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Belangrijke adressen en andere gegevens 
 

Predikant: ds. E. van Veen    58 85 68 ericvveen@ziggo.nl 
Preses:  dhr. H. Heinhuis   58 75 20 henk.heinhuis@ziggo.nl 
Scriba:  Mevr. H. Sleurink-Winters  37 13 15 bergstein240@home.nl 
 
Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl 
 
College van Kerkrentmeesters:   kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl 
Voorzitter: dhr. H. Heinhuis   58 75 20 henk.heinhuis@ziggo.nl 
Penningmeester: dhr. J.J. Flobbe   51 24 57 flobbesteenwijk@hetnet.nl 
Gebouwen: dhr. H. Falkena    85 05 02 hansmientje@ziggo.nl 
Banknr.: NL17RABO0149005717 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 
 
Ouderlingen:      ouderlingen@pk-steenwijkerwold.nl 
Wijk1:  dhr. K. Klarenberg   51 31 14 jan-jurk@hotmail.com 
Wijk 2:  dhr. H. Oord    37 12 82 h.oord@hetnet.nl 
Wijk 3:  dhr. B.T. de Groot Boersma  51 58 54 bdegb@planet.nl 
Wijk 4:  mevr. R. v.d. Hoofdakker-van Dijk 58 87 65 rwfvandenhoofdakker@gmail.com 
Eredienst: vacant 
Gemeenteopbouw: mevr. R. Boer-Westerbeek  58 75 70 roeliboer@home.nl 
 
Diaconie:      diaconie@pk-steenwijkerwold.nl 
Voorzitter: mevr. A. Bergsma-Hoekstra  51 74 88 hl.bergsma@gmail.com 
Secretaris: dhr. H. Nijenhuis   58 93 03 hnijenhuis@hetnet.nl 
Penningmeester: mevr. F. Dolstra-Seinen  58 91 64 gh.dolstra@home.nl 
 
Bloemendienst:  mevr. J.L. Martens-Stegink  51 30 86 jannie.martin@home.nl 
Samen aan Tafel mevr. M. Falkena-Ensing  85 05 02 hansmientje@ziggo.nl 
Ophaaldienst  dhr. G.H. Dolstra   58 91 64 gh.dolstra@home.nl 
 
Banknr.: NL29RABO0149094353 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 
 
Koster: dhr. G. Wink 58 93 83 / 06-19644064 gerardenlucy@kpnplanet.nl 
 
Organisten: dhr. A. Kroes, dhr. J. Lopers, dhr. R. Knol, Mevr. J. Bennen, dhr. G. Eggink 
 
Digiteam: digiteam@pk-steenwijkerwold.nl 
 
Andere telefoonnummers: 
Ledenadministratie dhr. J. de Vries   58 91 18 jan.de.vries@hetnet.nl 
Jeugdcoördinator: dhr. G. Veenstra  06-37 20 49 69 rennie-grietus@ziggo.nl 
Nevendienst/zondagsschool/brugdienst: 
   mevr. J. Klaverdijk-Ellen 85 16 23 jolandae@hotmail.com 
Oppasdienst:  mevr. W.K. Heijman-Hartkamp 51 74 51 w.heyman@zonnet.nl  
Verjaardagsfonds: mevr. A. Hummel-Strijker 58 92 53 aliberthum@hetnet.nl 
Provider:  ds. E. van Veen   58 85 68 ericvveen@ziggo.nl 
Kerkkoor:  mevr. R. Boer-Westerbeek 58 75 70 roeliboer@home.nl 
Zondagsblad:  Drukkerij Hovens-Greve 52 26 00 

  
www.pk-steenwijkerwold.nl 
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Nieuwe huisstijl en nieuw beleid Kontakt 
 

Wij presenteren u een vernieuwd Kontakt met de nieuwe huisstijl van de Protestantse Kerk 

Nederland (PKN). Ook onze website is vernieuwd, alles in dezelfde huisstijl. 

 

Bent u nieuwsgierig, kijk dan op www.pk-steenwijkerwold.nl.  

 

Ook het blad Kontakt zal op de website worden gezet. Daarom willen wij inventariseren of u het 

blad Kontakt nog in papieren versie wilt ontvangen. 

 

Wilt u het blijven ontvangen, dan vragen wij een kleine vergoeding van € 6,50 per jaar. Wij vragen 

u om dan de doorlopende machtiging in te vullen en met het enquêteformulier mee terug te geven. 

 

De formulieren worden bij u opgehaald. Is dat niet het geval, dan kunt u bellen met de scriba, 

telefoon (0521) 37 13 15 of via de e-mail reageren: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl 

 

U kunt ons ook volgen op Facebook. 

 

Van de redactie 
Als u dit nummer van Kontakt ontvangt, gaan wij op weg naar kerst. 

 

 

Het is de bedoeling dat u het volgende nummer van Kontakt in de 

week van 7 maart 2016 in huis heeft.  

Uw bijdrage daarvoor kunt u tot en met woensdag 24 februari 

inleveren bij het kerkelijk bureau, e-mail: kerkelijkbureau@pk-

steenwijkerwold.nl.  

 De redactie 

ds. E. van Veen, H. Oord, H. Stegink, J. de Vries,  

H. Nijenhuis, W. Heijman-Hartkamp, G. Dekker 

\ 

  

Berichten voor HZ en Kontakt 
 

Als u berichten heeft voor het HZ en/of voor Kontakt, dan  kunt u deze doorgeven aan Wilna 

Heijman van het kerkelijk bureau. Email: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl 

dat deze vragen of opmerkingen  op de juiste plaats binnen het kerkelijk bestuur terechtkomen.  

 

Bloemengroet bij verjaardagen 
 

De groep ouderen van 75 jaar en ouder is de 

laatste jaren flink toegenomen. Mensen 

worden gemiddeld ouder en dat is mooi. De 

toename van ouderen heeft wel geleid tot een 

nieuwe afspraak  bij bezoek van verjaardagen 

door de bezoekers. Pas bij gemeenteleden van 

80 jaar of ouder zal als regel op of rond de 

verjaardag een bloemetje bezorgd worden. 

Dit was bij 75 jaar, wel zal de bezoeker vanaf 

die leeftijd gewoon een bezoekje brengen. 

Wij hopen dat u begrip hebt voor deze 

verandering. 

