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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 btdegb@gmail.com 
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:  (0546 ) 57 74 77 www.welkomindekerk.nl/HZ 

  
www.pk-steenwijkerwold.nl  
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Overzicht kerkdiensten 

 
zondag 3 juli 

(School- en-kerk en doopdienst) 

 

09.30 uur ds. E. van Veen JOP Zomercollecte Jeugdwerk 

zondag 10 juli 

(viering HA) 

09.30 uur ds. E. van Veen 

 

Kindernevendienst 

zondag 17 juli 09.30 uur ds. E. van Veen 

 

Gemeentewerk 

zondag 24 juli 09.30 uur Mevr. L. Winters-

Jonas 

(Kraggenburg) 

 

Diaconie 

zondag 31 juli 09.30 uur ds. J.G.M. Venhuizen 

(Nijensleek) 

 

Energiekosten 

zondag 7 augustus 09.30 uur ds. C.P. Meijer Diaconie 

zondag 14 augustus 

 

09.30 uur ds. J.G.M. Peters 

(Darp) 

 

Kerk in actie 

Zomerzendingscollecte 

zondag 21 augustus 09.30 uur ds. E. van Veen Eredienst 

zondag 28 augustus 09.30 uur ds. E. van Veen Diaconie 

 

Op 3 juli en 7 augustus (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/flesje drinken. 

 

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.  

 

Van de redactie 
 

Als u dit nummer van Kontakt ontvangt, zijn de schoolvakanties bijna begonnen. De reguliere 

kerkelijke activiteiten zullen in de komende periode op een laag pitje staan.  

 

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

augustus in huis heeft. Uw bijdrage daarvoor kunt u tot en met 

woensdag 17 augustus 2016 inleveren via e-mail bij het 

kerkelijk bureau (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl). 

 

De redactie 

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

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

mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
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Top 2000 kerkdienst 
 

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 heeft 

plannen om, na het succes van dit jaar, deze 

dienst wederom te organiseren. De bedoeling 

is om de dienst samen met de Katholieke 

gemeente (Steenwijkerwold) vorm te geven. 

 

Muzikaal talent, met een instrument maar ook 

vocaal, kan zich aanmelden voor een bijdrage 

aan deze dienst! De ervaring van de eerste 

dienst heeft laten zien dat alle betrokkenen 

zeer enthousiast waren! 

Uiteraard zal de invulling van de dienst vooraf 

besproken worden en zullen er zeker ook 

enige repetities plaatsvinden. 

 

Uiteraard wil de commissie deze dienst 

organiseren op een datum die dicht bij de 

radio-uitzending ligt. Vooraleerst zou dat 

mogelijk zijn op zondag 8 januari 2017. 

 

Muzikale talenten die enthousiast zijn en willen meewerken kunnen zich opgeven bij 
Roelof Falkena (0521) 852 856 email: rfalkena@home.nl of 

Roeli Boer  (0521) 587 570 e-mail:roeliboer@home.nl 

 

 
 

Agenda kerkelijke activiteiten 
 

kerkelijk bureau dinsdag 5 juli, 2 augustus en 6 september  

 (van 19.00 – 19.30 uur) 

opening schilderijenexpositie zaterdag 2 juli, aanvang 13.30 uur 

ouderenmorgen en  

samen aan tafel donderdag 8 september 

Running dinner vrijdag 28 oktober 

Expositie Kerk & hobby zaterdag 10 en 17 en zondag 11en 18 september 

Theologische Verdieping voor 30 augustus om 19.30 uur in de Broederkerk, 

Geïnteresseerden  Broerenstraat 16 in Kampen. 

 

 

Eindexamens 

 

Er wapperden heel wat vlaggen in Steenwijkerwold, Tuk en omstreken. Blije jongeren en trotse 

ouders. Wie geslaagd is, hartelijk gefeliciteerd met dit resultaat en succes bij het vervolg. Zet ‘m 

op als je volgend jaar een herkansing hebt. 

 

  

mailto:rfalkena@home.nl
mailto:roeliboer@home.nl
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Wij feliciteren de volgende 75-plussers 
 

1-jul T.P. de Groot, St. Andreasstraat 14, met zijn 84e  verjaardag 

2 juli L. ten Kate, Mariënwold 20, met zijn 85e verjaardag 

6-jul J. Plat-Pit, Mariënwold 20, met haar 91e verjaardag 

6 juli S.A. Maters, Mienbeken 4, met zijn 76e verjaardag 

9 juli V. Noordhuis-Faken, De Erfgenamen 5, met haar 80e verjaardag 

12-jul C. de Vries-Baas, Oldemarktseweg 119 F, met haar 86e verjaardag 

12-jul H. Oosting-Kuiper, Bakkersveld 11 A, met haar 86e verjaardag 

13 juli A.L. Bijl-Post, Hummelingen 8, met haar 80e verjaardag 

19 juli A.C. Veldhuizen-Jongbloed, Oldemarktseweg 9, met haar 78e verjaardag 

26-jul J. Orsel, Oldemarktseweg 119 E, met zijn 84e verjaardag 

27-jul J. Dedden-de Wolde, Oldemarktseweg 119 B, met haar 89e verjaardag 

28 juli H.A. Wibbelink-Reterink, Mariënwold 20, met haar 89e verjaardag 

31-jul R. Winters-Middelbrink, Ten Holtheweg 31, met haar 90e verjaardag 

2-aug E.W.M. Feenstra-Terpstra, Mienbeken 3, met haar 91e verjaardag 

4 aug A. Veurman-Schutrops, Oldemarktseweg 46, met haar 78e verjaardag 

5 aug A. van Drogen, Oldemarktseweg 141, met zijn 77e verjaardag 

6-aug H.D. Wicherson, Joh. Bogermanstr. 7, met zijn 83e verjaardag 

9 aug P. de Vries, Baarsweg 15, met zijn 80e verjaardag 

21-aug P. Dekker, Vredenburg 46, met zijn 81e verjaardag 

22 aug A. van Drogen-Mintjes, Oldemarktseweg 141, met haar 76e verjaardag 

28-aug L. Kuipers-Winters, Reggersweg 23 F Meppel, met haar 86e verjaardag 

28 aug F. Middelbrink-van der Weide, Bakkersveld 13, met haar 80e verjaardag 

31 aug B. Hofstee, Oldemarktseweg 58, met zijn 79e verjaardag 

31 aug L. Dijkman-Hoogeveen, Conincksweg 60, met haar 85e verjaardag 

 

