
Activiteitengids 2016/2017



Het hele jaar door (behalve in de zomervakantie) 
kun je elke week naar de nevendienst. Je gaat 
gewoon naar de kerk, met je ouders, opa of oma. 
En al gauw mag je dan met een van de leiding mee 
voor een verhaal, knutselwerkje of een spel. 

In de vier weken voor kerst en de zes weken voor 
Pasen is er altijd een bijzonder project. 

Zodra je naar de basisschool gaat mag je ook naar 
de kindernevendienst. En dat gaat door tot je weer 
van de basisschool af bent. 

Kindernevendienst



Voor alle kinderen van de basisschool en 1e klas 
van het voortgezet onderwijs is er clubwerk. 

14 oktober 2016 
Willen we voor groep 6,7,8 en de brugklas weer het 
leuke YMCA spel organiseren. Start om 18.45 tot 
ongeveer 21.15 uur.  
Voor groep 3, 4 en 5 start om 18.30 tot 19.30 
het leuke cadeautjes spel! Hiervoor moet je een 
ingepakt cadeautje meenemen van 1 euro.  

18 november 2016 
Willen we meedoen met de groepen 6,7,8 en 
brugklas met het leuke spel Sirkelslag. Dit word 
samen gespeeld met de andere scholen in 
Steenwijkerwold. Hoe laat en waar het is volgt nog.  
Met de groepen 3, 4, 5 willen we mooie lekkere 
vogelstokken gaan maken op KC immanuel.  Dit is 
van 18.30 t/m 19.30 uur. 

In december word nog gekeken of we weer een 
keer kunnen deelnemen aan de kerstmarkt.

10 februari 2017 
Willen we met alle groepen naar Pieter Poot voor 
Glow in the dark golf van 18.30 t/m 20.00 uur. 

C.J.V Clubwerk 



17 maart 2017
Komen we bij elkaar voor het bedenken van, en 
maken van het jaarfeest. 
Dit jaar heeft het als Thema FILM. 
Voor groep 3,4,5 van 18.30 tot 20.00 uur. 
En 6,7,8 en de brugklas van 20.00 uur tot 21.30 uur.

24 en 31 maart en 7 april 
Willen we als oefenavonden gebruiken. 
Voor groep 3,4,5 van 18.30 tot 20.00 uur. 
En 6,7,8 en de brugklas van 20.00 uur tot 21.30 uur.

21 april 2017 
Word dan het jaarfeest gehouden in de Meenthe! 
De generale word ook weer op de zelfde dag 
gehouden. Verdere info volgt.

23/24/25 juni 2017 willen we weer op kamp met 
de groepen 5,6,7,8 en de brugklas naar Appelscha.
Voor groep 3 en 4 komt er nog een uitje naar 
Monkey town rond die tijd.

Voor elke activiteit wordt u nog geïnformeerd d.m.v 
mail. Lees deze goed, soms wijken de tijden af.

Contactpersoon is:  
Christa Hoornstra, tel. 0521 382 949



In de kerk denk je nog weleens ben ik hier de 
jongste? In deze groep denk je dat niet. Want er zijn 
veel meer jonge mensen die iets met het christelijk 
geloof hebben dan je denkt. 

Eens in de 4 weken komen we bij elkaar en praten 
met elkaar over geloof, geluk, gevoel en wat er 
verder maar in het leven gebeurt. 
Duizenden mensen komen samen in kleine 
huiskamerkringen om hun geloof en visie met 
elkaar te delen. Er ontstaan prachtige gesprekken 
en er worden ontdekkingen gedaan. 
Ook in Steenwijkerwold en omgeving gaan wij het 
komende seizoen weer verder met de groei groep. 
Nieuwe deelnemers zijn natuurlijk van harte 
welkom. 

Groeigroep 20+ 

Waar en wanneer:
16 oktober - 13 november - 11 december - 8 januari
5 februari - 5 maart - 2 april - 30 april - 28 mei
Contactpersoon is: 
ds. Eric van Veen, ericvveen@ziggo.nl, tel. 588 568
Grietus Veenstra, rennie-grietus@ziggo.nl, tel. 06 37204969



Groep 7 en 8 basisschool: Basiscatechese
Voor de kinderen van groep 7 en 8 is er 
basiscatechese. 
In drie blokjes van vier bijeenkomsten (na de 
herfstvakantie, kerstvakantie, en krokusvakantie) 
gaan de kinderen aan de slag met het geloof.  

