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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, mevr. J. Bennen, dhr. G. Eggink, mevr. M. Withaar 
 
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 
Gezamenlijk Zondagsblad: www.welkomindekerk.nl/HZ   tel. 0546-577477 

  
www.pk-steenwijkerwold.nl 
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Overzicht kerkdiensten 
 

zondag 8 mei 
tentdienst 
m.m.v. de Bazuin 

09.30 uur ds. E. van Veen + 
Pastor P. Hullegie 

Stichting Woldhulp 

zondag 15 mei 
(pinksteren) 
 

09.30 uur ds. E. van Veen Pinksterzendingscollecte 

zondag 22 mei 
viering Heilig Avondmaal 
 

9.30 uur ds. E. van Veen Kerkdienst gemist 

zondag 29 mei 
 

9.30 uur ds. E. van Veen Onderhoud Kerkgebouw 

zondag 5 juni 09.30 uur Ds. E. van Veen Kerk in Actie Werelddiaconaat 

zondag 12 juni 
 

09.30 uur ds. E van Veen Nieuwbouw Rooseveldhuis 

zondag 19 juni 09.30 uur Ds. E.R. Veen 
  (Zwolle) 

Onderhoud Orgel 

zondag 26 juni 
openluchtdienst 
m.m.v. De Woldklank 

9.30 uur ds. E. van Veen Bezoekwerk 

Zondag 3 juli 
School en kerk dienst 

09.30 uur Ds. E. van Veen Job zomercollecte Jeugdwerk 

 
Op 5 juni en 3 juli (de eerste zondag van de maand) 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 
drinken. 
 
 
 
 

Agenda kerkelijke activiteiten 
 
Feest van de Geest 5 t/m 8 mei  en 13 t/m 16 mei 12.00-17.00 uur  Kerk 
Pinksterwandeling zaterdag 14 mei, aanvang 14.00 uur  RK Kerk 
Kerkenraadsvergadering woensdag 18 mei en 29 juni  19.30 uur  Hoogthij 
Ouderenmorgen en 
   Samen aan tafel donderdag 2 juni en 7 juli 10.30 en 12.15 uur  Hoogthij 
Kerkelijk Bureau dinsdag 7 juni en 5 juli  19.00-19.30 uur Consistorie 
Schilderijententoonstelling zaterdagen van 2 juli t/m 27 augustus. 13.30-15.30 uur  Kerk 
Expositie Kerk & Hobby 10, 11, 17 en 18 september  Kerk 
Running Dinner vrijdag 28 oktober 
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Het feest van de Geest  
 
Binnenkort vieren we Pinksteren. Vandaag de dag is het niet vanzelfsprekend dat mensen weten 
wat de betekenis is van de christelijke feestdagen. Kerst, nou ja, dat lukt nog wel. Pasen, soms 
ook nog wel. Maar Hemelvaartsdag en Pinksteren? 
Natuurlijk hoef ik aan u, lezer van dit kerkblad, niets uit te leggen. Tenzij u dit leest als toevallig 
geïnteresseerde, niet als abonnee, en ook niet als regelmatig kerkganger, weet u het natuurlijk 
wel: dat we met Pinksteren stilstaan bij die wondere gebeurtenis, waarbij er iets als een 
stormvlaag door Jeruzalem gaat, en dat er iets dat lijkt op vuur op de hoofden van de apostelen 
van Jezus neerdaalt. En u bent niet verbaasd als ik u zeg dat de apostelen vervolgens worden 
verstaan door mensen die allerhande verschillende talen spreken. U kent het verhaal uit het 
Bijbelboek Handelingen immers wel. 
Wat ik tot nu toe beschreef is het verhaal dat bij Pinksteren hoort. Maar ik begon met de vraag 
naar de betekenis van Pinksteren. En dat is nog net een beetje anders. De betekenis is dat de 
Geest van God mensen vervult en in beweging zet. Dat gebeurde toen en dat gebeurt nu nog 
altijd. Daarbij hoeven de bijzondere dingen van de wind, het vuur en het verstaan van vele talen 
zich niet beslist te herhalen. Ook zonder die dingen gebeurt dit wonder.  
Het is iedere keer Pinksteren wanneer mensen gaan vertellen wat zij in hun leven hebben ervaren 
van Gods nabijheid. De Geest zet mensen in beweging om het verhaal van Jezus, die God-op-
aarde is, verder te brengen. Daar gaat het om. Toen, en nu. Toen waren het de apostelen van 
Jezus, die een aantal jaren met hem waren opgetrokken, die vertelden wat er gebeurd was. Nu 
gaat het om wat je eigen beleving is, om wat geloven voor je betekent. Het verhaal mag er uit. 
Het moet niet bij je eigen, kleine kring blijven. Wie van u heeft niet die onrust - o, misschien 
heel vaag, weggesleten, weggeduwd, met een beetje opzet vergeten, maar toch - wie heeft niet 
die onrust in zich om de vrienden, de buren, de collega’s, de kennissen te vertellen van waarom 
geloven zo belangrijk voor je is? Die onrust hebben we aan de Geest te danken. 
Onrust. Het is niet zo, dat de Geest altijd maar sust, kalmeert en tot stilstand brengt. De Geest 
van God maakt een nieuw begin en zet ons daardoor aan om in beweging te komen, om in onze 
manier van leven en in onze woorden de grote daden Gods te verkondigen.  
Natuurlijk zouden wij ook wel iets van die wondere gebeurtenissen willen meemaken, zoals toen 
op die dag in Jeruzalem. Graag zouden ook wij vuur zien en wind horen, en vreemde talen 
spreken zonder daar eerst jaren op te moeten zwoegen, net als de apostelen. Zonder dat denken 
we misschien, dat de Geest geen bezit van ons heeft genomen. 
Inderdaad, het zou fijn zijn als we zoiets eens zouden meemaken. Maar het kan ook zonder die 
geweldige dingen. We mogen de betekenis van het verhaal geloven, zoals het staat opgetekend. 
We mogen geloven dat de Geest is uitgestort over alle mensen die bij Jezus horen. We mogen 
geloven dat het toen is gebeurd en dat het daarmee ook voor ons geldt.  
Pinksteren is zo het feest van de Geest. Met dat feest in onze geschiedenis houden we het 
eindeloos uit. 
                                                                                                               Ds. E. van Veen 
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Van de redactie 
 