 

Vakantie  
 

In de zomermaanden breken de vakanties aan, 

zo ook voor mij. Ik zal zelf in de komende tijd 

4 weken vakantie houden. Mocht ik er niet 

zijn, dan kunt u altijd via de ouderlingen of 

contact zoeken. Zij helpen u binnen het 

mogelijke verder. Een vervangende predikant 

is in bijzondere situaties altijd beschikbaar.  

In het weekeinde van 17 en 18 september 

hebben we ons startweekend. Hoe deze eruit 

gaat zien, kunt u in het volgende nummer 

lezen. Achter de schermen zijn de 

voorbereidingen weer opgestart.  

We hopen op zaterdag 17 september een leuk 

activiteit te doen voor jong en oud. 
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Een Ierse reiszegen 
 

Moge je weg oprijzen om je te begroeten. 

Moge de wind altijd in je rug waaien, 

de zon altijd warm op je gezicht schijnen, 

de regen zachtjes in je tuin vallen. 

En moge God je houden in de palm van Zijn hand 

tot we elkaar weerzien. 

 

 

Zomer 
 

“leer van de vijgenboom deze les : 

zo gauw zijn takken uitlopen en in blad 

schieten, weet je dat de zomer in aantocht is”  

(Marcus 13: 28) 

 

Als we in Griekenland zijn zullen we ze wel 

weer zien: vijgenbomen. 

Ik heb me laten vertellen dat, zoals het ook 

eigenlijk in de bovenstaande evangelie-

woorden naar voren komt, de vijgenboom 

lang kaal blijft. Tot laat in het voorjaar. 

Terwijl de andere planten al groen worden, 

staat hij daar als een skelet. Nog altijd kaal, hij 

lijkt wel dood. 

Maar dan verandert er iets : de uiteinden van 

de takken verdikken zich en uit die knoppen 

ontspruiten grote groene bladeren. 

Als het zóver is, is het bijna zomer. 

 

De zomer staat voor volheid. Alles is tot groei 

en bloei gekomen. Elk seizoen heeft zijn 

bekoring, maar voor mij is de zomer het 

hoogtepunt. De zon staat op haar hoogst. Er is 

volop licht en warmte. En al wat leeft laaft 

zich daar aan: bloemen bloeien, korenaren 

rijpen, vogels zingen en bomen lijken 

machtiger dan anders. Mensen baden in de 

zon of zoeken juist verkoeling in het 

overdadige groen. In de zomer lijkt de 

schepping tot zijn bestemming gekomen. Wat 

in haar zat, komt er nu uit. 

Laten we niet nalaten daarvan te genieten. Of 

we nu op vakantie gaan , of we nu werken of 

vrij hebben, laten we oog hebben voor het 

uitbundige zonlicht en het volle groen van de 

bomen. 

Laat de zomer voor ons een beetje sabbat zijn. 

Jezus heeft ons bovendien geleerd dat ‘onze’ 

zomer in zijn uitbundige volheid 

beeld/gelijkenis mag zijn van Gods toekomst. 

 

 
 

Het is zoals lied 747 het zingt: 

 

Eens komt de grote zomer 

waarin zich ‘t hart verblijdt 

God zal op aarde komen 

met groene eeuwigheid. 

De hemel en de aarde 

wordt stralende en puur 

God zal Zich openbaren 

in heel zijn creatuur. 

 

Daarom mogen we nog meer genieten van de 

zomer. 

Ik wens u een goede zomertijd !   

 

ds. Eric van Veen 
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Vakantietijd 
 

Tijdens ontmoetingen is op het moment ‘waar 

ga je heen op vakantie?’ een veel gestelde 

vraag.  

Meestal krijg je dan enthousiaste verhalen te 

horen over de plannen die gemaakt zijn voor 

de komende zomervakantie.  

Maar er zullen ook heel wat zijn mensen die 

zullen zeggen dat zij niet op vakantie gaan. 

Omdat zij liever thuis blijven of omdat het 

vakantiegeld aan iets anders wordt besteed.  

 

Er zullen ook mensen zijn die heel graag 

hadden willen gaan, maar niet kunnen 

vanwege ziekte, ouderdom of omdat er 

financieel geen ruimte is. Terwijl de één toe is 

aan rust en stilte, zal de ander de 

zomervakantie juist te stil vinden en blij zijn 

als deze periode weer voorbij is.  

 

Het zou fijn zijn als we juist dan wat extra 

aandacht hebben voor deze thuisblijvers. 

 

 

 

 

 

Mensen hebben mensen nodig 

om elkaar te dragen 

om elkaar tot leven te brengen. 

 

Mensen hebben mensen nodig 

om voor elkaar op te komen 

om samen te werken aan 

welzijn en geluk. 

 

Mensen hebben mensen nodig 

om te laten zien wie U bent 

God van liefde 

God van gerechtigheid. 

 

Wek dan die kracht in ons. 

Doe die liefde in ons ontvlammen 

die ons omkeert naar elkaar 

die ons doet zorgen voor elkaar. 

 

Dat wij U liefhebben. 

Dat wij onze naaste beminnen. 

Dat wij onszelf kunnen beminnen. 

 

Tekst: Marinus van den Berg 

 

Nieuwe ambtsdragers gezocht 
 

In september zullen er weer ambtsdragers de 

kerkenraad verlaten omdat zij aftredend en 

niet herkiesbaar zijn. We roepen u op om 

namen te noemen van mensen die u geschikt 

acht om de taak van Ouderling op zich te 

nemen. En ook hebben we altijd nog de 

vacature Jeugdouderling.  