Ze ontvangen hiervoor een uitnodiging. 

Catechese

Waar en wanneer: 
De catechisatie vindt plaats op maandagmiddag van 15.30 
uur tot 16.30 uur in de consistorieruimte van onze kerk.
Contactpersoon is: 
ds. Eric van Veen, ericvveen@ziggo.nl, tel. 588 568



Veel gemeenteleden zijn gedoopt als kind. Ze zijn 
er blij mee, maar ze hebben er nooit zelf voor 
gekozen. Hun ouders hebben die beslissing voor 
hen genomen, hun geloof kwam tijdelijk in plaats 
van het geloof van het kind zelf. Bij de belijdenis ga 
je er zelf achter staan: ik beaam mijn doop, ik ben 
zelf tot geloof gekomen. Je laat aan de kerk horen 
dat je er achter staat. Dat je mee wilt gaan in de 
optocht van gelovigen naar Gods koninkrijk. 
Ja, ik geloof! Ook als je nog niet gedoopt bent, kan 
je deze keuze maken. Dan kan je immers gedoopt 
worden op je eigen belijdenis: de volwassen doop. 
Of je nu jong bent of oud, dat maakt niet uit. We 
worden allemaal uitgenodigd om ons geloof te 
belijden en zo verantwoordelijkheid te nemen voor 
onze doop. Als voorbereiding hierop willen we met 
een groepje nadenken over de oudste christelijke 
geloofsbelijdenis, die de ‘apostolische’ genoemd 
wordt. Ook bespreken we de loop van het kerkelijk 
jaar en het leven van de gemeente van Christus. 

Wilt u/jij ook ja zeggen op je/uw doop?

Belijdenis-catechisatie

Waar en wanneer: 
Data, tijd en plaats: nader overeen te komen
Contactpersoon is: 
ds. Eric van Veen, ericvveen@ziggo.nl, tel. 588 568



Voor geïnteresseerden in de leesgroep!
Uitnodiging! Doe er uw voordeel mee! 

Elke derde maandag in de maand kunt u deelnemen 
aan een interessante uitwisseling van gedachten 
over ‘levensvraagstukken’. 
We doen dit meestal aan de hand van een boekje, 
wat we met elkaar uitzoeken.. Iedereen komt aan 
het woord. We luisteren en respecteren ieders 
mening. We vragen wel:’ wat bedoel je met .....  “. 
We zeggen niet: ‘dat zie je fout’, of iets in die aard. 
Ieders mening ‘staat’. Zo leren we van elkaar en er 
valt veel van elkaar te leren.

Vooraf wat meer willen weten over deze leesgroep 
kan ook.
Neemt u maar contact op met een lid van de groep. 

Namen van de ‘lezers’ geef ik u na een telefoontje.

Leesgroep

Waar en wanneer: 
Elke derde maandag in de maand. 
12 dec. - 20 febr. - 20 mrt. - 20 apr.
Locatie MFC “Hoogthij”. Tijd van 10.00 uur tot 12.00 uur. 
Maar het staat u natuurlijk vrij om eerder weg te gaan. 
Contactpersoon is: 
Jan Kuijsten, tel. 0521 589 922



Op maandagavond 7 november zal een 
gemeenteavond worden gehouden, waarin u 
bijgepraat zal worden over lopende zaken en 
ontwikkelingen. 
Te denken valt aan kerk 2025, financiën, 
samenwerking rooms-katholieke kerk etc. 

Ook willen wij we graag in gesprek over de indeling 
van de kerk. We willen graag weten hoe we dit zo 
goed mogelijk met elkaar vorm kunnen geven. 

Gemeenteavond

Waar en wanneer: 
Datum  maandagavond 7 november 
Tijd 19.30 uur
Locatie  PK Steenwijkerwold



Elke eerste donderdag van de maand is er 
een gespreksochtend voor onze oudere 
gemeenteleden. 