Als u dit nummer van Kontakt ontvangt, is het einde van het seizoen weer in zicht. De reguliere 
kerkelijke activiteiten zullen in de komende periode ook wat verminderen.  

 

Het is de bedoeling dat u het volgende nummer van Kontakt voor 
de zomervakantie in huis heeft. Uw bijdrage daarvoor kunt u tot 
en met woensdag 22 juni 2016 inleveren via e-mail bij het 
kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl). 
In de week van 4 juli kan dan Kontakt worden verspreid. 

De redactie 
ds. E. van Veen, W. Heijman, H. Oord, H. Stegink, 

 J. de Vries, H. Nijenhuis, G. Dekker 
 
 
 
 
 

Wij feliciteren de volgende 75-plussers  
 

4 mei H.P. Jukema-van Dooren, Marienwold 37, met haar 85e verjaardag 

8 mei N. Groen-van der Zwan, Conincksweg 21, met haar 83e verjaardag 

14 mei E.E. Klaassen-Rijkse, Vredenburg 4, met haar 79e verjaardag 

21 mei W.H. Hartkamp, Markehof 1, met zijn 80e  verjaardag 

24 mei W. Verbeek-Wagter, Oldemarktseweg 171, met haar 86e verjaardag 
28 mei C. van der Knokke, Bergsteinlaan 76, met zijn 80e verjaardag 
31 mei G. Veneboer-Bruins, Thijendijk 12, met haar 77e verjaardag 
2 juni M. Bakker-Bos, Oldemarktseweg 119 N, met haar 78e verjaardag 
3 juni J. de Wilt-Bezemer, Witte Paarden 6, met haar 90e verjaardag 
14 juni H.J. Kuiper-van den Hul, ten Holtheweg 8, met haar 76e verjaardag 
24 juni H. Wardenier, Oldemarktseweg 126, met haar 79e verjaardag 
29 juni J. Pit-Raggers, Conincskweg 53, met haar 81e verjaardag 
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De ware Jacob 
 
Hiermee gaat het in eerste instantie om Jacobus, de broer van Johannes, één van de leerlingen 
van Jezus van Nazareth. Jacobus was de zoon van Zebedeus en Salome. Jacobus, Johannes en 
Petrus waren de intiemste leerlingen van Jezus. Ze waren bij Hem op de belangrijkste momenten 
van zijn leven. Zoals op de berg Thabor en in de Hof van Olijven. Tien jaar na het einde van de 
aardse weg van Jezus wordt Jacobus door Koning Herodes met het zwaard gedood. 
De Spaanse legende wil dat Jacobus na de verrijzenis van Jezus de zendingsopdracht om te gaan 
naar het einde der aarde zo letterlijk opvatte dat hij naar Finisterra (het einde der wereld) in 
Galicië trok. Zijn prediking zou weinig succesvol geweest zijn, waardoor Jacobus teleurgesteld 
naar Jerusalem terug keerde. Daar zou hij in een heftig dispuut met Hemogenes, de zoon van 
Hermes, geraakt zijn. Koning Herodes liet hem doden en zijn leerlingen brachten het lichaam 
daarna per schip naar Galicië terug. Zijn graf in Spanje zou tot de achtste eeuw vergeten zijn. 
Een ster wees het graf aan en zo ontstond het Bedevaartsoord “Sint Jacob op het veld van de 
Ster”  
 