 

  

http://www.pk-steenwijkerwold.nl/
mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
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Overzicht kerkdiensten 

 

  

donderdag 24 december 

kerstnachtdienst 

22.00 uur ds. E. van Veen 

 

Jeugdraad 

m.m.v. Christelijk Mannenkoor 

Steenwijk 

vrijdag 25 december 

1
e
 kerstdag 

 

09.30 uur ds. E. van Veen 

 

Kerkinactie (kinderen in de knel) 

m.m.v. Woldklank 

zondag 27 december 09.30 uur ds. E. van Veen 

 

Diaconie 

donderdag 31 december 

Eindejaarsbijeenkomst 

 

17.00 uur ds. E. van Veen Eindejaarscollecte 

zondag 3 januari 

Top 200 

Nieuwjaarsbegroeting 

 

10.00 uur 

 

ds. E. van Veen 

 

Verwarming 

 

zondag 10 januari 

 

09.30 uur 

 

ds. E. van Veen 

 

Beheer en administratie 

 

zondag 17 januari 

 

10.00 uur             oecumenische dienst in de Grote kerk te Steenwijk 

zondag 24 januari 

 

09.30 uur ds. E. van Veen Catechese en educatie 

 

zondag 31 januari 

viering Heilig Avondmaal 

 

09.30 uur ds. E. van Veen  

zondag 7 februari 

 

09.30 uur ds. E. van Veen 

 

Werelddiaconaat 

 

zondag 14 februari 

 

09.30 uur ds. E. van Veen 

 

Kerkkoor 

 

zondag 21 februari 

1
e
 zondag Veertigdagentijd) 

09.30 uur ds. E. van Veen 

 

40-dagen collecte 

 

zondag 28 februari 

 

09.30 uur ds. E. van Veen 

 

Algemeen Kerkenwerk 

 

zondag 6 maart 

 

09.30 uur ds. J. Bolt 

 

40-dagen tijd kerkinactie 

 

woensdag 9 maart 

biddag 

 

19.30 uur ds. E. van Veen 

 

 

zondag 13 maart 

 

09.30 uur ds. E. van Veen 

 

Kerkinactie binnenlands 

diaconaat 

 

 

Elke eerste zondag van de maand (3 januari en 7 februari en 6 maart) is er na afloop van de eredienst de 

mogelijkheid elkaar te ontmoeten bij het drinken van een kop koffie/thee in de kerk en voor de kinderen is 

er een glas/flesje drinken.  
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Donderdag24 december Kerstnachtdienst.. Op deze avond zet onze kerk de deuren wijd open en 

nodigt u uit om te komen naar de kerstnachtdienst. Deze dienst staat in het teken van de geboorte 

van Jezus Christus in onze wereld. Medewerking in deze dienst wordt verleend door het christelijk 

mannenkoor uit Steenwijk. De kribbe, de herders en de engelen. Allemaal hebben ze een verhaal 

dat jaar in jaar uit mensen in beweging brengt. Een verhaal over Gods komst in een mensenleven is 

niet anders te verstaan dan in de geboorte van een kind. Dit kind. God zien we in het kwetsbare. 

Het is een 

paradox. Het kleine dat ergens aan de rand van het bestaan ligt en daar vinden we Gods 

aanwezigheid. Voluit zingen we de bekende liederen; als er een plek is waar Stille Nacht gezongen 

mag worden, dan in deze nacht. 

 

Vrijdag 25 december Eerste Kerstdag. We vieren de geboorte van Jezus en sluiten in deze dienst 

het adventsproject af. Medewerking is er deze dienst van de Woldklank onder leiding van Karel 

Jager We hopen op een fijne en feestelijke kerstdienst met elkaar. 

 

Ruim baan voor alle vreugdebodes 

Die op deze nieuwe morgen 

Richting wijzen naar de Zoon. 

Zie hoe in Hem Gods luister schittert 

Waarmee Hij heel de wereld schraagt 

Als eeuwig woord dat altijd leven wekt. 

 

Alles wat ooit was 

Alles wat nu is, 

En dat wat ooit zal zijn, 

En heel dat kleine bestaan van mij, 

Wordt doortrokken met zijn licht 

Van liefde en trouw en vrede en redding. 

 

Breek uit in gejubel! 

Want het ware licht dat ieder mens verlicht 

Is steeds weer komende in de wereld. 

Geen spoor van duister krijgt het ooit klein.’ 

 

Zondag 27 december. Ieder kent van die momenten, verwacht of niet, die iets beslissends hebben. 

Een paar woorden kunnen dan alles zeggen. Het verwachte kind dient zich aan, de weeën 

beginnen: in de auto naar de kliniek. Snel nog een telefoontje naar familie: ‘Het is zover’. Zo 

begint Paulus in Galaten 4:4 zijn ‘kerstboodschap’ eigenlijk ook: ‘Maar toen de tijd gekomen 

was…’Simeon zou het gezegd kunnen hebben toen hij Jozef en Maria ontwaarde op het drukke 

tempelplein met hun baby van 40 dagen oud, om te doen wat volgens de Thora moest. Ze waren 

wetsgetrouwe joden en wisten hoe het hoorde. 

 

Eindejaarsbijeenkomst 31 december 17.00. Dit jaar 2015 willen we op een andere manier 

besluiten dan voorafgaande  jaren. Geen oudejaarsdienst zoals zoveel voorafgaande jaren maar een 

samenkomst, waarin ruimte is voor ontmoeting maar we ook stilstaan bij het bijna afgelopen jaar. 

We lezen de psalm, die bij het oudejaar past, we bidden om Gods en nabijheid voor het nieuwe jaar 

en we zullen eveneens een enkel lied zingen. We nodigen u en jullie graag uit om met elkaar het 

oudejaar te besluiten. 
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Top 2000 kerkdienst zondag 3 januari 
 

De Top 2000 is al jaren een begrip op de 

Nederlandse radio tussen kerst en oud & 

nieuw. 

Veel van de gespeelde songs hebben een 

boodschap op levens- of religieus gebied. 

 

De commissie Gemeente Opbouw organiseert 

op zondag 3 januari een dienst waarin een 

aantal muzieknummers uit de Top 2000 lijst 

zijn “verwerkt” . 

Inmiddels heeft de commissie een aantal 

muzikale talenten bereidt gevonden aan deze 

dienst mee te werken. Maar er kan ook 

meegezongen worden door iedereen. Ook zal 

er ondersteuning zijn door het Digi-team. De 

dienst begint om 10.00 uur. 

 

Namens de commissie Gemeente Opbouw, 

Roelof Falkena en Gerard Dolstra.  

  

 
 

Nieuwjaarsbegroeting 3 januari 2016 
 

Na de Top 2000 dienst op zondag 3 januari 

2016 is er gelegenheid elkaar de beste 

wensen te doen toekomen. We hopen 

natuurlijk dat vele gemeenteleden, jong en 

oud, dit zullen doen.  

Deze nieuwjaars-begroeting wordt natuurlijk 

gehouden in de kerk. 

 

Komt allen. 

 

 
 

 

 

Oecumenische dienst 17 januari Steenwijk 
 

 

Thema Week van Gebed 2016: 'Het woord 

is aan jou'' . Het woord is aan jou' is het 

thema voor de Week van Gebed voor de 

eenheid van christenen.  

Deze gebedsweek wordt in 2016 van 17 tot 

en met 24 januari 2016 over de hele wereld 

gehouden. Kerken en groepen van 

christenen kunnen plaatselijk meedoen met 

het initiatief. De kerken in Letland hebben 

teksten gemaakt die op dit moment worden 

vertaald en bewerkt.  

 

Op 17 januari organiseert de Raad van 

Kerken evenals andere jaren een 

oecumenische dienst in de Grote |Kerk in 

Steenwijk en deze dienst begint om 10.00.  