 

Na het onderzoek verricht door de 

Jeugdpastor Liesbeth Winters onder de ouders 

met kinderen in de leeftijd tot 12 jaar willen 

we graag dat dit werk doorgaat.  

Wij vragen u, wilt u alstublieft met ons mee 

denken, want we willen allemaal graag dat ons 

kerkenwerk doorgaat. We zijn ook erg blij dat 

al 2 ambten weer vervuld zijn. Voelt u zich 

aangesproken om ook een taak op u te nemen, 

schroom dan niet, om voor informatie contact 

op te nemen met onze predikant ds. E. van 

Veen, tel (0521) 58 85 68 of de voorzitter van 

de kerkenraad Henk Heinhuis, tel. 06-

53148248. 

 

De namen kunt u doorgeven aan de scriba 

Hillie Sleurink, tel. (0521) 37 13 15 of via de 

e-mail bergstein240@home.nl  

 

De volgende mensen zijn aftredend en niet herkiesbaar: 

De heer H. Oord, ouderling 

De heer H. Nijenhuis, diaken 

Mevrouw L. Nijenhuis-van Drogen heeft aangegeven om de taak van diaken op zich te nemen. 

mailto:bergstein240@home.nl
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Mevrouw H. Sleurink-Winters, scriba 

De heer J. Stoffers heeft aangegeven om de taak van scriba op zich te nemen. 

 

De volgende mensen zijn aftredend en wel herkiesbaar: 

De heer H. Falkena, Kerkrentmeester 

De heer J. Flobbe, Kerkrentmeester, penningmeester 

 

De (her)bevestiging en afscheidsdienst zal plaatsvinden op 25 september. 

 

 

De jonge gezinnen 
 

Eind april ontvingen alle gezinnen met 

kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar een 

brief. Daarin werd uitgelegd dat ik graag een 

afspraak met ze wilde maken. 

Ik ben Liesbeth Winters-Jonas. Ik ben 

kinderpastor en heb me gespecialiseerd in 

geloofsopvoeding en levensvragen van 

kinderen. Vanuit mijn praktijk ontwikkel ik 

materialen voor geloofsopvoeding en begeleid 

ik scholen, kerken en gezinnen. 

 

Begin april heeft de kerkenraad mij gevraagd 

om onderzoek te doen naar de jonge gezinnen 

in de gemeente. Hoe gaat het met ze? Op 

welke manier zijn ze bezig om ook hun 

kinderen in aanraking te brengen met geloof? 

Wat willen ouders hun kind meegeven? En op 

welke manier kan de kerk ze daarin 

ondersteunen? 

 

Inmiddels is er contact geweest met alle 

gezinnen. Met alle ouders is gesproken. Met 

de één uitgebreider dan de ander. Veel 

gezinnen openden gastvrij hun deur voor mij 

en zaten we thuis, aan tafel, samen te praten. 

Een ander vond een telefonisch gesprek 

prettiger. 

Er ontstonden mooie gesprekken. Met soms 

ontroerende momenten. Soms ook klonk er 

teleurstelling. En soms twijfel. Maar al die 

gesprekken waren open en eerlijk. En in al die 

jonge gezinnen speelt geloof en 

geloofsopvoeding een rol. Zij het zeer 

verschillend. 

 

Langzamerhand kreeg ik een beeld van de 

doelgroep. Er kwamen ideeën naar boven 

voor ondersteuning van deze gezinnen. Die 

ideeën bedacht ik niet zelf maar werden door 

jonge ouders genoemd. Hoe mooi is dat! 

Ideeën zijn nog geen kant-en-klare plannen. 

Daarom is het goed om door te praten over 

deze ideeën. 

Er komt een tweede gespreksronde in de vorm 

van een avond.  Alle jonge gezinnen zijn 

daarvoor uitgenodigd. Wie wil, is welkom op 

28 juni om 20.00 uur ’s avonds in de kerk.  

Daar presenteer ik enkele ideeën die door 

jullie zijn genoemd. Eén plan, vieringen voor 

kinderen, willen we beter bekijken. 

Een dag later, op 29 juni, zal ik uitgebreid 

verslag van mijn onderzoek doen in een 

kerkenraadsvergadering. 

 

Daarmee zit mijn taak er op. De kerkenraad 

gaat met de uitslag van het onderzoek aan de 

slag. Ik wens ze daarmee veel succes en 

zegen. 

 

Een hartelijke groet, 

Liesbeth Winters-Jonas 

 

 

 



 9  

 

 

Wegwijs in geloof en theologie: Verdieping 

voor Geïnteresseerden 
 

Wie sterk wil staan in het geloof in een wereld 

die voortdurend verandert, is bij de cursus 

Theologische Verdieping voor Geïn-

teresseerden in Kampen aan het juiste adres.  

 

Gedurende drie jaar gaat u op dinsdag-

avonden kijken naar hoe het christelijk geloof 

en de christelijke kerk op tal van ma-nieren en 

plaatsen vorm heeft gekregen en hoe u daar 

zelf mee om kunt gaan. U krijgt inzicht in de 

literatuur van het Oude en het Nieuwe 

Testament. U leert hoe mensen den-ken en 

hoe dat ons geloof beïnvloedt en ook ons 

dagelijks leven. En in de praktische vakken als 

diaconaat en gemeenteopbouw leert u hoe 

mensen samen kerk kunnen zijn. De docenten 

zijn bevlogen vaktheologen.  

 

De kosten voor deze theologische cursus 

bedragen € 210,00  per lesjaar van 65 lesuren. 

De eerste lesavond is dinsdag 13 september. 

 

Voelt u zich aangesproken? Kom vrijblijvend 

naar de kennismakingsavonden op 21 juni of 

30 augustus om 19.30 uur in de sfeervolle zaal 

van de Broederkerk aan de Broederstraat 16 in 

Kampen.  

Of meldt u meteen aan door een e-mail met 

uw naam en adresgegevens te sturen naar 

secretaris Karel Coenen: 

kjcoenen@gmail.com. 