Wij, Mientje en Hans Falkena zijn op weg naar Santiago de Compostella. Niet zoals de pelgrims 
vroeger te voet maar op de fiets of eigenlijk een tandem een fiets voor 2 personen. Een moderne 
fiets met GPS, routeboekjes en fietskaarten voor het vinden van de juiste weg. Er wordt ons vaak 
gevraagd waarom een tandem. Daar zijn verschillende redenen voor, maar het belangrijkste is 
wel het tempoverschil tussen ons beide, je blijft altijd bij elkaar. Een tweede reden is dat je niet 
alleen aan het fietsen bent, maar als een team werkt naar een gezamenlijk doel. Samenwerken is 
daarbij het devies. En tandem rijden is volgens de tandemclub goed voor je relatie. Een derde 
reden voor ons is veiligheid, je fietst immers altijd achter elkaar. Als nadeel kan ik opnoemen dat 
wij minder bagage mee kunnen nemen, maar ook dit kan een voordeel zijn. 
 
We zijn gestart in Zwarte Haan, een klein plaatsje in Friesland aan de waddendijk net boven Sint 
Jacobiparochie. Zwarte Haan is het begin van het Jacobs pad het pelgrims pad dat eindigt bij 
kaap Finisterra (einde der wereld) bij het Spaanse Santiago de Compostella. Logisch dat Zwarte 
Haan al snel werd betiteld als het begin van de wereld. In die tijd dacht men nog dat de aarde plat 
was. Het eerste stempel in de geloofsbrief voor pelgrims is hier verkregen. Deze geloofsbrief 
dient bij aankomst in Santiago als bewijs dat de reis volgens de regels is volbracht. 
Ik vertelde dat wij onderweg zijn, de eerste etappe eindigde aan de Steenwijkerweg in Witte 
Paarden. Het vervolg van de reis naar Santiago zijn wij gestart op vrijdag 22 april. Wij volgen 
dan de fietsroute “Langs oude wegen”, een pelgrimsroute over historische verbindingswegen en 
langs oude pelgrimssteden die eeuwen lang werden gebruikt door pelgrims en handelaren. De 
totale lengte van deze route is +/- 2700 km. 
De route langs oude wegen gaat via Maastricht, de Ardennen,  Vézelay, Nevers,  Rocamadour 
naar Oloron Ste Marie, dan door de Pyreneeën via Pamplona, Burgos, Leon naar Santiago de 
Compostella. 
 
Er is op deze reis niets door ons gereserveerd, elke avond moet een slaapplaats worden gezocht. 
Dit kan een hotel, een pelgrimsherberg of een pension zijn. Ook de terug reis is niet 
gereserveerd.  
 
Wat is voor ons op dit moment de reden om deze fietstocht te ondernemen. Een sportieve en een 
religieuze reden maar ook het ontmoeten van andere mensen, gesprekken met andere pelgrims. 
Het onderweg zijn, zonder stress of haast. Het genieten van het landschap en het luisteren naar 
de natuur. 

Hans en Mientje Falkena 
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De liturgische kleuren door het jaar 
 
Op het moment van schrijven is de liturgische kleur in de zondagse vieringen wit. De kleur 
verwijst naar het feest van de opstanding (en de hemelse getuigen zoals ze o.a. in het boek 
Openbaringen worden genoemd). We getuigen in deze periode van de opstanding van Jezus en 
we lezen in de kerkdiensten de daarbij behorende Bijbelteksten. Met Pinksteren is de liturgische 
kleur rood, de kleur van het vuur. We zien deze kleur verder weinig terug in de kerkdiensten: bij 
de bevestiging van de ambtsdragers omdat we dan de Heilige Geest aanroepen. Ook is het de 
kleur van het bloed. Zo wordt rood wel gebruikt op Goede Vrijdag en in de Paaswake, het 
verwijst dan vooral naar het martelaarschap. De zondag na Pinksteren, 22 mei, wordt er nog 
eenmaal wit gebruikt: we vieren dan zondag Trinitatis, de zondag van de Heilige Drie-eenheid. 
Na deze zondagen is de liturgische kleur groen, de kleur van het leven. Dit blijft zo tot aan de 
advent, dan schakelen we over op het paars van de inkeer en boete. 
 
 

Kerkelijk Bureau 
 
Op elke 1e dinsdag van de maand heeft het kerkelijk bureau van 19.00-19.30 uur zitting in de 
consistorie van de kerk. 
 
U kunt hier terecht voor kerkmunten. Ook kunt u wijzigingen doorgeven voor de 
ledenadministratie. 
Vragen of opmerkingen? Ook hiervoor kunt u terecht.  
 