Voorganger is pastoor Th. van de Sman en 

medewerking is er van een koor uit Kuinre.
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Doopdienst zondag 17 februari 
 

Op zondag 17 februari zal er een doopdienst gehouden worden in onze kerk. In deze dienst zal 

Tessa Jasmijn, dochter van Roeland en Roelien Flobbe gedoopt worden. Zij wonen aan 

Hummelingen 20. 

 

Wij feliciteren de volgende 75-plussers 
 

4 jan J. Bakker, Bergweg 62, met zijn 81
e
 verjaardag 

5 jan L. de Vries-Sies, Bergsteinlaan 114, met haar 76
e
 verjaardag 

6 jan W. Kuiper-Kuiper, Vredenburg 8, met haar 77
e
 verjaardag 

8 jan A. de Looze, Boomsluiters 12, met zijn 81
e
 verjaardag 

16 jan H. van Dijk, Kerkwoerthe 46, met zijn 77e verjaardag 

18 jan W.L. Wijcherson-Schuurer, Basserweg 33, met haar 83e verjaardag 

18 jan H. Wubs, Het Schild 3, met zijn 82
e
 verjaardag 

18 jan R. Bouwer-Timmerman, Conincksweg 88, met haar 76
e
 verjaardag 

20-jan C. Veenstra-Jager, De Meenthehof 6, met haar 86
e
 verjaardag 

26 jan M. Pieffers-Prins, Hummelingen 10, met haar 80
e
 verjaardag 

2 feb D. Zeefat, Holthinge Campweg 144, met zijn 82
e
 verjaardag 

2 feb R. Kreulen sr, Bergsteinlaan 25, met zijn 80
e
 verjaardag 

3 feb J.C. Klaassen, Vredenburg 4, met zijn 85
e
 verjaardag 

8 feb E.M.B. de Looze-Keizer, Boomsluiters 12, met haar 78
e
 verjaardag 

15 feb G. Snijder-Kappe, Vredenburg 60, met haar 90
e
 verjaardag 

16 feb K. Zeefat-Bouhuis, Holthinge Campweg 144, met zijn 79
e
 verjaardag 

16 feb J. Lok-Lodewijk, Tukseweg 220B, met haar 79
e
 verjaardag 

18 feb E. Bisschop, Thijendijk 16, met zijn 79
e
 verjaardag 

20 feb W. Ritsema-de Jong, Oldemarktseweg 119D, met haar 83
e
 verjaardag 

21 feb A.A. Bisschop-Bisschop, Thijendijk 16, met haar 76
e
 verjaardag 

24 feb H.Wardenier-van Elp, Oldemarktseweg 194, met haar 84
e
 verjaardag 

1 mrt H.J. Snijder, Ten Dale 21, met zijn 83
e
 verjaardag 

1 mrt  J. Lok, Tukseweg 220B, met zijn 78
e
 verjaardag 

6 mrt R. Mook, De Spitzen 6, met zijn 80
e
 verjaardag 

13 mrt L. Hornstra, Oldemarktseweg 105, met zijn 80
e
 verjaardag 

15 mrt A. Bezembinder-Veeloo, Boomsluiters 11, met haar 83
e
 verjaardag 

24 mrt D. Snijder-Moed, Ten Dalke 21, met haar 83
e
 verjaardag 

28 mrt H. Dupon, Vredenburg 146, met zijn 90
e
 verjaardag 
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Herdersmaaltijd voor de advent 
 

Een herder kookt eenvoudig: een eenpansmaaltijd, maar smakelijk. In de winter vormen, ook 

in het land van de Bijbel, gedroogde bonen of granen van oudsher het basisvoedsel. Kruiden 

die op de velden rond Bethlehem te vinden zijn zorgen voor extra smaak. 

Een dikke soep van granen noemde men puls. Meestal wordt daar bulgur voor gebruikt. Dat is 

gekookte, gedroogde en geplette tarwe, die te koop is bij Turkse of Marokkaanse winkels en 

natuurwinkels. 

Tarwe is eigenlijk te duur voor herders. Gerst was het graan voor de armen. Ook dat is te 

koop bij natuurvoedingswinkels. 

 

Benodigdheden: 

4 eetlepels olijfolie, 800 gr bulgur of (geweekte) gerst, 3 liter kokende bouillon (potje of 

blokjes naar keuze, bij voorkeur kip- of groente-bouillon)’4 grote gesnipperde uien, 2 

eetlepels (gedroogde) munt, 2 eetlepels (gedroogde) tijm, zout, yoghurt (Turkse of Griekse). 

 

Was de bulgur met een zeef (indien u gerst gebruikt: eerst een nacht laten weken). Verhit de 

olie in een soeppan. Fruit de bulgur (gerst) daarin gedurende 5 minuten. Schep af en toe om. 

Roer de bouillon erbij en laat alles 30-45 minuten rustig koken. 

Bak intussen de uiensnippers goudgeel in de olie. Voeg op het laatst de kruiden toe en voeg 

zout naar smaak bij. 

Doe een lepeltje yoghurt op het bord en schep daarbij de puls. 

 

Eet smakelijk!! 

 

 

Kerstpakkettenactie in Steenwijkerwold  
 

Net als vorig jaar willen wij graag weer in actie komen om voor de minder bedeelde mensen 

onder ons een kerstpakkettenactie te houden. 

 

Wat is ons doel:   

Wij willen alleenstaanden en gezinnen die van een minimum of minder moeten rondkomen, 

verrassen door hen persoonlijk (maar anoniem) een kerstpakket aan te bieden.  

Daar hebben we uw hulp bij nodig. 

Wij zijn ervan overtuigd dat geven net zo bevredigend is als krijgen, en misschien nog wel 

meer. Zeker met Kerst!! Help daarom mee. Waarom?  

Omdat we het kunnen en omdat het eigenlijk maar een kleine moeite is.  

Een kleine moeite die veel vreugde en voldoening oplevert, zo denken wij. Met uw hulp 

kunnen we er een mooie ervaring van maken en wordt de wereld een beetje mooier…. 

 

Wat houdt de actie in: 

Er zijn veel mensen die in de periode voor Kerst een kerstpakket ontvangen, of soms wel twee 

of drie pakketten. Dat is natuurlijk heel leuk, maar soms voelt dat wel een beetje dubbel. Zo 

horen wij ook wel de opmerking van mensen, dat ze graag een pakket door zouden willen 

geven aan iemand die er geen één gekregen heeft, en die het misschien wel heel goed zou 

kunnen gebruiken. 
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Wij willen de mensen die twee of meer pakketten ontvangen, graag de gelegenheid geven om 

hier iets goeds mee te doen, zodat er nog meer mensen blij mee kunnen worden gemaakt. Het 

is ook mogelijk om een deel van uw kerstpakket te geven, of zelf een pakket samen te stellen, 

gewoon uit de winkel. 

Als u hier aan mee wilt doen, dan kunt u uw pakket (of een deel ervan) voor 24 december 

brengen naar één van de diakenen. Wij zullen er dan voor zorgen dat het een goede 

bestemming krijgt. Natuurlijk mag u ook even bellen, dan wordt het pakket bij u opgehaald. 