Kijk op de website www.tvgkampen.nl of op 

www.facebook.com/TVGKampen voor 

uitgebreide informatie over de cursus en alle 

vakken.  

De cursus TVG is een langjarige traditie van 

de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en 

wordt op 20 verschillende plaatsen 

aangeboden.  

Zie www.protestantsekerk.nl/tvg 
 

 

 

Expositie pastelschilderijen Harm Visserman 
Expositie in de Protestantse kerk te Steenwijkerwold, met pastelschilderijen van Harm 

Visserman 
 

De expositie is geopend op zaterdag 9, 16, 23 

en 30 juli en op 6, 13, 20 en 27 augustus, van 

13.30 tot 16.00 uur. 

 

De opening van de expositie is op zaterdag 2 

juli om 13.30 uur. Mevrouw Janny Bennen-

Stakelbeek zal tijdens de opening op het orgel 

spelen. 

 

Wie is Harm Visserman? 

Ik ben geboren in Zwartsluis (1949) en woon 

sinds 1981 in Oldemarkt. De fascinatie voor 

pastel tekenen en schilderen is ontstaan vanuit 

mijn professionele achtergrond (bouwkundig 

tekenen en ruimtelijke ordening). De 

aanvankelijke voorkeur voor pentekenen en 

aquarel schilderen maakte eind jaren ‘90 

plaats voor pastelkrijt.  

 

Ik werk voornamelijk met pastelkrijt, 

vanwege de tekenachtige manier van 

schilderen. 

Noordwest-Overijssel is vaak mijn 

inspiratiebron. De natuurgebieden maar ook 

de karakteristieke plaatsen als Blokzijl, 

Giethoorn, Vollenhove, Zwartsluis en 

natuurlijk Oldemarkt en Paasloo bieden vele 

mogelijkheden en onderwerpen om te tekenen 

en te schilderen.  

Riet, boten, water, stads- en dorpsgezichten 

maar ook (kerk)interieurs of onderdelen van 

kerken zijn favoriete onderwerpen.  

 

mailto:kjcoenen@gmail.com
http://www.tvgkampen.nl/
http://www.facebook.com/TVGKampen
http://www.protestantsekerk.nl/tvg
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Running Dinner 
 

De commissie Gemeente Opbouw nodigt 

belangstellenden uit voor een “Running 

Dinner”! 

De opzet is dat deelnemers op een avond 

meerdere diner-gangen geserveerd krijgen, 

maar elke gang is op een ander adres ofwel bij 

een andere gastheer of gastvrouw (of beide). 

 

Tijdens het dineren bestaat de mogelijkheid 

om met elkaar te praten, wellicht met 

betrekking tot het thema; “de kerk in 2025”. 

“Running dinner” is een bijzondere, andere, 

manier om elkaar als kerk- leden te ontmoeten 

in een ontspannen sfeer. 

De  datum voor dit diner is vrijdag 28 oktober, 

en van elke deelnemer vragen wij een bijdrage 

van € 12,50. 

 

Lijkt het u leuk om aan dit “Running Dinner” 

deel te nemen, dat kan als deelne(e)m(st)er of 

als gastvrouw/gastheer, dan kunt u zich 

aanmelden bij Roeli Boer (587 570) e-mail: 

roeliboer@home.nl of bij Roelof Falkena: 

rfalkena@home.nl 

 

We maken dit plan nu al bekend want er zijn 

veel voorbereidingen nodig! 

Uiteraard wordt u vooraf op de hoogte gesteld 

van de “spelregels” en het juiste tijdstip. 

 

 
  

 

 

Kerk & Hobby 
 

Op zaterdag 10 en zondag 11 september 2016 

wordt het open monumenten-weekend 

georganiseerd.  

 

De commissie Gemeente Opbouw van de 

Protestantse Kerk te Steenwijkerwold 

organiseert in dit weekend voor de 2e maal de 

expositie “Kerk & Hobby” ! 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 “Deel 

je leven”, op creatief gebied iets kunnen 

maken voor deze expositie! Maar nieuwe 

deelnemers zijn uiteraard van harte welkom!! 

Mogelijk op het gebied van pottenbakken of 

handwerken? 

 

Bent u creatief op het gebied van fotografie, 

houtbewerking, breien, boetseren, schilderen 

of iets anders meld u zich dan bij: 

Roeli Boer, tel. 58 75 70 of e-mail: 

roeliboer@home.nl 
of Lucy Wink, tel. 58 93 83 of e-mail: 

gerardenlucy@kpnmail.nl 

 

Vooraf zal er een bijeenkomst zijn waar alle 

details worden besproken! 

 

 

 

  

mailto:roeliboer@home.nl
mailto:rfalkena@home.nl
mailto:roeliboer@home.nl
mailto:gerardenlucy@kpnmail.nl


 11  

 

 

De Wandelmaat 
 

Stichting Pelgrimsgemeenschap de 

Wandelmaat biedt een mooi 

wandelprogramma met kloosterwandelingen. 

De eerste zeven kloosterwandeling in 2016 

zijn weer gewandeld. Mooie en goede 

verhalen achteraf van Wandelmaat 

wandelaars die hebben genoten van een paar 

prachtige, inspirerende, rustige, zinvolle, 

ontspannen en nog veel meer dagen in en om 

het klooster. 

 

We gingen van Zuid Limburg tot Terschelling 

met elkaar op pad. We genoten van de 

gastvrijheid van het klooster. De gids wist de 

weg en met de medewandelaars deelden we 

momenten van stilte en gesprek. 

Nu staan er nog 16 wandelingen op het 

programma. Sommige wandelingen zijn 

helemaal volgeboekt, maar bij andere 

wandelingen kunt u nog aansluiten. 

Denk aan een prachtige driedaagse 

kloosterwandeling rondom het Sint Lioba 

Klooster in Egmond. 