Op deze ochtend spreken we met elkaar naar 
aanleiding van een stukje Bijbeltekst over wat deze 
tekst kan betekenen voor ons leven of voor onze 
leefwereld!

Als u voor de ouderenmorgen opgehaald wilt 
worden, kunt u contact opnemen met Petra van 
Beek, tel. 588685.

Ouderenmorgen

Waar en wanneer: 
Elke eerste donderdag ochtend van de maand.
De ochtend begint om 10.30 uur en eindigt om 12.00 uur 
en vindt plaats in MFC “Hoogthij”.
Contactpersoon is: 
ds. Eric van Veen, ericvveen@ziggo.nl, tel. 588 568 
of Petra van Beek, tel. 588 685



Zit u ook altijd alleen aan tafel en zou u het leuk 
vinden om met anderen te eten? Of bent u samen 
niet in de gelegenheid om eens buiten de deur te 
eten? Kom dan naar Samen aan tafel. 

Deze bijeenkomst is niet gebonden aan leeftijd. 
Dus wilt u gezellig samen eten en een praatje 
maken, kom dan die dag naar Hoogthij.  

Wij nodigen u graag uit om met ons aan tafel te 
gaan en te genieten van een heerlijke maaltijd.
Hoewel lekker eten natuurlijk fijn is, is ook de 
ontmoeting met elkaar en het samen praten en 
elkaar beter leren kennen zeker zo belangrijk. 

De kosten voor de maaltijd zijn € 6,-

Als u voor Samen aan tafel opgehaald wilt worden, 
kunt u contact opnemen met Petra van Beek, tel. 
588685. 

Samen aan tafel

Waar en wanneer: 
Elke eerste donderdag ochtend van de maand.
Tijd  12.15 uur 
Locatie MFC “Hoogthij”.
Contactpersoon is: 
Petra van Beek, tel. 588 685



Een gespreksgroep voor wie zich wil verdiepen in 
geloof, bijbel en kerk. Ook als je bent opgegroeid 
met kerk en geloof kun je het gevoel hebben dat je 
nog maar een beginneling bent. 

Waar geloof ik nu eigenlijk in? Wat geeft de traditie 
ons mee? Hoe past mijn eigen levensverhaal tussen 
al die grote woorden die in de kerk gesproken 
worden? 
Deze cursus biedt gelegenheid om met elkaar in 
gesprek te gaan over belangrijke onderwerpen 
uit het christelijk geloof, zoals: God, Drie-eenheid, 
Jezus, het kwaad, het kruis, de opstanding, 
vergeving, vrijheid, gebed, kerk, Israël, man en 
vrouw en seksualiteit. 
We gebruiken daarbij het boek ‘Kijk op geloof. 
Christelijk geloof uitgelegd’ van Henri Veldhuis. 

De avonden zijn geschikt voor ieder, die zich weer 
eens wil bezig houden met het geloof.

Kijk op geloof

Waar en wanneer: 
De eerstvolgende avond is op maandagavond 24 oktober 
om 19.30 uur in MFC “Hoogthij”
Contactpersoon is: 
ds. Eric van Veen, ericvveen@ziggo.nl, tel. 588 568 



Stel dat je hoort dat God een vrouw in een blok zout 
verandert, omdat zij omkijkt naar de stad waar ze 
jaren heeft gewoond. Of dat iemand wordt geprezen, 
omdat hij kinderen te pletter gooit. Of dat wordt 
verteld dat een vader gehoor geeft aan een goddelijke 
stem die hem opdraagt zijn zoon te offeren. Of dat 
een koning pasgeborenen jongetjes de dood injaagt, 
omdat hij bang is dat later een van hen hem van de 
troon zal stoten. Of dat beren ruim veertig kinderen 
verslinden, omdat ze de spot drijven met een profeet. 
Stel dat het verhaal de ronde doet dat je alleen 
vergeving kunt krijgen voor je misstappen als iemand 
in jouw plaats wordt gedood. Of dat wordt verteld 
dat Jezus een hulpzoekende vrouw uitmaakt voor 
hond. Of dat een groep feestviert bij het zien van een 
menigte die verdrinkt in de zee. In zes bijeenkomsten 
willen deze verhalen uit een boekje van Piet Schelling 
met elkaar bespreken. De hoofdstukken worden 
steeds los van elkaar besproken zodat je gemakkelijk 
kunt aanhaken. Schroom dus niet als het je leuk en 
zinvol lijkt! 

