Ter Holten
11de

jaargang

22 april 2018

Nummer: 8

Kerkdiensten:
Zondag 22 april
9.30 uur
Oldeholtpade

Voorganger: ds. G.P. den Hollander
Organist: K. Grootherder
Kindernevendienst: Tieneke

Extra collecte voor de Wijkkas
Zondag 29 april
Gezinsdienst
9.30 uur
Nijeholtpade
Zondag 6 mei
9.30 uur
Oldeholtwolde

Voorganger: ds. G.P. den Hollander
Organist: H v/d Bij

Voorganger: ds. Hulshof
Organist: H v/d Bij
Kindernevendienst: Marian

Er is een extra collecte voor het Missionair werk
Zondag 13 mei
Voorganger: ds. G.P. den Hollander
9.30 uur
Organist: K. Grootherder
Nijeholtpade
___________________________________________________________________________
Attentie!!
In verband met de opening van ons nieuwe Centrum hebben we de diensten van 13 en
20 mei omgeruild!
Zondag 13 mei is er dus dienst in Nijeholtpade en zondag 20 mei in Oldeholtpade!
Opbrengst extra collecte
De opbrengst van de extra Paascollecte bedroeg € 79.00

Zang en Oecumenische dienst:
In de Klokkentoren staat vermeld dat er op zondagavond 22 april een zangdienst in
Oldeholtpade zou zijn en op zondag 13 mei een Oecumenische dienst.
Helaas gaan beide diensten om organisatorische redenen niet door!!
Wanneer de volgende zangdienst plaats vindt is op dit moment ook nog niet bekend,
en ook over een volgende Oecumenische dienst kunnen we nog niets melden.
We houden u via de Klokkentoren en Zondagsbrief op de hoogte.
Kerkenpad
Niemand heeft zich tot nu toe aangemeld om de organisatie van Kerkenpad op zich te
nemen.
Maar...toch hebben we besloten onze kerk tijdens deze dagen open te stellen.
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.
We gaan nog even kijken hoe en wat maar we kunnen wel al melden dat we op de
volgende zaterdagen open zijn.
Zaterdag 7 en 21 juli, 4 en 18 augustus en 1 en 8 september.
Nu de volgende vraag wie zou er tijdens een of twee van deze zaterdagen gastvrouw/
heer willen zijn?
Voor vragen en/ of aanmeldingen mag u bellen met: Femmie Raggers 0561-688654 of
per mail hfa.raggers@planet.nl
Verjaardag:
Op woensdag 9 mei is mevrouw Betten jarig.
Mevr. Betten woont in
Mariën bosch. kamer 226. op de tweede verdieping.
Fok 55.
8441 BN.
Heerenveen.
Wij van de redactie van de zondagsbrief willen een verjaardags lijst opstellen. Als u hier
op wil kunt u dit aan ons melden. Wij zorgen dan dat het vermeld word op de
zondagsbrief.
Beterschap:
Richt van Wijk is na een heupoperatie in ziekenhuis Tjongerschans voor revalidatie
vertrokken naar:
Boarnsterhim State
Wjitteringswei 67,
8495 JM Aldeboarn

Het Kerkelijk Centrum
Inmiddels is de nieuwbouw klaar en ook reeds in gebruik genomen. Marcel en Marja
hebben de vuurdoop gehad. Het mooie is dat toen we de plannen aan het ontwikkelen
waren er binnen onze groep werd vastgesteld dat we met de realisatie van de nieuwe
zaal onze regio weer de mogelijkheid kunnen bieden om rouw en trouw weer in
het eigen dorp te plannen. En het is dat ook mooi dat hiervan in de eerste maand van
opening voor beide al gebruik is gemaakt.
In de komende weken gaan ook de koffiegroep van de donderdag en de jeugd de
verhuizing inplannen, zodat ook dat deel in gebruik kan worden genomen. We nemen
dan afscheid van het Anlopien.
De realisatie van het parkeerterrein laat nog even op zich wachten. Inmiddels is het
voorstel door de eerste fase van de gemeenteraad met brede steun van alle politieke
partijen gekomen. Als alles mee zit dan kan de definitieve goedkeuring zo eind juni rond
zijn.
Officiele opening.
Ook hebben we inmiddels de officiële opening in het weekend van 18 tot 20 mei gepland.
In samenwerking met Marcel en Marja gaan we dit verdelen over deze 3 dagen.
Vrijdagmiddag 18-04-2018 zal onze burgemeester de opening officieel doen.
Vrijdagavond is er een avond gepland voor genodigden uit verenigingsleven en
kerkgebeuren.
Zaterdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur open huis voor iedere belangstellende.
Zaterdagmiddag 17.00 uur sluit de bouwcommissie met alle uitgenodigde vrijwilligers
het project af in een gezellig samenzijn.
Zondagmorgen 9.30uur een kerkdienst m.m.v. VocaLinde en daarna koffiedrinken in de
nieuwe locatie.

Hulp in de tuin gevraagd
Inmiddels hebben we ook een aanplant gedaan in de tuin voor het KC. Gekozen is voor
bodembedekkers en gemakkelijk struiken.
Toch zal er dit jaar regelmatig een schoffel door moeten om het onkruid voor te blijven.
Bij deze een oproep aan onze gemeenteleden om als vrijwilligers met enige regelmaat dit
te willen doen. Mogelijk kunnen we daar een ploegje van maken dat in onderling
overleg dit op zich neemt.
Graag aanmelden bij Henk Raggers -06-53477221 of e-mail raggh01@tele2.nl
De bouwcommissie

Houtverkoop;
Op het kerkhof van Oldeholtwolde zijn drie eikenbomen gekapt.
Het hout daarvan is voor de verkoop.
De opbrengst voor de kerk.
Wie heeft er belang bij?????
Douwe Smitstra
0561-616731.
Het Anlopien moet leeg!!!
Zaterdag 28 april gaat de jeugd het Anlopien leeghalen. Alle meubels gaan naar de stort
tenzij iemand er nog belang bij heeft. U kunt dit kenbaar maken bij Bauke Kuperus of
die dag om 10.00 uur bij het Anlopien zijn.
Agenda:
Zondag 29 april

Gezinsdienst 9.30 uur in Nijeholtpade

In het weekend van 18, 19 en 20 mei is er opening van het nieuwe kerkelijk centrum
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 3 mei 2018

Als ik niet meer ….....
Als ik niet meer goed kan lopen,
geef jij mij dan jouw arm?
Als ik niet meer op verbetering durf hopen,
maak jij mijn koude hart dan warm?
Als ik stilsta op deze aarde,
die maar jakkert en maar jaagt,
geef jij mijn leven dan weer wat waarde,
zodat mijn eenzaamheid vervaagt?
Als ik schreeuw en huil van binnen
laat jij mij dan niet alleen?
Wil jij dan iets voor mij verzinnen,
draag jij mij door die moeite heen?
Pas dan komt mens- zijn tot zijn recht,
als in de diepte van het leven,
liefde niet alleen met woorden wordt gezegd,
maar daadwerkelijk aan de ander wordt gegeven.
Addy Oostdijk
uit: Medemens 5

Uitnodiging diaconie Wolvega:
Onderstaand een uitnodiging van de diaconie van Wolvega voor een dagje uit.
Opgave kan bij onze eigen diaconie , zij geven het dan weer door aan Wolvega.
Pieter Bosman: 0561 689234 Remmelt Hoekstra: 0561 688698