 

Of op bezoek bij twee kloosters in West 

Vlaanderen. Priorij-Onze-Lieve-Vrouw-van-

Bethanië in Loppem, waar we verblijven en 

een bezoek aan de Abdij van Zevenbergen. 

Een vierdaagse kloosterwandeling waarin u 

ook een dag Brugge bezoekt. Een heel 

bijzondere reis in het aanbod van dit jaar.  

 

Ook de zusters van Grandchamp in de 

Zwitserse Jura ontvangen ons graag weer. 

Hier komen we al jaren. Grandchamp is een 

communiteit waar ongeveer veertig zusters 

leven en werken vanuit de Taizé-spiritualiteit.  

 

En nog een aantal met zorg voorbereide 

wandelreizen. Op onze nieuwe website vindt 

u alle informatie. U weet het: Wandelen met 

de Wandelmaat is je bewegen op het ritme van 

het klooster. 

 

In de bedding van stilte, onthaasten, 

ontmoeting en verwondering, iets van het 

onzichtbare ervaren. 

 

Welkom bij onze wandelingen; website 

www.dewandelmaat.nl  

 

 
 

 

 

Pinksterwandeling 2016 
 

Op zaterdag 14 mei jl. was voor de vierde keer 

de Pinksterwandeling “Samen op weg” van de 

gezamenlijke PKN en RK kerk in 

Steenwijkerwold. De start was dit jaar in de 

RK-kerk. Na de ontvangst met koffie en een 

mooie opening o.a. door pastor Jaap Scholten 

ging de eerste groep op weg. De wandeling 

van bijna 6 km begon in de richting naar de 

Basse, om via de Molensteeg bij het Maria-

kapelletje te komen. Iedereen ging even bij het 

Maria-kapelletje kijken, dat voor velen een 

aangename verrassing was. Toen naar de 

Ongeleg voor een korte rustpauze bij de 

gastvrije familie Giesken. De kinderen 

konden hier even lekker spelen. Onderweg 

had iedereen een gedachte rond Pinksteren 

meegekregen; “Is Pinksteren belangrijker dan 

Kerst?” en “De Pinkstergeest wil eenheid, de 

mensen maken verdeeldheid”. Deze werden 

opgeschreven om aan het einde van de 

wandeling in de PKN kerk op te hangen. 

(Waar een aantal de volgende dag in de dienst 

zijn voorgelezen). 

 

Na de pauze ging de wandeling verder met een 

mooie ronde door Marijenkampen, wederom 

via weggetjes waar velen niet bekend mee 

waren, om te eindigen in de Protestantse kerk. 
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Daar kon de expositie “Feest van de 

geest”worden bekeken. Nadat iedereen van de 

45 wandelaars, waaronder 7 stoere kinderen, 

binnen was, werd de wandeling afgesloten 

door dominee Eric van Veen. Daarna werd tot 

besluit in Hoogthij nog een drankje gedronken 

en een broodje gegeten.  

 

Het was een heerlijke en verrassende 

wandeling, waarbij veel gepraat en gelachen 

is. Goed te doen voor jong, oud en ouder! We 

danken iedereen voor het meedoen en 

enthousiasme en hopen u volgend jaar 

wederom te mogen begroeten bij dit 

gezamenlijke initiatief. We bedanken beide 

kerkbesturen voor het mogelijk maken van 

deze dag. Foto’s van de wandeling vindt u op 

Facebook (Pinksterwandeling Steenwijker-

wold).  

 

Werkgroep Pinksterwandeling: Willy Zeefat, 

Herman Damhuis, Lucy Wink, Ank Boerman, 

Henriëtte Stoffers en Sarissa Sloot. 

 

 
 

'De Kerk' in de steigers 
 

U denk misschien hoezo 'De Kerk' in de 

steigers? De Kerk is toch net verbouwd. Is er 

wat mis dan? Ja, er is wat mis. We hebben 

onze kerk van binnen verbouwd, opnieuw 

ingericht, geïsoleerd en het toegangspad is 

opnieuw bestraat.  

De Kerk, het gebouw, is aangepast naar de 

eisen van deze tijd. Maar als we naar de 

toekomst van onze kerk kijken dan ziet het er 

niet echt rooskleurig uit. We hebben te maken 

met teruglopende leden/bezoekers aantallen 

en oplopende kosten. We zien bij de 

generaties die na ons komen dat 'De Kerk' niet 

meer die plaats in de samenleving inneemt 

zoals we dat vele decennia gewend waren. Het 

gevolg is dat er momenteel erg veel kerken 

gesloten worden.  

 

Hoe krijgen we onze kerk weer vol? Het 

antwoord lijkt simpel. Die krijgen we niet 

meer vol. Wat we wel kunnen doen is 

onderzoeken hoe we het gebouw zo zinvol 

mogelijk kunnen gebruiken. Dus niet alleen 

voor de zondagse Eredienst maar ook voor 

diverse zingevende en culturele activiteiten. 

Zo kan het gebouw, de centrale plaats die het 

heeft in ons dorp, ook toekomstig blijven 

behouden.   

 

Maar zijn we dan klaar als ons kerkgebouw 

toekomstbestendig is? Nee….nu begint het 

pas. Hoe werken wij als kerkenraad dan aan 

onze toekomstige geloofsgemeenschap? Dat 

doen we vooral door breed te denken en te 

onderzoeken welke mogelijkheden er zijn 

voor de toekomst.  

 

Zo hebben wij de afgelopen maanden 

kinderpastor, Liesbeth Winters-Jonas 

ingehuurd die, zoals u elders in dit Kontakt 

kunt lezen, voor ons als kerkenraad, de 

mogelijke wensen van deze doelgroep in kaart 

aan het brengen is. We zijn benieuwd naar het 

advies dat eind deze maand uitgebracht zal 

worden.  

