Gunst 19.45 uur
Gezinsdienst 9.30 uur in Nijeholtpade

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 22 maart 2018

Franciscaanse Zegenbede
Moge God ons zegenen met ongemak
bij gemakkelijke antwoorden,
halve antwoorden en oppervlakkige verhoudingen,
zodat we diep van binnen
vanuit ons hart mogen leven.
Moge God ons zegenen met woede
bij onrechtvaardigheid,
onderdrukking en uitbuiting van Gods schepselen,
zodat we mogen werken aan rechtvaardigheid,
vrijheid en vrede.
Moge God ons zegenen met tranen
om te vergieten voor hen die lijden aan pijn,
verwerping, honger en oorlog,
zodat we onze handen kunnen uitstrekken
om hen te troosten
en om hun pijn in vreugde te veranderen.
En moge God ons zegenen
met genoeg dwaasheid
om te geloven dat we een
verschil kunnen maken in de wereld,
zodat wij kunnen doen waarvan anderen
zeggen dat het niet gedaan kan worden.
Toegeschreven aan Ruth Fox, benedictines ( 1985)