Mailen mag ook: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl 
 

   

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    
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Feest van de Geest 2016  
 
Rond Hemelvaartsdag en Pinksteren (van 5 t/m 8 mei en van 13 t/m16 mei) zal dit jaar weer het 
Feest van de Geest gehouden worden. In onze regio, Noord-West Overijssel en Zuid-West 
Drenthe, doen inmiddels 18 kerken en 28 kunstenaars mee. Het thema is: “Vrijheid van Geest”. 
De concrete aanleiding voor dit thema was de aanslag op Charlie Hebdo in Parijs vorig jaar. 
Geloof, kerk en kunst kunnen een tegenwicht bieden om ons niet te laten regeren door de angst. 
Inspiratie vindt haar weg, waar mensen zich geestelijk en lichamelijk vrij kunnen bewegen. 
Verbonden door Beeld, Woord, Klank en Monumentale Architectuur willen we met het Feest 
van de Geest de verbeelding van het publiek aanspreken. 
De kunstenaars zijn al druk bezig om begin volgende maand eigentijdse kunstwerken te kunnen 
tonen. Kerken bereiden zich voor op Hemelvaart en Pinksteren. De combinatie van beiden is 
zeker een bezoek waard. Ook onze kerk doet mee. De kerken zijn op bovengenoemde dagen 
open van 12.00-17.00 uur.  
 

PPlaats 

Blokzijl  
Diever 
Dwingeloo 
Dwingeloo 
Giethoorn 
Havelte 
IJhorst 
Kolderveen 
Meppel 
 
Meppel 

Nijeveen 
Nijeveen 
Steenwijk 
Steenwijk 
Steenwijkerwold  
Vledder 
Wanneperveen 
Wapserveen 

KKerk 

Grote Kerk, Brouwerstraat 11 
Hervormde Kerk, Hoofdstraat 45 
Nicolaaskerk, Brink 29 
Gereformeerde Kerk, Bruges 26 
Protestantse Kerk, Beulakerweg 80 
Hervormde Kerk, Uffelterkerkweg 1 
Protestantse Kerk, Kerkweg 10 
Hervormde Kerk, Kolderveen 47  
Grote of Maria kerk, Hoofdstraat 52 
 
Doopsgez./Remonstr. kerk, Vledderstraat 20 

Hervormde Kerk, Dorpsstraat 58 
Gereformeerde kerk, Dorpsstraat 7 
Doopsgezinde kerk, Onnastraat 10  
Grote Kerk, Kerkstraat 16 
Protestantse kerk, Oldemarktseweg 94  
Johannes de Doperkerk, De Hoek 2 
Hervormde Kerk, Veneweg 188 
Hervormde Kerk, Oosteinde 31 

KKunstenaar 

Ashti de Jong en Hermien Keegstra  
Alie de Boer 
Harm Echten 
Ammie Elling en Anneke Jansen 
Fieke Takens en Jan Piet vd Berg  
Cor Koppenol en Martha Veldthuis 
Marcelle van der Leeuw 
Gieneke Westera-Vos en Ietje van der Brug 
Ala Khonikava en Barbara Bosscher en 
Gert Roelofsen 
Marijke Jager 

Janny Smit 
Roel en Helene Derkx  
Anna Selderijk 
Peter Kock/Karin Kers/Helma Ruitenberg  
Jan Krikke en Erik Krikke 
Coby Bos 
Ina Wuite 
Jolande van Luijk 

 
Namens de werkgroep cluster NW Overijssel en ZW Drenthe,  
Sietske Koelink, Wiert Sarolea, Geo Hultink en Astrid van Waard 
 
 
Avond op 4 april met ds. Th. Veenstra, over het gevangenispastoraat  
Ds. Van Veen opende de avond met een gedicht met de titel: Alleen in mijn cel. Daarna kreeg ds. 
Veenstra het woord. Hij vertelde over het predikant-zijn in de gevangenis van Veenhuizen. Hij 
ging in op het ontstaan van de gevangenis in Veenhuizen en over de dagindeling van de 
gevangenen. Over het pastoraat zei hij: ik ben eigenlijk alleen maar een luisterend oor. Ik kan en 
mag geen oordeel vellen. Maar er is veel behoefte aan een luisterend oor en een gesprek. De 
kerkdienst is altijd in het Engels. Er is een korte overdenking van 10 minuten en er worden 
liederen gezongen. Naderhand is er een samenkomst met koffie. Het was een boeiende avond, 
met ongeveer 40 bezoekers. 
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Komen en gaan 
 