 

Het laatste jaar hebben wij al diverse keren 

overleg gehad met de Rooms Katholieke 

gemeenschap in Steenwijkerwold. Het is de 

moeite waard om mogelijke samenwerking op 
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een breed terrein te onderzoeken. Natuurlijk 

verschillen wij als Protestantse kerk van 

de Rooms Katholieke kerk, maar we hebben 

ook heel veel raakvlakken. Als je met elkaar 

doorpraat over de raakvlakken dan blijken 

deze groter te zijn dan de verschillen. Wij 

werken nu al samen met de Pinksterwandeling 

en Sirkelslag. Daarnaast willen we de 

samenwerking uitbreiden met een 

gezamenlijk adventsboekje, acties voor goede 

doelen en de palmpaasviering. Ons motto in 

deze is om niet te overhaasten maar om stap 

voor stap te kijken waarin we elkaar op ons 

dorp kunnen versterken als Christelijke 

geloofsgemeenschappen.  

 

Ook op maatschappelijk gebied willen wij als 

kerkgemeenschappen aanwezig zijn. Onze 

predikant, Eric van Veen, is in nauw overleg 

met onze diaconie en de andere geledingen in 

ons dorp als vrijwilliger actief om 

Stichting  ‘De Woldhulp' vorm en inhoud te 

geven. Lees ook elders in dit Kontakt meer 

over de opzet en doelstelling van Woldhulp.  

 

Naast eerder genoemde activiteiten gaan we 

ook in gesprek met onze buurgemeentes om 

ons te oriënteren op mogelijke samenwerking 

in de toekomst. Het eerste gesprek heeft 

inmiddels plaats gevonden. Ook hier gaan we 

met een open agenda in, met dien verstande 

dat onze zelfstandigheid als gemeente beslist 

niet ter discussie staat.  

 

 

 

Als kerkenraad hebben wij ons tijdens een 

heidesessie gebogen over de beleidsnota van 

Arjan Plaisier. Kerk 2025, waar een woord is, 

is een weg. Aan de hand van deze nota zullen 

wij als kerkenraad met voorstellen komen om 

onze kerk en de daarbij horende 

zondagsdiensten toekomstbestendig in te 

richtten.  

 

Uit bovenstaande blijkt dat we ons op vele 

beleidsterreinen aan het oriënteren zijn. 

Vandaar ook de term 'De Kerk' in de steigers. 

Deze herfst zullen wij u, in een speciaal 

daarvoor bestemde gemeenteavond, 

uitgebreid op de hoogte stellen van onze 

toekomstplannen.  

 

Ten slotte, zou ik u, nadat u dit allemaal 

gelezen hebt, nog willen vragen om eens na te 

denken om uzelf, al is het maar een paar 

uurtjes per jaar, beschikbaar te stellen als 

vrijwilliger om mee te denken over onze 

gezamenlijke toekomst of ....een keer aan te 

schuiven bij een van de commissies van onze 

kerk. Wij zouden het zeer op prijs stellen. Al 

is het maar voor een heel klein taakje want 

‘Kerk’ zijn kan alleen maar door gezamenlijke 

inspanning.  

 

Mede namens de kerkenraad wens ik u allen 

een hele mooie zomer.  

 

Met vriendelijke groet, 

Henk Heinhuis, voorzitter  

 

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 leden=-administratie. 

 

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
mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
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Gespaarde postzegels en kaarten voor de zending  
 

Al jarenlang worden er in het hele land door 

vele vrijwilligers postzegels en kaarten 

ingezameld voor het zendingswerk van Kerk 

in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond. 

De ingezamelde postzegels en kaarten worden 

uitgezocht en vervolgens op beurzen, maar 

ook via marktplaats verkocht.  

 

Vooropgesteld kan worden, dat alle 

postzegels en enveloppen met een postzegel 

van harte welkom zijn. Ook alle enkele 

ansichtkaarten zijn gewild. Hieronder staan 

echter enkele richtlijnen waarmee u rekening 

kunt houden voor een hogere opbrengst bij de 

verkoop van de postzegels en kaarten: 

Het belangrijkste is dat de kaarten zo 

onbeschadigd mogelijk zijn, zowel degene 

met als zonder postzegel.  

Vooral de oudere kaarten zijn gewild en 

daarom extra gewenst. Beschadigde kaarten 

leveren in de praktijk helaas weinig op. 

Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra 

geld op, zoals (van):  

*  Anton Pieck  

*  Rien Poortvliet  

*  Rie Kramer  

*  Marjolein Bastin  

*  Anne Geddes  

*  Unicef  

*  Removos (mond en voetschilders)  

*  Hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje 

    achterop),  

*  De Koninklijke Nederlandse Reddings- 

    maatschappij  

*  Geboortekaartjes  

Als u kaarten of postzegels heeft die u voor dit 

doel wilt doneren, dan kunt u ze in de bus doen 

die in het voorportaal van de kerk staat. 

 

Met vragen kunt u terecht bij de familie 

Dolstra, Het Schild 18, 8341 RL  in 

Steenwijkerwold. Telefoonnummer: 0521-

589164, e-mail: gh.dolstra@home.nl . 

 

 

 

Helpen wie geen helper heeft 
Tekst: Ds. Sander van ’t Zand 

 

 

Stichting  

Diaconaal Platform  

Steenwijkerland 

Helpen wie geen helper heeft, dat is een 

belangrijk doel als het er over gaat hoe we als 

Kerken in de samenleving van 

Steenwijkerland willen staan. Het doel is om 

mensen te helpen die echt hulp nodig hebben, 

die geen eigen middelen tot hun beschikking 

hebben en ook geen of onvoldoende netwerk 

om zich heen hebben. Dit kunnen mensen in 

financiële problemen zijn, maar ook ouderen 

die eenzaam zijn of mensen met een 

beperking. Altijd wordt gekeken en 

afgewogen welke hulp nodig is. Hierbij 

proberen we gelijke gevallen zo gelijk 

mogelijk te behandelen. Tegelijk vraagt iedere 

situatie om een eigen afweging. We willen 

geen afhankelijkheid creëren, maar mensen zo 

ondersteunen dat zij weer op eigen benen 

komen te staan. Via het Diaconaal Platform 

willen we er zijn voor iedereen, zeker niet 

alleen voor leden van de kerken. Ieder binnen 

de samenleving van Steenwijkerland kan in 

geval van nood een beroep op ons doen. De 

toegang kan via de eigen Diaconie/Caritas 

lopen. Als het gaat om mensen van buiten de 

kerk loopt de toegang meestal via het 

Diaconaal Platform, een 

samenwerkingsverband tussen verschillende 

kerken. Waarbij we ook nauw contact hebben 

met andere instellingen, zoals de Sociale 

mailto:gh.dolstra@home.nl
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Dienst, het Maatschappelijk Werk, de 

Voedselbank en Present.  

