Ter Holten
11de

jaargang

6 mei 2018

Nummer: 9

Kerkdiensten:
Zondag 6 mei
9.30 uur
Oldeholtwolde

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
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zondag 20 mei (Pinksteren)
Voorganger: ds. G.P. den Hollander
9.30 uur
Organist: M. Kok
Oldeholtpade
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 collecte van zondag 22 april in Oldeholtpade voor de Wijkkas
bedroeg: € 50,40
De opbrengst van de extra collecte van zondag 29 in Nijeholtpade voor de Gezinsdienst
bedroeg : € 86,81
Herman en Jikkie
Lieve gemeenteleden , het heeft ons goed gedaan dat er kaarten en telefoontjes kwamen.
Natuurlijk was het voor ons schrikken maar gelukkig gaat het nu beter . Herman moet
nog wel in gewicht toenemen. In huis moet ook nog het een en ander hersteld worden de

klussers (timmerleden)zijn tegenwoordig niet makkelijk te bestellen. Geduld is een
goede zaak. Heel hartelijke groeten van Herman en Jikkie.
Geboren:
Wilco en Jitzke Elshof-Boer delen ons mee dat op 23 april een dochter is geboren.
Dankbaar en blij zijn we met de geboorte van: Ellie Afke , roepnaam Lieke.
Feest op de Stellingenweg 82 dus.
Langs deze weg brengen we onze felicitaties over aan de hele familie.
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
OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP - OPROEP
Kerk en Samenleving is op zoek naar mensen ( graag in het bezit van een rijbewijs ) die
ons willen helpen om op zondagmorgen een kerkdienst op te nemen in de gemeente
Weststellingwerf. Deze dienst wordt op zondagavond om 19.00 uur uitgezonden op
Radio Centraal. Je komt 6 tot 8 keer per jaar in aktie.
Sommige kerken leveren zelf hun kerkdiensten aan maar er zijn ook kerken die deze
technische mogelijkheden niet tot hun beschikking hebben. Wij zouden het erg jammer
vinden als dit werk zou moeten stoppen. Het wordt nu gedaan door een te kleine ploeg
mensen. Wij hebben de mogelijkheid om de uitzendingen te verzorgen via Radio
Centraal en laten we proberen als kerken in Weststellingwerf dit te blijven voortzetten.
Verder zijn er natuurlijk ook altijd mensen welkom voor de presentatie en de techniek.
Voor inlichtingen kun je terecht bij Klaas Pesman – 0561 617496.
Officiële opening Kerkelijk Centrum.
Inmiddels hebben we 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 18-05-2018 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
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
Agenda:
In het weekend van 18, 19 en 20 mei is er opening van het nieuwe kerkelijk centrum
Zondag 24 juni

Gezinsdienst

9.30 uur

Oldeholtwolde

Nieuws uit de gezinsdienstcommissie
Zondag 29 april, hebben we een drukbezochte gezinsdienst mogen
organiseren. Het thema van deze dienst was: Hoe vrij ben jij?? Deze dienst
werd voorgegaan door ds. G.P. den Hollander. De muzikale medewerking
werd verleend door Gospelband Ichthus uit Franeker. In deze dienst stond
niet alleen het thema, maar ook verschillende talen centraal. Er werd deze ochtend gezongen in maar
liefst drie talen: Nederlands, Fries en Engels. Af en toe toch nog een uitdaging, maar wat een
enthousiasme! Deze drietalige ochtend werd afgesloten met een gezellig samen zijn, onder het genot
van een bakje koffie / thee in het MFC van Nijeholtpade.

Nijs út de famyljekommisje
Snein 29 april, hawwe wy in drok besochte famyljetsjinst organisearje kint. It tema fan dizze tsjinst
wie: Hoe frij binne jo? Yn dizze tsjinst wie ds. G.P. den Hollander ús dûmny. De muzikale
meiwurking waard verliend troch Gospelband Ichthus út Frentsjer. Yn dizze tsjinst wie net allinich
basearre op it tema frijheid. Mar ek waard er songen yn trije talen: Nederlânsk, Frysk en Ingelsk. Sa
no en dan noch in útdaging, mar wat in entûsjasme! Dizze trijetalige moarn waard gesellich ôfsletten,
ûnder it geniet fan in bakje kofje of tee, yn it MFC fan Nijeholtpea.

News from the familycommittee
Sunday the 29th of April, we were allowed to organize a well-attended family sevice. The theme of
our famliy sevice was: How free are you? The rector of this church service was ds. G.P den
Hollander. The band in this service was Gospelband Ichthus, from Franeker. This service wasn’t only
based on freedom, we had to sing in three different languages. This was a challenge for all of us!! But
what an enthousiasm. This morning fullfilled with freedom and three languages ended with a cosy cup
of coffee or tea in the MFC of Nijeholtpade.
De voorbereidingen voor onze eerstvolgende dienst zijn ook alweer in volle gang. Zet de volgende
datum daarom maar vast in uw agenda: Zondag 24 juni, deze dienst begint om 09.30 uur in de
kerk van Oldeholtwolde. De dienst zal geleid worden door gospelkoor Sjammasj uit
Leeuwarden. Het thema is: Onderweg naar..

Graag zien wij u daar!

We hope to see you soon!

Graach sjogge wy jo dèr

Namens de gezinsdienstcommissie,

Amanda Hoekstra

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:

Woensdagavond 16 mei 2018
I.v.m. onderstaande festiviteiten maken we de zondagsbrief 1 dag
eerder!!!

Uitnodiging
Graag nodigen wij u van harte uit voor de officiële opening van ons Kerkelijk
Centrum, gemeente Ter Holten in Oldeholtpade.
De officiële opening zal verricht worden door de burgemeester van
Weststellingwerf, de heer A. van den Nadort.
Wij verwachten u op vrijdagmiddag 18 mei 14.30 uur bij de ingang van het
nieuwe Kerkelijk Centrum. Aan de Hoofdweg 162 in Oldeholtpade.
Aansluitend willen wij graag met u onder het genot van koffie, thee en
gebak. En een hapje en een drankje, ons nieuwe Kerkelijk Centrum inwijden.
U krijgt de gelegenheid een persoonlijk woord c.q. rede te houden.
Wij verheugen ons om met u samen het nieuwe Kerkelijk Centrum Ter
Holten te Oldeholtpade feestelijk te openen in een sfeervolle ontmoeting.

Hartelijke groet, gemeente Ter Holten te Oldeholtpade.
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