De volgende leden hebben zich gevestigd in onze gemeente: 
Dhr. B. van der Veen, Marienwold 20 in 
Steenwijkerwold van Augustinusga 
Fam. A.A. Ploer, Wethouder Slootstraat 5 in Tuk van 
Wolvega 
Dhr. J. van Opstal, Heideveldsweg 15 in 
Marijenkampen van ’s-Gravenhage 
Mevr. M.L.W. Stoffers, ten Holtheweg 3a in 
Steenwijkerwold van Groningen 
Mevr. H.A. Wibbelink-Reterink, Marienwold 20 in 
Steenwijkerwold van Steenwijk 
Dhr. E. Kuiper, Eiderberg 2 in De Bult van Willemsoord 
Fam. J. de Jong, Baarsweg 19a in Baars van Blokzijl 
Mevr. A. Zondervan, de Heerlijkheid 8 in Tuk van 
Steenwijk 
Mevr. H.N. Hartman, Nijberslaan 8 in Steenwijkerwold 
van Hoogezand-Sappermeer 
Dhr. G. Kroes, Marienwold 20 in Steenwijkerwold van 
Nijeveen 
 
Het volgende lid is uit onze gemeente vertrokken: 
Mevr. D. Ouwehand, Conincksweg 62  naar Steggerda 
 

 

 
 

Wij gaan verhuizen 
 
Na 14 jaar heel prettig gewoond te hebben in Steenwijkerwold, gaan wij begin juni verhuizen 
naar Uithoorn. Wij willen dichter bij de kinderen en kleinkinderen wonen en dat is gelukt. Zij 
wonen namelijk in Amstelveen en Vinkeveen en Uithoorn ligt daar midden tussen in. 
  
Voor ons breekt een nieuw fase in ons leven aan en wij willen via deze weg graag een ieder 
bedanken voor de gastvrijheid en vriendschap, die wij hier mochten ontvangen. 
  
Met vriendelijke groet en de beste wensen voor iedereen,  Fokelien en Jan ter Welle. 
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Solidariteitskas 2016 
 
Gemeenten helpen elkaar 
Dat is het uitgangspunt voor het werk van de Commissie Steunverlening die de Solidariteitskas 
van de Protestantse Kerk beheert. De Commissie krijgt aanvragen van gemeenten die voor 
noodzakelijk grote uitgaven staan die ze zelf even niet kunnen financieren. Ook kunnen er 
andere redenen zijn die er toe leiden dat gemeenten tijdelijk hulp nodig hebben. De Commissie 
(van deskundige vrijwilligers, zelf zeer betrokken bij het kerkenwerk) heeft de taak de aanvragen 
te beoordelen en kijkt daarbij vooral naar de perspectieven voor een vitaal gemeentezijn. Soms 
biedt de Solidariteitskas daarvoor ook de steun van een gemeenteadviseur om weer tot fris, 
gerevitaliseerd beleid te komen. En dat alles onder het motto: Voor gemeenten– dóór gemeenten.  
De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten 
binnen de Protestantse Kerk. Investeringen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar 
bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo dragen we samen 
en delen we met elkaar. 
 
Wat we samen doen 
Behalve voor de steun aan individuele gemeenten, worden de middelen van de Solidariteitskas 
ook ingezet om werkzaamheden te bekostigen die de kerk als een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van gemeenten beschouwt. 
Zo kan gedacht worden aan bijvoorbeeld het dovenpastoraat. Die vorm van pastoraat vergt 
speciale aandacht, kennis en kunde die te intensief en te kostbaar is om door een plaatselijke 
gemeente geboden te worden. Daarom wordt dit gefinancierd vanuit de Solidariteitskas. Dat 
gebeurt dus naast de investering in lokale gemeenten.  
 
Bijdragen 
Als gemeente vragen wij een bijdrage van € 10,-. Voor elk belijdend lid wordt € 5,- afgedragen 
aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen 
wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het 
voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk. 
 
Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Kijk dan op de website www.pkn.nl/solidariteitskas.  
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
 
 
 

Nieuws van de Culturele commissie 
 
We organiseerden op zondagmiddag 3 april een concert met het Ensemble SALUTE, ze namen 
ons mee op een muzikale reis en zongen en speelden muziek uit Engeland, Frankrijk, Spanje, de 
Balkan, Italië en  Noord- en Zuid Nederland. Het was een prachtige middag, er waren ongeveer 
70 bezoekers en iedereen was erg enthousiast.  Deze concerten zullen een vervolg krijgen. 
We hebben van 2 juli t/m 27 augustus weer een schilderijententoonstelling in de kerk. Harm 
Visserman uit Oldemarkt zal in onze kerk exposeren. De kerk zal open zijn op zaterdagmiddag 
van 13.30 uur tot 15.30 uur.  Om al een beetje een idee van het werk van Harm Visserman te 
krijgen, kunt u kijken op www.harmvisserman.nl 
 
Met vriendelijke groet, Hillie Sleurink-Winters 
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Wij feliciteren van harte 
 
Huwelijken 
Vrijdagmiddag 13 mei is een hele bijzondere middag voor pastor P. Hullegie en voor mij. Op 
deze middag mogen wij twee huwelijken bevestigen en inzegenen. Wij hopen er samen met de  
huwelijksparen twee mooie bijzondere diensten van te maken: 
 