 

Iemand die hulp of aandacht vraagt, wil 

geholpen worden. Het is wat ons betreft dan 

niet zo dat iemand alleen ‘ontvanger’ is; ook 

hij of zij heeft wat te bieden aan degene die 

helpt. Misschien is dat levenswijsheid, 

vriendelijkheid of hulp op een moment dat het 

allemaal weer wat beter gaat. Het besef van 

wederkerigheid is belangrijk om ieder in zijn 

waarde te laten en te kijken naar wat mensen 

wel kunnen.  

 

De kerk mag getuigen van liefde en vrede. 

Zeker daar waar sprake is van onrecht, mogen 

we daar gerechtigheid tegenover stellen. Dit 

kan gestalte krijgen door vluchtelingen of ex-

asielzoekers te helpen een nieuwe start te 

maken en door mensen bewust te maken van 

de situatie van vluchtelingen en hierover met 

elkaar in gesprek te gaan. Ook kan het nodig 

zijn om onrecht aan te kaarten bij de overheid. 

Groot of klein zijn dit allemaal initiatieven die 

gerechtigheid willen bevorderen. Zorg voor 

de schepping heeft hier ook mee te maken. We 

krijgen de aarde in bewaring, niet om die te 

vernielen, maar om zorgvuldig met de 

schepping om te gaan. We geloven dat er een 

beter evenwicht nodig is tussen geld 

verdienen, de waardigheid van mensen te 

bewaren en respect voor onze natuurlijke 

omgeving. We willen hiervan getuigen en 

streven naar duurzaamheid. 

Steeds weer helpen wie geen helper heeft.  

 

We zoeken ook vrijwilligers die helpen in ons 

schuldmaatjesproject. Het project dat we doen 

samen met verschillende ketenpartners. 

Mensen met raad en daad ondersteunen die in 

financiële problemen zijn gekomen. En die 

vrijwilligers zoeken we zowel binnen als 

buiten de kerk.  

Wanneer vrijwilligers zich aanmelden, dan 

krijgen ze eerst in 4 dagdelen een korte 

opleiding.  

In deze opleiding wordt onder andere iets 

uitgelegd over laaggeletterdheid, over 

psychische problematiek en over de spelregels 

van de Sociale Dienst. 

We hopen na de zomer weer een 

opleidingsgroep te kunnen starten. 

 

Aanmelden kan via Annelies van de Berg, secretaris (0521-517760) of per mail : 

dpsteenwijkerland@outlook.com 

 

Komen en gaan 
 

De volgende leden zijn verhuisd binnen onze gemeente 

fam. L. Jongschaap van Nieuwstraat 23, de Blesse naar 

Steenwijkerweg 166a, Willemsoord 

mevr. J. van Essen-Oosterkamp van Oldemarktseweg 54 naar 

Bergsteinlaan 1 

 

 

De volgende leden zijn uit onze gemeente vertrokken 

fam. J. ter Welle van Het Schild 31 naar Uithoorn 

dhr. M.L.W. Stoffers, ten Holtheweg 3 A naar Groningen 

 

 
 

mailto:dpsteenwijkerland@outlook.com
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Nieuws vanuit de CJV groep 
 

In april hebben we mogen genieten van een 

zeer geslaagd jaarfeest in de Meenthe. Het 

thema voor dit feest was CIRCUS. De 

kinderen hebben onder leiding van ons de 

weken ervoor hard geoefend om met hun 

groepje een stukje te bedenken en te oefenen. 

Na de generale in de middag, konden veel 

ouders en andere familie en vrienden genieten 

van de voorstelling in het vestzaktheater. Al 

met al was het zeer geslaagd en willen we 

iedereen bedanken voor de bijdrage aan de 

verloting. 

 

In juni zijn we met groep 3 en 4 een middag 

naar Monkey Town in Wolvega geweest, 

waar ze lekker konden spelen en hebben 

genoten van frietjes en ranja. 

 

De groepen 5 t/m de brugklas zijn op kamp 

geweest in Appelscha. We stonden dit jaar op 

een ander groepenveld met een mooi huisje 

met BBQ, en een mooi versierde tent met licht 

en geluid! Het was een mooi kamp met goed 

weer. Het is altijd weer mooi om te zien hoe 

de kinderen en ouders het tentenkamp 

opzetten om daarna te genieten van wat 

drinken. Het duurde even voordat de 

vermoeidheid echt toesloeg in de vroege nacht 

en de ogen werden gesloten. Zaterdags 

hebben we mogen genieten in het 

familiepretpark Duinen Zathe om in de avond 

tijdens de Discoavond toch echt die boze 

boswachter in levende lijve te zien. Ze was 

echt, en geen fabeltje…. Zondags konden we 

de boel weer droog inpakken en richting 

Steenwijkerwold vertrekken.  

 

Inmiddels zijn de plannen gesmeed voor het 

volgende seizoen en mogen we Monique van 

Beek verwelkomen als nieuwe leiding. 

 

 
 

 

 

 

 

Stichting Woldhulp 
Hulpdienst voor de regio Steenwijkerwold, Witte Paarden en Baars 

 

Doel? 

Streven naar dorpen en kernen waar iedereen goed verzorgd en lang zelfstandig kan wonen. 

Met andere woorden: kwaliteit van leven en zingeving, met de burger als opdrachtgever. Omzien 

naar elkaar (“noaberschap”) 

 

Hoe? 