 

Om de actie te doen slagen is het van belang om adressen te hebben van mensen die zo’n hart 

onder de riem nodig hebben. Daarom doen wij hierbij ook de oproep om namen aan ons door 

te geven, van mensen waarvan u denkt dat zij iets extra’s goed kunnen gebruiken. Natuurlijk 

mag u erop vertrouwen dat wij met deze gegevens uiterst zorgvuldig om zullen gaan. 

Mochten er meer pakketten binnenkomen dan dat er adressen zijn, dan zullen deze via de 

voedselbank verspreid worden. 

 

Waar kunt u terecht: 

Mevr. A. Bergsma,  Achterveld 1, Tuk    telefoon:0521-517488 

Dhr. H. Nijenhuis, Past. Muitemanstraat 15, Steenwijkerwold   telefoon:0521-589303 

Mevr. M. Falkena,  Steenwijkerweg 247, Witte Paarden              telefoon:0521-850502 

Mevr. J. Martens,  Bergsteinlaan 15, Tuk      telefoon:0521-513086 

Familie Dolstra, Het Schild 18, Steenwijkerwold     telefoon:0521-589164 

 

 
 

 

 

Dorcas 
 

Op woensdag 4 november (dankdag) en op 

zondag 8 november hadden we weer een 

inzameling voor Dorcas.  Dit heeft 11 

dozen met goederen opgeleverd.  

Deze voedselactie is bestemd voor de 

allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. 

 

We willen iedereen die spullen heeft 

ingeleverd hiervoor hartelijk bedanken. 
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Verjaardagsfonds 
 

Na de oproepen in Kontakt en HZ kan ik 

meedelen dat de belijdende leden in Tuk, 

die vele jaren door Petra en Dirk 

Wicherson werden bezocht, weer allemaal 

namens het Verjaardagsfonds een bezoekje 

kunnen verwachten.  

De bewoners van de straten: Bergsteinlaan,  

Markehof en Oldemarktseweg zullen door 

Lies Schipper worden bezocht. 

Roelien Flobbe zal de bewoners van de 

resterende straten: Boomsluiters,  Humme-

lingen en Remmelinge bezoeken. 

 

Fijn dat nu alle belijdende leden weer een 

felicitatie kunnen ontvangen namens de 

kerk.  

Lies en Roelien hartelijk welkom binnen 

de groep van het Verjaardagsfonds. 

 

Nu zijn wij nog op zoek naar een 

vrijwillig(st)er om de belijdende leden in 

Steenwijk, die kerkelijk bij onze gemeente 

willen blijven, te bezoeken. 

Geer van Sleen heeft al enige tijd geleden 

aangegeven dat zij hier mee wil gaan 

stoppen. 

 

Wie wil dat gaan doen?  

Je kunt je melden bij  

Ali Hummel, telefoon 58 92 53. 

 

  

 

De tafel der ARMEN  
‘wat in stilte bloeit’  

 

Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen,  

onder de hete zon, op de akker,  

heeft Hij bestemd voor de tafel der armen.  

 

Aardekracht, zonkracht is Hij, licht in mensen,  

dat wij elkaar bevrijden en doen leven,  

brood van genade worden, wijn van eeuwig leven.  

 

Maar wie niets hebben, wie zal hen hier aan deel geven?  

En die weelde zwelgen en van niets weten,  

wie zal hen naar gerechtigheid doen verlangen?  

 

Aanschijn der aarde, wie zal jou vernieuwen?  

Hij die alles zal zijn in allen, heeft ons bestemd  

om, aarde, jouw aanschijn te vernieuwen.  

 

Huub Oosterhuis 
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De toekomst van de kerk: Kerk 2025 
 

Op 1 oktober 2015 verscheen het stuk Kerk 2025: waar een Woord is, is een weg. Waar 

gaat het om? Het gaat om de hoop dat er in 2025 een betekenisvolle kerk zal zijn. 
 
Ds. A. Plaisier , scriba (secretaris) van de 

synode van de Protestantse Kerk en schrijver 

van dit stuk: "Waar een Woord is, is een weg. 

Er is een levend Woord, en daarom is er een 

weg. Ooit voegde dat levende Woord zich bij 

twee leerlingen die dachten dat ze op een 

doodlopende weg liepen. Ineens waren het er 

drie die daar liepen, de twee en een 

vreemdeling, die gaandeweg steeds 

vertrouwder werd. Harten begonnen te branden 

en op de avond van die dag brak Hij het brood 

met hen. Toen Hij uit hun ogen verdween, 

wisten ze het: het is de Jezus, de opgestane 

Heer. Dat maakte alles anders. Diezelfde Heer 

loopt met ons mee. Dat doet wat met je. Dat 

geeft hoop. Dat motiveert om de schoenen aan 

te trekken en de weg te gaan. In de nota wordt 

gestart met de beweging back to basics. Want 

zomaar het kerkelijk ‘bedrijf’ voortzetten, is 

niet goed. Het gaat erom de kerk steeds 

opnieuw te ontdekken. Als iets waar je blij van 

wordt en waar je graag anderen voor uitnodigt. 

De synode, waarin kerkenraadsleden als 

ouderlingen en diakenen, dominees en 

gemeenteleden, in vertegenwoordigd zijn , 

denkt met elkaar na over de toekomst van de 

kerk. De kerken, ook de Protestantse kerk 

wordt kleiner.  Wij merken dat ook al jaren wat 

betreft het ledenaantal van onze gemeente. 

Steeds minder mensen zijn lid van een kerk, de 

lege plekken , die mensen achterlaten, indien 

zij niet meer naar de kerk kunnen komen of 

overlijden worden niet meer opgevuld. Al 

jaren zijn er bijna geen dopelingen. De 

belijdenisdienst van dit jaar met Pinksteren in 

onze vernieuwde kerk was een unieke 

gebeurtenis.  Kerk-zijn lijkt meer iets voor 

ouderen dan voor jongeren.   

De kerken krimpen en soms vraag je je af hoe 

ver dit proces door zal gaan. We leven wat 

betreft de toekomst van de kerk in een 

onzekere en spannende tijd. Het kan niet 

anders dat daarmee ook het beeld van de kerk 

verandert. Het is niet meer vanzelfsprekend dat 

in een dorp de kerk nog in gebruik is en 

hoeveel kerken zijn er inmiddels in grote 

steden niet al gesloten of van bestemming 

verandert.  Een pijnlijk proces voor allen, die 

zo betrokken waren bij die gemeente of 

parochie. Je levensgeschiedenis is vaak 

eveneens verbonden met zo’n kerk, denk aan 

doop, belijdenis, trouwen, rouw. Het kan best 

zijn dat onze protestantse gemeente in de 

toekomst deel gaat uit uitmaken van een groter 

verband van gemeenten net zo als nu met 

rooms –katholieke parochies het geval is. Ook 

wordt het voor veel gemeenten steeds 

moeilijker het traktement van een predikant op 

te brengen. Predikantsplaatsen verdwijnen of 

de werktijdsfactor gaat omlaag. 70% trouwens 

van alle predikanten is ouder dan 50 jaar. Ik 

vraag mij ook weleens af of ik to mijn 67
ste

 wel 

werkzaam kan blijven in de kerk? Een kerk, 

die mij lief en dierbaar is. 