Op deze vrijdag geven Koen Linthorst en Mireille Helmers elkaar het ja-woord. Het burgerlijk 
huwelijk is om 13.00 uur in onze kerk, aansluitend om 14.00 uur de kerkelijke bevestiging en  
inzegening. Hun adres is Oldemarktseweg 141C, 8341 SE  Steenwijkerwold. 
Diezelfde middag trouwen Piet Hein Klip en Corrie Spitzen om 14.00 uur voor de burgerlijke 
stand in Fredeshiem en aansluitend volgt ook hierna een kerkelijke bevestiging en inzegening. 
Hun adres is de Spitzen 2, 8341 NJ  Tuk 
 
Van harte gefeliciteerd met jullie huwelijken en veel plezier gewenst bij de voorbereidingen en 
op de trouwdag zelf met alle dierbaren en vrienden. We wensen beide bruidsparen van harte 
Gods zegen toe en hopen dat ze elkaar door dik en dun zullen blijven steunen. 
 
Geboorte 
Gedroomd, vervuld! Verwacht, geboren! Deze tekst staat op het geboortekaartje van Henk-jan en 
Petronella Hielkema, Burg. Boldinglaan 2, 8334 ST  Tuk. Op 3 april is hun dochter Benthe Jelka 
geboren, zusje van Nynke en Sanne. We willen de ouders van harte feliciteren met de geboorte 
van hun derde kind. Haar toekomst ligt nog open. Haar leven heeft ze nog voor zich. Moge ze op 
haar weg vele zegeningen van God ervaren. 
 
 

Vrijwilligers gezocht voor de vakantieweek in 
het nieuwe Roosevelthuis/Hydepark 
 
Met de hulp van zo’n 35 vrijwilligers wordt er jaarlijks een onvergetelijke vakantieweek 
georganiseerd voor mensen die er door ziekte, lichamelijke beperking of leeftijd niet zelfstandig 
meer tussenuit kunnen. 
Deze mensen worden door de verschillende diaconieën in Overijssel aangemeld bij het 
Diaconaal Streekverband Noord-West Overijssel. 
Om deze vakantieweek goed te laten verlopen zijn er ook dit jaar weer veel vrijwilligers nodig 
om de mensen te helpen bij de dagelijkse zorg, maar ook om samen te wandelen, spelletjes te 
doen, te praten, te eten en te genieten van het programma. 
De week is dit jaar van 18 t/m 25 juni. 
Iedereen in de leeftijd van 18-60 jaar kan als vrijwilliger mee. Misschien iets voor jou? 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Joke Menkveld, tel. 0522-701108 
e-mail: jokemenkveld@solcon.nl 
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Kerk & Hobby 
 
Op zaterdag 10 en zondag 11 september 2016 wordt het open monumenten-weekend 
georganiseerd.  
 
De commissie Gemeente Opbouw van de PKN kerk Steenwijkerwold heeft plannen om de  
2e editie van de expositie “Kerk & Hobby” in dit weekend te openen. Ook is de expositie te zien 
in het weekend van 17 en 18 september. 
Er hebben zich al enkele deelnemers gemeld die, aan de hand van het gekozen thema “Goede 
Buren”,  op creatief gebied iets kunnen maken voor deze expositie! Maar nieuwe deelnemers zijn 
uiteraard van harte welkom! 
 
Bent u creatief op het gebied van fotografie, houtbewerking, breien, boetseren, schilderen of iets 
anders meld u zich dan bij:  
Roeli Boer (58 75 70) e-mail: roeliboer@home.nl 
of Lucy Wink  (58 93 83) e-mail: gerardenlucy@kpnmail.nl 
 
Vooraf zal er een bijeenkomst zijn waar alle details worden besproken! 
 
 

Pinksterwandeling "Samen op weg"      
 
De Protestantse Gemeente en de Rooms-Katholieke Parochie in Steenwijkerwold organiseren 
ook dit jaar weer een gezellige gezamenlijke wandeling op de zaterdag voor Pinksteren (14 mei).   
 
De wandeling wordt georganiseerd om elkaar beter te leren kennen. Voor, tijdens en na de 
wandeling is er gelegenheid om gezellig bij te praten en van gedachten te wisselen.  Iedereen die 
van wandelen houdt is van harte welkom. Jong, oud, kerkelijk gezind of niet.   
We starten dit jaar vanuit de RK kerk. Na een kopje koffie en een openingswoord vertrekken we 
voor een mooie tocht rond Steenwijkerwold. Halverwege is er een interessante tussenstop met 
een drankje en een kleine versnapering. We lopen door met als einddoel de PKN kerk/Hoogthij.     
 
De wandeling is ongeveer 6 kilometer. We starten om 14.00 uur en komen rond 17.00 bij het 
eindpunt aan. Daar wordt een lekker broodje geserveerd en sluiten we  gezamenlijk de dag af.  
Deelname is € 2,50 per persoon en kinderen lopen gratis mee.    
 