Met inzet van vrijwilligers die u kunnen helpen met kleine klusjes in en om het huis of door u in 

contact brengen te brengen die u met bepaalde vragen kunnen helpen. 

 

Voor wie? 

De stichting richt zich vooral op ouderen, mensen met een beperking of chronisch zieken. 
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Woldhulp beperkt zich tot twee hoofdzaken: een klussendienst en als aanspreekpunt voor vragen 

over voorzieningen, zorg, aanpassingen in huis en invulformulieren. 

 

De vrijwilligers kunnen helpen bij: 

Werken met de computer, contacten leggen of informatie over ontmoetingsactiviteiten, hulp bij 

het invullen van formulieren, klusjes in en om het huis of boodschappen doen, informatie over 

regelingen en vergoedingen, voeding en maaltijden, sociale ontmoetingen, vervoer. 

 

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? 

Stuur een email naar info@woldhulp.nl 

 

Vrijwilligers die mee willen doen aan dit project kunnen contact opnemen met Eric van Veen: 

eric@woldhulp.nl of via info@woldhulp.nl 

 

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? 

Stuur een email naar info@woldhulp.nl 

 

Inmiddels hebben er al 17 vrijwilligers zich aangemeld..!! Wij verwachten in juli 2016 van start te 

gaan. 

 

 
 

Heeft God U twee nieren gegeven om er één 

weg te geven??!!  
 

Mijn naam is Henk Bastiaans, nierdonor (bij 

leven), van beroep mantelzorgvervanger.  

 

Ik zou graag uw aandacht willen vragen voor 

het volgende: De laatste jaren hebben 

ongeveer 40 mensen per jaar een nier gedo-

neerd aan een onbekende, waarom eigenlijk? 

Het blijkt dat gemiddeld in Nederland, via het 

"cross-over"systeem, waar de vrijwilliger een 

'ruil' mogelijk maakt bij verwanten en 

vrienden die niet “matchten”, (door bloed-

groep e.d.), het dubbele aantal niertran-

splantaties mogelijk gemaakt wordt. (meest 

recente cijfers zie www.nierstichting.nl/ 

niertransplantatie)  

 

Wij willen graag dat meer patiënten op deze 

manier geholpen worden. Het betekent al 

gauw een levensverlenging van 15-20 jaar 

voor de ontvanger, er zijn veel te weinig 

“overleden” nieren, die maar ongeveer half zo 

lang meegaan, en maar één op de tienduizend 

overledenen is geschikt om te doneren. 

De wachtlijst voor niertransplantatie (drie-

vier jaar waarvan een kwart zal overlijden, 

omdat dialyse niet zo goed gifstoffen uit het 

bloed kan verwijderen als een echte nier) kan 

volledig worden weggewerkt wanneer per jaar 

400 Nederlanders (dat is 1:40.000, 

vergelijking 1:40 is bloeddonor) bereid zijn 

een nier aan een onbekende patiënt af te staan. 

Volgens ons moeten we daar naar 

http://www.nierstichting.nl/
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streven.(transplantatiecentrum Erasmus 

UMC). 

Met andere woorden: tien maal zoveel meer 

dan in de afgelopen jaren! 

Vooral de ouderen onder ons worden 

aangesproken, 50-75 jarigen ongeveer, die 

niet meer in de kleine kinderen “zitten “ of 

carrièredrang hebben, en misschien meer 

“rust” hebben om een paar maanden min of 

meer uit de roulatie te zijn. Uiteraard wordt er 

grondig onderzoek gedaan of iemand gezond 

genoeg is (de ziekenhuisopname is maar een 

dag of 5, maar het lichaam moet wel verder 

herstellen). 

U hoeft niet bang te zijn, uw nieren hebben 

een "overcapaciteit", iemand met 1 nier krijgt 

geen medicijnen of dieet of iets dergelijks, 

zelfs niet met een halve nier. 

Er is een uitgebreide onkostenvergoeding, ook 

voor de maanden die u niet kunt werken, 

verzorgd door de NTS (Ned. Transplantatie 

Stichting) en de betrokken 

ziektekostenverzekeraars, zie www.nierdo-

natiebijleven.nl. 

U moet de ‘gewone” risico’s van een operatie 

onder volledige narcose onder ogen zien. Daar 

kunt u ook alles lezen over de procedure, ik 

ben geen dokter, maar “ervaringsdeskundige”, 

u mag mij alles vragen, mijn adres staat 

hieronder: 

Henk Bastiaans, Molenbeek 79, 7371 SW   

Loenen Gld, telefoon 055-5051716, e-mail 

henkbastiaans@hetnet.nl 

 

 
 

 

 

Zomerzangavonden Brugeskerk Dwingeloo 2016 
 

Het programma ziet er als volgt uit:  

Datum Voorganger Organist Medewerking 

5 juli ds. H. van Ark, Wezep Ronald Knol Orgelimprovisatie 

12 juli ds. K. Snijder, Harkema Geert Meijer J. Struiksma, zang 

19 juli ds. A. Priem, Spakenburg Gerco Eggink Zangduo Con-Amore 

26 juli ds. J. v.d. Berg, Leerdam Ronald Knol Orgelimprovisatie 

2 aug. dhr. G. Heinen, Dalfsen Johan Smit Zwier van de Weerd 

9 aug. ds. P. Dekker, Wierden Geert Meijer Zang uit Urk 

16 aug. ds. J. Kooistra, Dwingeloo Ronald Knol Zanggroep Resin 

 

Op 23 augustus vindt er een extra zomerzangavond plaats in de Brugeskerk te Dwingeloo m.m.v. 

Martin Mans Formatie en organist Ronald Knol. Aanvang 20.00 uur. Van harte welkom!  

 

  

http://www.nierdo-natiebijleven.nl/
http://www.nierdo-natiebijleven.nl/
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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 

De Meenthehof Meenthehof 6/8 8332 AZ Steenwijk 

 

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 is een wijziging (Woldleite) 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, 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, Woldleite 
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Bijbelse puzzel – namen zoeken 
 

 