Het aantal leden van een kerk daalt, maar 

betekend dat ook dat de rol van de kerk kleiner 

word? Heel veel vrijwilligers  op allerlei 

gebied hebben een kerkelijke achtergrond en 

de kerk is nog altijd de grootste 

vrijwilligersorganisatie van ons land. Als ik 

bijvoorbeeld in het verzorgingshuis Nijestede 

of het verpleeghuis Zonnekamp ben, kom ik 

vrijwilligers uit de diverse kerken tegen.  Ook 

bij de voedselbank, zorg- en schuldhulpmaatje 

projecten zijn heel veel kerkleden betrokken. 

En ook bij hulp aan de vluchtelingen in ons 

land speelt de kerk in veel plaatsen een 

belangrijke rol. Jarenlang hebben kerken in 

deze omgeving een belangrijke rol gespeeld in 

de stichting Noodopvang asielzoekers hier in 

Steenwijkerland en ook nu staan kerken in de 

startblokken om eventueel hulp te geven aan 

vluchtelingen in Steenwijkerland. Dit alles 

doen we niet om leden te werven  maar omdat 

het onze opdracht is om onze naaste, de 

mensen om ons heen die hulp nodig hebben, te 

helpen.  De geschiedenis van God met mensen 

is begonnen vanuit de opdracht om er een 

mooie, leefbare wereld te maken. En Jezus 

heeft het ons voorgedaan en dat zullen we 

blijven doen, ook na 2025. 
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Visitatie 3 februari  
 

Uitnodiging voor gemeenteleden, met mogelijkheid tot gesprek 

 

Overeenkomstig de kerkorde van de 

Protestantse Kerk in Nederland moet elke 

gemeente eens in de vier jaar worden 

gevisiteerd. Op woensdagavond 3 februari 

is onze gemeente aan de beurt.  

De visitatie is te vergelijken met een 

huisbezoek. Het is een pastoraal bezoek 

van de bovenplaatselijke kerk aan de 

plaatselijke gemeente. De vraag: “Hoe gaat 

het met u?”, staat hierbij centraal. Tevens 

willen we met u van gedachten wisselen 

over de manier waarop het geloof wordt 

beleefd en gestalte krijgt. 

 

Van 19.00 uur is er de mogelijkheid tot 

gesprek voor gemeenteleden. 

Gemeenteleden mogen ook schriftelijk 

commentaar geven op het gemeenteleven. 

 

U hoeft zich niet te melden bij de scriba of 

de kerkenraad, maar melding vooraf bij 

(één van) de visitatoren wordt op prijs 

gesteld. 

ds. H.C.S. Spit, Kerkplein 5, 7431 EE 

Diepenveen, telefoon (0570) 59 12 71, 

henkspit@concepts.nl 

dhr.  H.J. Zomer, Holterweg 16, 7475 AW 

Markelo, telefoon.(0547) 26 32 33, 

hzomer@antenna.nl  

 

De gesprekken zijn in de consistorie van de 

kerk. 

 

 
 

 

 

Organistenrooster 2016 
 

Op het organistenrooster van de reguliere 

zondagdiensten voor 2016 komt jammer 

genoeg Ronald Knol niet meer voor.  

 

Er zat een groot verschil in de vergoeding 

van de verschillende organisten voor onze 

zondagdiensten. Het verschil was dermate 

groot dat wij als kerkenraad, mede uit 

financiële overwegingen, hebben moeten 

besluiten om één lijn te trekken voor de 

maximale vergoeding van onze organisten.  

Ronald heeft aangegeven dat hij voor deze 

maximaal vastgestelde vergoeding niet 

meer kan spelen.  

Dit is spijtig, mede omdat Ronald voor 

velen een vertrouwd gezicht is en onze 

erediensten regelmatig opluisterde met 

heel mooi orgelspel en zijn eigen 

interpretaties.  

Wij danken Ronald voor zijn jarenlange 

bijdrage en wensen hem toekomstig veel 

succes met zijn muziekbedrijf.  

 

Henk Heinhuis, voorzitter kerkenraad. 

 

 
 

 

mailto:hzomer@antenna.nl
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Dank aan onze vele vrijwilligers 
 

Ruim een jaar geleden is ons kerkgebouw 

na de grondige herinrichting weer in 

gebruik genomen. Wij krijgen dan ook vele 

complimenten en daar kunnen we met 

elkaar best wel een beetje trots op zijn. Wij 

zien gemiddeld genomen een toename in 

het aantal kerkbezoekers en dat stemt ons 

zeer tevreden.  

 

Waar we ook best trots op mogen zijn is 

het groot aantal vrijwilligers. Ruim 100 

vrijwilligers zorgen ervoor dat wij met 

elkaar een kerkelijke gemeente kunnen 

vormgeven. Of het nu gaat om het 

rondbrengen van Kontakt en andere 

kerkelijke post, de bezoekdames en -heren 

in de wijkteams, het  DigiTeam, de kosters, 

het kerkelijk bureau, de commissie 

liturgisch bloemschikken, de culturele 

commissie, het team van de jeugd, oppas- 

en kindernevendienst, de redactie en de 

samenstellers van Kontakt, de zondag-

avondgroep,  de groeigroep, het verjaar-

dagfonds, de vele helpende handen met 

allerlei verbouwingsklussen, het organi-

seren van de ouderenmorgen en de 

gezamenlijke maaltijden, het halen en 

brengen van mensen van en naar de kerk 

en alle mensen die deel uitmaken van 

allerlei commissies en niet te vergeten de 

scriba en alle ambtsdragers. Het zijn de 

mensen die het verschil maken. Het 

gebouw staat er al meer dan 600 jaar en wij 

mensen zijn de passanten. Het is heel mooi 

om te ervaren dat vele generaties 

vrijwilligers door de eeuwen heen er 

samen voor zorgen dat onze kerk als baken 

in onze omgeving en ons leven kan 

fungeren.  

 

Op het gevaar af dat ik een groep of 

personen vergeten ben vind ik het 

belangrijk om dit zo aan het eind van het 

jaar toch een keer te benoemen.  Allemaal 

heel hartelijk dank  voor jullie 

inspanningen. Verder wens ik jullie, en 

uiteraard alle gemeenteleden, mede 

namens de gehele kerkenraad gezegende 

kerstdagen, een  plezierige jaarwisseling en 

een heel goed en gezond 2016.  

 

Met vriendelijke groet, 

Henk Heinhuis, voorzitter kerkenraad 

 

 
 

 

 

Openingstijden kerkelijk bureau 
Op elke 1e dinsdag van de maand heeft het kerkelijk bureau weer zitting in de consistorie van 

de kerk. U kunt hier o.a. terecht voor collectemunten. Ook kunt u wijzigingen doorgeven voor 

de ledenadministratie. 