Vriendelijke groet, 
Sarissa Sloot 
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Running Dinner 
 
De Commissie Gemeente Opbouw heeft een nieuw idee. Wij willen u graag uitnodigen voor een 
“Running Dinner”! 
Een Running Dinner wil zeggen dat u elke dinergang op een ander adres geserveerd krijgt. U eet 
uw voor,- hoofd- en nagerecht dus telkens bij iemand anders thuis! Een avond om meerdere 
mensen te ontmoeten en spreken dus. 
Het Running Dinner zal  plaatsvinden op vrijdag 28 oktober. De kosten zullen € 12,50 bedragen. 
Van dit bedrag zullen de onkosten van de organisatie van deze avond en het diner betaald 
worden. 
Lijkt het u leuk om aan dit “Running Dinner” mee te doen? Dat kan als deelnemer, maar ook als 
gastheer/gastvrouw. U kookt dan 3 gangen voor verschillende gasten. U hoeft zelf de 
ingrediënten niet te betalen. 
U kunt zich opgeven bij Roeli Boer (587 570) e-mail: roeliboer@home.nl of bij 
Roelof Falkena: rfalkena@home.nl. 
Uiteraard wordt u vooraf op de hoogte gesteld van de “spelregels” en het juiste tijdstip.  

 
 
 

De ouderlingen 
 
De ouderlingen zijn in het bijzonder verantwoordelijk voor de goede gang van zaken binnen de 
gemeente.  
Bijvoorbeeld, aan het begin van de dienst geeft de dienstdoende ouderling de predikant een hand. 
Dit is om aan te geven, dat de kerkenraad de predikant toestemming geeft om de dienst te leiden. 
Het is natuurlijk ook een teken van de medeverantwoordelijkheid. 
 
Ook zijn er in onze gemeente een aantal bezoekers. Het is hun taak om bezoekjes af te leggen bij 
ouderen of bij  ziekte of geboorte, en eventueel bij andere gelegenheden. 
De ouderlingen en de bezoekers hebben zo nodig hierover onderling contact. 
 
Onze taak is om zo goed mogelijk contact met onze wijk te hebben . 
Daar hebben wij de hulp bij nodig van alle gemeenteleden om ons op de hoogte te houden van 
ziekte of eenzaamheid. 
Daarom zouden wij het op prijs stellen dat U ons (de ouderling uit uw wijk) op de hoogte zou 
willen houden, zodat wij ons werk  beter kunnen doen. 
 
Als U graag een bezoekje zou willen hebben, om wat voor reden dan ook schroom niet om ons te 
bellen. Wij staan voor u klaar, inclusief onze predikant ds. van Veen. 
 
Dhr. K. Klarenberg                        tel. 513114     jan-jurk@hotmail.com 
Mevr. R. van den Hoofdakker-van Dijk     tel. 588765     rwfvandenhoofdakker@gmail.com  
Dhr. B.de Groot Boersma                    tel. 515854     bdegb@planet.nl   
Dhr. H. Oord                                            tel. 371282     h.oord@hetnet.nl  
Mevr. R. Boer-Westerbeek                         tel. 587570     roeliboer@home.nl  
Ds. E. van Veen                                             tel. 588568     erivvveen@ziggo.nl 
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Nieuws van de CJV club 
 
In maart en begin april hebben de kinderen hard gewerkt aan de invulling van het CJV jaarfeest. 
Ze hebben groepjes gemaakt en met het groepje hebben ze een act verzonnen. Het jaarfeest had 
het thema Circus.  
 
Afgelopen vrijdag, 15 april hebben we in de Meenthe de generale gehouden in de middag en 
daarna van lekkere frietjes en een snack genoten in de foyer.  Toen was het nog even wachten op 
alle opa’s en oma’s, ouders en andere familie. De kinderen vonden het best spannend. Het 
jaarfeest werd dit jaar in het Vestzak theater gehouden met een echt podium, een geluidsman en 
mooie verlichting. Toen begon het echte optreden.  
Het was een mooie avond met 12 acts, een pauze en een verloting. De zaal was goed gevuld. 
Kortom het was een gezellige avond met clowns, hondenact, kunstjes, mime, hoofd draaiact, 
sportieve kunsten, evenwichtact etc.  
 
In juni hopen we nog op kamp te gaan met groep 5 t/m de brugklas, en naar Monkeytown met 
groep 3 en 4. Nieuwe leiding zoeken we nog steeds om het 40ste jaar weer leuke activiteiten te 
kunnen bieden aan de kinderen. 
 
Namens alle clubleiding, Christa Hoornstra. 