 

Heeft u vragen of opmerkingen?  Ook hiervoor kunt u terecht tussen 19.00 en 19.30 uur. 

Mailen mag ook: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl 

 

  

mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
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Eindejaarscollecte 2015 
 

Goede buren 
 

Wanneer Jezus zegt: ‘Heb de Heer, uw 

God, lief en uw naaste als uzelf!’ mogen 

we dat als gemeente in de praktijk brengen 

door naar elkaar om te zien en er voor 

elkaar te zijn. Zijn uitspraak is juist ook 

een aanmoediging om iets te betekenen 

voor de mensen buiten onze kerkmuren. 

Om goede buren te zijn voor mensen in 

onze straat of wijk. 

 

Veel buurtbewoners kennen ons 

kerkgebouw. Als kerkenraad hopen we 

echter dat steeds meer mensen ontdekken 

dat onze kerk meer is dan een pand. Dat 

het een levendige gemeenschap is waar 

iedereen welkom is. Welkom op zondag - 

om te vieren, te zingen of stil te zijn – en 

welkom bij onze doordeweekse 

activiteiten.  

 

Als kerkenraad kijken we verwachtingsvol 

uit naar een nieuw jaar, waarin we 

opnieuw samen met u mensen binnen en 

buiten onze gemeente willen betrekken bij 

onze gemeenschap. Dat doen we door met 

elkaar tal van activiteiten te organiseren 

voor verschillende doel- en 

leeftijdsgroepen, zoals kinder- en 

jeugdclubs, gesprekskringen en 

missionaire activiteiten. Om al die 

activiteiten mogelijk te maken is geld 

nodig. Daarom vragen we aan het eind van 

dit jaar een extra gift zodat we dit mooie 

werk komend jaar kunnen voortzetten! 

 

Met uw gift draagt u bij aan een gemeente 

die omziet naar elkaar en naar mensen in 

de buurt! Geef aan de eindejaarscollecte 

tijdens de kerkdienst of maak uw bijdrage 

over via de acceptgirokaart. Uw bijdrage 

komt ten goede aan een bestemming of 

activiteit die we als kerkenraad zorgvuldig 

uitkiezen.  

 

Als kerkenraad danken u bij voorbaat heel 

hartelijk voor uw betrokkenheid en steun! 

 

 

 

Kerkbalans 2016 komt eraan! 
 

De voorbereidingen voor de actie 

Kerkbalans zijn weer in volle gang.  

 

Het thema van de actie is dit jaar: ‘Mijn 

kerk inspireert’.  

 

Tussen 17 en 31 januari ontvangt u een 

brief met het verzoek om bij te dragen. Net 

als voor een huishouden is een gezonde 

financiële situatie belangrijk voor de kerk. 

Daarom vragen we elk jaar aan al onze 

gemeenteleden om een bijdrage. Het is een 

vrijwillige bijdrage, maar we kunnen niet 

zonder!  

De inkomsten uit Kerkbalans vormen de 

financiële basis voor onze kerk. We hopen 

dan ook dat we weer op u mogen rekenen.  

 

Dankzij uw bijdrage kunnen we onze 

belangrijke taken blijven vervullen en 

nieuwe plannen maken. 
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Zondagsschool/kindernevendienst/oppasdienst 
 

Voor kinderen wordt er elke zondag, behalve 

in de kerstvakantie en zomervakantie, 

zondagsschool/kindernevendienst/ 

oppasdienst gehouden.  

 

Als er veel 0-4 jarige kinderen in een dienst 

verwacht worden, wordt er een speciale 

oppasdienst geregeld. Omdat hiervoor extra 

mensen moeten worden ingeschakeld, vragen 

we aan ouders die van plan zijn om van deze 

oppasdienst gebruik te maken, om in de week 

voorafgaand aan de betreffende zondag even 

contact te zoeken met degene die in HZ 

wordt vermeld voor de oppasdienst of met 

mevr. W.K. Heijman-Hartkamp, telefoon  

(0521) 51 74 51. 

 

Voorafgaand aan een kerkdienst kunnen 

kinderen van 4 t/m 12 jaar tussen 9.00 uur en 

9.20 uur in Hoogthij gebracht worden. Om 

9.20 uur lopen de kinderen onder begeleiding 

van de leiding van de zondags-

school/nevendienst naar de kerk en maken 

daar het eerste gedeelte van de kerkdienst 

mee. Voor de schriftlezing begint, vertrekken 

kinderen en leiding weer naar Hoogthij. 

Rekening houdend met de leeftijden van de 

kinderen wordt hier gesproken over een 

thema, gezongen en geluisterd naar een 

Bijbelverhaal. Voor een spel, kleurplaat of 

knutselwerkje binnen het thema is altijd 

voldoende tijd, voordat de ouders de 

kinderen na afloop van de kerkdienst in 

Hoogthij weer ophalen. 

De methode “Kind op Zondag” vormt de 

leidraad van de zondagsschool/ nevendienst. 

Ook wordt er gebruik gemaakt van projecten, 

voorafgaand aan b.v. Kerst en Pasen. 

 

Mocht u het team van de 

zondagsschool/nevendienst willen verster-

ken, dan kunt u contact opnemen met: 

Jolanda Klaverdijk-Ellen, (0521)  85 16 23.). 

Uw hulp is van harte welkom. 

 

 
 

 

 

Verslag van de afgelopen CJV activiteiten 
 

In oktober hadden we voor de jongste groep 

het altijd leuke cadeautjes spel. Iedereen 

neemt een cadeau mee, ingepakt. Als je 6 

gooit met de dobbelsteen mag je er een 

pakken van de tafel. Zijn alle cadeaus op dan 

mogen ze uitgepakt. Dan word er weer 

gegooid, heb je 6, dan mag je iemands 

cadeau afpakken. Er zijn altijd favorieten bij, 

dus zo heb je een cadeau, zo ben je het weer 

kwijt. Totdat de tijd om is, dan mag je het 

houden.  

 

Voor de oudere kinderen was het YMCA 

Triaxy spel er weer. Dit word landelijk 

gespeeld, en we hebben een mooie 3
e
 plaats 

behaald. Bij 1 opdracht konden veel punten 

worden gescoord. Dit was: Regel een 

scootmobiel met een ouder persoon, regel 

een tandem en regel een vrachtwagen met 

chauffeur binnen een uurtje. Toppie, allemaal 

gelukt! 

 

In november hebben we voor de oudste groep 

een leuke spooktocht-avond bij de familie 

Hartkamp op de Woldberg gehad. Spannend, 

leuk en gezellig. Iedereen kon na de tocht 

zijn verhaal kwijt onder het genot van een 

lekker warm frietje.  
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De jongste groep werd een week later met 

speciaal vervoer van school gehaald. Piet 

Hartkamp stond met de trekker en huifkar 

klaar voor een leuk ritje naar Tuk, dwars 

door het bos heen. Daar kregen de kinderen 

wat te drinken en chips. Om daarna in 2 

groepjes het bos in te gaan om daar 

opdrachten te krijgen. Langzaam werd het 

donker… Een lampje bood uitkomst, 

gekregen van een heks, die ook lekkere 

snoepjes had. Bij één spook moest er nog een 

dobbelsteen gegooid worden om weer verder 

te kunnen, ook konden er lekkere 

marshmallows geroosterd worden boven een 

kampvuur. Ook hier konden de kinderen 

napraten over de tocht onder het genot van 

lekkere poffertjes. 

 

In december hebben we geen club omdat er 

al zoveel feestelijkheden zijn.  

 

 
 

 

 

Komen en gaan 
 

De volgende leden zijn gevestigd in onze gemeente 

dhr. H.J. Dekker, Marijenkampen 2, van Groningen 

dhr. J.K. Engelen, Brauweringen 1, van Steenwijk 

mevr. J.E.M. Stoffers, ten Holtheweg 3a, van Zwolle 

dhr. M.J. Hofman, Conincksweg 46, van Zevenhuizen 

dhr. en mevr. H.J. Linthorst, Oldemarktseweg 113 van  Colmschate-Schalkhaar 

 

De volgende leden zijn verhuisd binnen onze gemeente 

mevr. L.G. Hof-Bisschop, van Tukseweg 178 naar 

Vredenburg 43 

mevr. J.M. Dedden en kinderen, van de Hornlanden 48 naar 

Eikklop 19 Oldemarkt 

 

 

De volgende leden zijn uit onze gemeente vertrokken 

dhr. J. Kieft, Paasloregel 112, naar Huizen 

mevr. C.A. Kraak, Oldemarktseweg 18, naar Leeuwarden 

fam. B.M. Jonkers, Oldemarktseweg 79, naar Steenwijk 

mevr. K. Tuit-Raggers, ten Holtheweg 41, naar Steenwijk 

fam. H. de Vries, Oosterhoek 45, naar Steenwijk 
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Start christelijk gastouderbureau 
 

Vanaf 1 januari 2016 gaan wij in deze regio 

starten met een christelijk gastouderbureau! 

 

Ben je op zoek naar christelijke opvang? 

 

Wij als christelijk gastouderbureau De 

Herberg proberen je graag daarbij te helpen 

door gastouders in te zetten die via ons bureau 

werkzaam zijn. Het doel van een gastouder is 

om op een kleinschalige manier, jouw kind een 

veilige en liefdevolle opvangplek te bieden. 

Omdat wij een erkend bureau zijn, heb je recht 

op een financiële bijdrage vanuit de overheid. 

 

OF…….. 

 

Ben je op zoek naar een leuke baan? 

 

Ben jij een persoon die ervan houdt om 

kinderen om zich heen te hebben en misschien 

bewust gekozen heeft om thuis te blijven? Dan 

is een baan als gastouder misschien iets voor 

jou. Als gastouder bied je een kind opvang (in 

je eigen huis of bij de ouders thuis) in een 

warme huiselijke sfeer. Daarnaast omarm jij 

onze missie om een kind een christelijke 

opvoeding mee te geven. Samen met ons 

bureau draag jij de zorg voor een goede  en 

verantwoordelijke manier van opvang.  

 

Graag komen wij met je in contact als 

bovenstaande je aanspreekt. Op onze website  

www.cgob.nl vind je meer informatie of je kan 

bellen of mailen met  

Paulien van den Berg, 06-47020774, e-mail: 
paulienvandenberg@christelijkekinderopvang.nl 

 

Graag tot ziens! 

 

 

 

 

Vluchteling uit Egypte 
 

Wees welkom, Jezus, vluchteling uit Egypte. 

Je vader en je moeder werden gewaarschuwd door een engel in een droom. 

Vlucht naar Egypte voor een boze koning, die vreesde voor zijn Rijk. 

en zie de koning pleegde moord op al die kleine kinderen 

die zijn macht verhinderen. 

 

In onze tijd met 9 miljoen mensen, die vluchten voor Assad, 

waarheen zijn zij gevlucht? 

 

Ook Nederland had het beloofd: Bed, bad en Brood. 

O, Jezus, koning van het heelal, maak waar,  

dat deze mensen bij U schuilen kunnen. 

En laat ons, al die kinderen welkom heten in dit vreemde land. 

en geef ze uw Vaderhand in dit nieuwe vaderland. 

Want Uw Koninkrijk is niet van deze aarde.  

 

Frederik Fluweel  

http://www.cgob.nl/
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Wijkindeling 
 

Hieronder vindt u een overzicht van de wijken van de ouderlingen met de straatnamen erbij, zodat 

u kunt zien en lezen  wie uw ouderling is. In een volgend nummer van Kontakt willen wij deze 

nogmaals plaatsen met daarbij ook de namen van de bezoekdames en -heren. 

 

Wijkteam 1 Wijkouderling K.Klarenberg   tel. 51 31 14  

 Diaken mevr. A. Bergsma   tel. 51 74 88 

Achterveld, Bakkersveld, Berg en Bos, Bergsteinlaan, Bergweg, Boomsluiters, Heerweg, 

Hooidijk, Hummelingen, de Krimpe, Markehof, de Olde Hof, Oldemarktseweg 1-41 – 2-28, 

Oosterhoek, Oostwold, J.H.W. Pasmanweg, Remmelinge, Schutterswoerthe, de Spitzen, 

Steendijk, Tukseweg, ter Zwege, Burgermeester Boldinghlaan, de Erfgenamen, Wethouder 

Wintersstraat, de Heerlijkheid, Weldadigheid 

 

Wijkteam 2 Wijkouderling H. Oord   tel. 37 12 82  

 Diaken mevr. J. Martens   tel. 51 30 86 

Basserveld, Basserweg, de Beek, Boslaan, Dennenweg, Gheerdinge, Heideveldsweg, 

Hesselingendijk, Lage Egge, ir. Luteynweg, Marijenkampen, Mienbeken, Ongeleg, Paasloregel, 

Schapendrift, Steenwijkerdiep Noord, Steenwijkerdiep Zuid, A.F. Stroinkweg, Thijendijk, 

Thijlingerhof, Voshoek, Westenwold,  

 

Wijkteam 3 Wijkouderling: B. de Groot Boersma  tel. 51 58 54 

St. Andreasstraat, Zr. Canisiahof, Croevestraat, Geert Mosweg, Gelderingen, Gerardus Majellahof, 

Holthinge Campweg, Kerkwoerthe, Kwikkels, Marienwold, Oldemarktseweg 30-130, 43-711, 41-

165, Woldleite, Pastoor Muitemanstraat, het Schild, Vredenburg, 

 

Wijkteam 4 Wijkouderling: mevr. R. v.d. Hoofdakker tel. 58 87 65  

 Diaken: mevr. M. Falkena  tel. 85 05 02 

Baarsweg, Bakkersteeg, de Berg, Blaankamp, Brauweringen, Bultweg, Duivenslaagte, de Eese, ‘t 

Goor, ten Holtheweg, van Karnebeeklaan, Koloniepad, Oldemarktseweg boven 165 en boven 132, 

Onderduikersweg, de Pol, Steenwijkerweg, Pr. Willem Alexanderlaan, Witte Paarden, Woldweg, 

Wolterholten, Woudveld, Zwarteweg, 

 

Wijkteam 5 Wijkouderling: mevr. R. Boer-Westerbeek   tel. 58 75 70 

Conincksweg, ten Dale, Nijberslaan, Oldemarktseweg 73-139 

 

Kerst wijnactie 2015 
 

Wij hebben weer een wijnactie met 

uitstekende wijnen van Wijnhuis Eleveld in 

Steenwijk. 