 
Spaardoosjesactie van de World Servants  
 
Aan het begin van de 40-dagentijd heeft u weer een spaardoosje mogen ontvangen. De 
spaardoosjes die terug zijn gekomen hebben een bedrag van € 204,09 opgebracht. Dit geld zal 
gebruikt worden voor de bouwprojecten in ontwikkelingslanden waar de groep Steenwijk en 
Steenwijkerwold naar toe gaan. Onze groep bestaat uit 5 volwassenen die najaar 2017 naar 
Malawi gaan om daar klaslokalen te bouwen.  
Hartelijk bedankt voor uw deelname hieraan. 
 
World Servants groep Steenwijk(erwold). 

 
Ronald Knol presenteert solo CD 
 
Vrijdag 20 mei 2016 zal organist Ronald Knol zijn solo CD presenteren. Verschillende keren 
heeft hij meegewerkt aan CD opnames van koren, en heeft samen met Harold Kooij ook een 
tweetal cd’s opgenomen. Nu voor het eerst een solo CD. 
Aan deze avond werkt mee het Chr. Mannenkoor Edoza uit Sneek o.l.v. Jan Hibma. Het koor 
heeft plm. 100 leden en heeft verschillende keren meegewerkt aan het T.V. programma 
gehouden in de Brugeskerk te Dwingeloo op vrijdag 20 mei a.s. en begint om 20.00 uur. Entree 
is € 7,00 inbegrepen een kop koffie. 
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Inventarisatie over Kontakt 
            
 Dit is het resultaat van de gehouden enquête:       
            
 Geeft goede informatie over onze kerkelijke gemeente.   78  78	

	 Door Kontakt blijf ik op de hoogte van hetgeen er speelt in onze gemeente. 83  83	
	 Bevat nuttige informatie en lees ik nagenoeg altijd.   75  75	
	 Lees ik nagenoeg nooit.      6  6	
	 Mag wat mij betreft wel vaker dan 6 x per jaar verschijnen.   13  13	
	 Ik zou het ook voldoende vinden indien de informatie op de website staat. 18  18	
	 Ik mis de volgende informatie:     1  1	
	 Niets aangevinkt       22  22	

            
 Verdere opmerkingen op het formulier:        

  
HZ mag verdwijnen en hiervoor in plaats 12 x Kontakt met alle informatie ook notulen 
kerkenraadsvergadering 

	  Informatie kerkenraad en classis       
  Samenwerking RK parochie        
  Belangrijke zaken vanuit kerkenraad       
  Themastuk of vaste rubriek: de pen doorgeven aan:     
  Culturele commissie: Wat er eventueel op de rol staat     
  Misschien meer communicatie per e-mail      
  Reden waarom iemand de bloemen krijgt      

	

  

78
83

75

6
13

18

1

22

GEEFT	GOEDE	INFORMATIE	OVER	ONZE	KERKELIJKE	
GEMEENTE.

DOOR	KONTAKT	BLIJF	IK	OP	DE	HOOGTE	VAN	HETGEEN	
ER	SPEELT	IN	ONZE	GEMEENTE.

BEVAT	NUTTIGE	INFORMATIE	EN	LEES	IK	NAGENOEG	
ALTIJD.

LEES	IK	NAGENOEG	NOOIT.MAG	WAT	MIJ	BETREFT	WEL	VAKER	DAN	6	X	PER	JAAR	
VERSCHIJNEN.

IK	ZOU	HET	OOK	VOLDOENDE	VINDEN	INDIEN	DE	
INFORMATIE	OP	DE	WEBSITE	STAAT.

IK	MIS	DE	VOLGENDE	INFORMATIE:NIETS	AANGEVINKT

Voldoet	Kontakt	aan	uw	verwachting?
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Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen 
 
Hieronder staan adressen om zieken in de zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen een 
bemoediging te sturen. 
Verzorgingshuis Nijenstede   Joh. Bogermanstr. 1 8331 GZ  Steenwijk 
Verpleeg- en verzorgingshuis Zonnekamp Oyershoeve 1  8331 XR  Steenwijk 
Isala Diaconessenhuis Meppel  Postbus 502  7940 AM  Meppel 
Ziekenhuis de Tjongerschans Postbus 10500  8440 MA  Heerenveen 
Isala Zwolle     Postbus 10400  8000 GK  Zwolle 
UMCG Groningen    Postbus 11120  9700 CC   Groningen 
Verpleeghuis Reggersoord   Reggersweg 1  7943 KC  Meppel 
Verpleeghuis Lindestede   Steenwijkerweg 49 8471 KZ  Wolvega 
Verzorgingshuis de Menning   Linth. Homanstraat 1 8384 ED  Wilhelminaoord 
Verpleeghuis de Schiphorst   Reggersweg 11 7943 KC  Meppel 
 
 

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.  
Met vette letters  zijn de 2 wijzigingen (Oldemarktseweg ) aangegeven. 
 
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 
t/m 94 en 43 t/m 115, 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 94 t/m 130 en 117 t/m 163 