De lijst bevat wijnen uit de onze vorige 

wijnactie, aangevuld met een nieuwe 

Sauvignon Blanc en een Cabernet 

Sauvignon. Alle wijnen zijn van een goede 

kwaliteit en met zorg uitgezocht. 

De opbrengst van deze actie is bestemd voor 

de kerk. 

 

De bestellijst kunt u inleveren bij Jan Flobbe 

Bakkersveld 11, telefoon 51 24 57 en bij 

Hillie Sleurink Tukseweg 240, telefoon 37 13 

15  of via e-mail: bergstein240@home.nl. 

 

De wijnen kunnen worden opgehaald voor de 

kerstdagen. Tijd en plaats worden na 

bestelling bekend gemaakt.  In overleg kan 

dit ook bezorgd worden. 

mailto:bergstein240@home.nl
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Korte omschrijvingen Kerst wijnen 2015 
  €  per doos à 

6 fl. 

 

Moscato Spumante 
Aromatisch, intens en zachte mousserende wijn met een duidelijke muskaat smaak. 
Heerlijk als aperitief, met/ bij verse aardbeien of bij de oliebollen!!!!! 

 
€  35.00 

 

Calusari Sauvignon blanc 
Soepel, zacht met veel smaak. 
Een heerlijke wijn uit Roemenië gemaakt van de Sauvignon blanc druiven. 
Heerlijk als aperitief of bij lichte salades, asperges, olijven of wit vlees. 

 

€  35.00 

 

Heritage Chardonnay  

Deze wijn heeft een kort hout rijping gehad.  
De smaak is romig, rijp en complex met een zachte afdronk en lichte kruidigheid van 
de opvoeding op nieuw eiken. 
Lekker bij visgerechten, bij gegrilde kip of om zo te drinken. 

 
€  35.00 

 

Castillo de Solisticio Reserva 
Tempranillo/Cabernet – Spanje. 
Een rijpe Spanjaard met 12 maanden hout opvoeding. 
De smaak is fruitig met aroma's van zwarte kersen, bramen en vanille. De afdronk is 
fluwelig en lang.  
Lekker bij oude kazen, bij stoofgerechten en als ‘thuiswijn’. 

 

€  35.00  

 

Heritage Merlot 
Plezierige rode wijn die niet snel verveelt! Aroma’s van bramen en pruimen.  
De smaak is zacht en romig met een licht getoaste toon en wat vanille.  
De afdronk is zacht. 

Lekker bij vlees of bij oude Hollandse kazen. 

 

€  35.00 

 

Sun Gate Cabernet Sauvignon 
(nacht geoogste druiven om zoveel mogelijk fruit aroma’s te behouden). 
De geur is rijp met zwoel fruit en  kruidige houttonen.  
De smaak is sappig, vlezig en smakelijk met een lekkere rijpe afdronk. 
 
Heerlijk als middag/avond rode wijn zonder eten! 

 

€  35.00 

 

 
 

Combi tas    

van elke wijn = 1 fles = 1 mousserend, 2 witte en 3 rode wijnen 

 

€  37.50 

 

Naam: _______________________________________ 

Adres: _______________________________________ 

Email adres: _______________________________________ 

Telefoon nummer: _______________________________________

http://www.dgswijn.nl/heritage-chardonnay
http://images.google.com/url?sa=i&rct=j&q=castillo+de+solisticio&source=images&cd=&cad=rja&docid=kqrRMDEmKY1aMM&tbnid=pwhDTHVJkm0CYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eleveldsteenwijk.nl/index.php?menu_id=59&cmd=shop_product&prod_id=622&ei=_BQ-UcrrN4PhOoCjgLAC&psig=AFQjCNH3LtFhAN434i3svEdxIo9IP6ui4w&ust=1363109497017676
http://www.dgswijn.nl/content/images/thumbs/0026886_heritage-merlot.png
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCLfMnfnB3cgCFck_GgodWQAHGA&url=https://www.krabbendam-kadoverpakking.nl/flessentas-zwart-vaks-300x280x190mm-30stuks-woven-lxbxh-brstrong-artikel-bestelling-artikel-levertijd-werkdagenstrong-p-17538.html?cPath=16_98&psig=AFQjCNHbfZEYO9CIw31WZ7tafp2lzbW9aA&ust=1445858789183717
http://www.dgswijn.nl/heritage-chardonnay
http://www.dgswijn.nl/content/images/thumbs/0026886_heritage-merlot.png
http://images.google.com/url?sa=i&rct=j&q=castillo+de+solisticio&source=images&cd=&cad=rja&docid=kqrRMDEmKY1aMM&tbnid=pwhDTHVJkm0CYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eleveldsteenwijk.nl/index.php?menu_id=59&cmd=shop_product&prod_id=622&ei=_BQ-UcrrN4PhOoCjgLAC&psig=AFQjCNH3LtFhAN434i3svEdxIo9IP6ui4w&ust=1363109497017676
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Wat weet u van Kerst?  
Vul maar in. Welke zin is er van boven naar beneden te lezen?  
1. Astronomisch (onderlegd, zoals de wijzen uit het Oosten). 

2.    “Nu zijt  ….…… / Jesu, lieve Heer”. 

3.    Deze engel vertelde Maria vertelde over Jezus’ geboorte. 

4.    Waarvan is engelenhaar gemaakt? 

5.    Geluid van de kudde in het veld van Efrata. (werkwoord)  

6.    “Midden in de  ………..….. / ging de hemel open”. 

7.    Hoeveel kaarsen zitten er in een adventskrans? 

8.    Naar welk land vluchten Maria en Jozef met Jezus? 

9.    Plek waar dieren overnachten. 

10.  Waar staat de hoogste (367m) ‘kerstboom’ van Nederland? 

11.  De oudste, blanke, bebaarde wijze. 

12.  Wie schreef het beroemde kerstverhaal ‘A Christmas Carol? 

13.  Bijbelsfiguur cryptisch omschreven: Oost-Europeaan met hoofddeksel. 

14.  Wie kwamen als eersten Jezus bezoeken? 

15.  Licht uitstralend hemellichaam.  

16.  Hoe zeg je “fijne kerst”  in het Engels? 

17.  Goud, mirre en ………. 

18.  Het kleine stadje Bethlehem ligt in …….. 

19.  Wat voor boom is de traditionele kerstboom? 

20.  Herders in de velden van  …….. 

21.  “Er is een roos …………... / uit barre wintergrond”. 

22.  Wanneer speelt het sprookje ‘Het meisje met de zwavelstokjes’ van Hans Christiaan 

 Andersen zich af? 
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