Gespreksgroep Bizarre bijbelverhalen

Waar en wanneer: 
De Klincke Steenwijk. Aanvang 19.30 uur 
Dinsdag 18 okt. - 1, 15 en 29 nov. - 6 en 13 dec. 2016
Deze avonden worden bij toerbeurt voorbereid door 
ds. Eric van Veen, ds. Bob Haanstra en 
ds. Sander van het Zand



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.

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. 

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.

Running Dinner

Waar en wanneer: 
De  datum voor dit diner is vrijdag 28 oktober, en van elke 
deelnemer vragen wij een bijdrage van € 12,50.
Contactpersoon is: 
Roeli Boer, roeliboer@home.nl, tel. 587 570 of bij 
Roelof Falkena, rfalkena@home.nl



De dag van de Dialoog...het klinkt ietwat beladen 
maar niets is minder waar!
De dag van de Dialoog is een avond waarbij 
inwoners, jong en oud met elkaar, op een positieve 
manier, in gesprek gaan.
Elk jaar bedenken wij een pakkend thema 
waarover gepraat kan worden op diverse plekken 
in Steenwijkerland.

De gesprekken kunnen het persoonlijk contact 
tussen buurtgenoten vergemakkelijken en de 
binding van bewoners met elkaar en met de stad 
vergroten.

Dag van de dialoog
Thema 2016: ‘Samen verder’

Programma 2016
Vanaf 17.30 uur inloop en ontvangst op locaties
18.00-20.00 uur eten en dialoog, thema “Samen verder”
20.00-20.30 uur vertrek en verzamelen op gemeentehuis
20.30-21.15 uur gezamenlijke activiteit
21.15-21.30 uur afsluiting door een wethouder of een 
vertegenwoordiger van de gemeente
21.30 uur napraten met een hapje en drankje
U wilt zich aanmelden voor de dag van de dialoog?
Contactpersoon is: 
Hilly Klasens, dagvandedialoog@hotmail.com, tel. 535 386



Eind jaren ’90 werkte Wil Boonstra mee aan de 
totstandkoming van de cd ‘Acuarela Guarani’ (musica del 
Paraguay) van het trio Guarapo Tres, onder leiding van de 
Paraguayaanse zanger / gitarist Alberto Casanova. Deze 
cd wordt in Paraguay regelmatig op de Radio National 
ten gehore gebracht. Tegelijkertijd was hij jarenlang actief 
als bandoneonist in het succesvolle tangotrio Bien de 
Bute, onder leiding van de Argentijnse zanger / pianist 
Javier Fatta. Dit tangotrio trad vooral op in Argentijnse 
tangosalons in Nederland, België, Duitsland en Zweden. 
Bien de Bute maakte in eigen beheer de cd ‘Bien de Bute 
live in Amsterdam’. 

Naast zijn werkzaamheden als bandoneonist bij 
begeleidingsensembles van diverse tangozangers en 
zangeressen, opnames voor filmmuziek, en projecten 
voor theatermuziek, verdiepte hij zich de laatste jaren in 
het uitgebreide solorepertoire voor de bandoneon. Dit 
repertoire omvat composities van José Mosalini, Astor 
Piazzolla, bewerkingen van Rudolf Mederos en klassieke 
tango’s maar ook volksmuziek. 

Met Ingrid Barendsen op piano vormt hij momenteel het 
duo Luna Azul, waarbij het repertoire tangomuziek wordt 
aangevuld met genres uit de Argentijnse volksmuziek, zoals 
de zamba, chacarera en chamamé.

Optreden dou Luna Azul

Waar en wanneer: 
Zondagmiddag 13 november in de PK te Steenwijkerwold. 
Aanvang 15.00 uur. Entree € 6,50 incl. kop koffie/thee



Op……gebeurt er iets bijzonders. 
Stel je voor: 1 op de 10 mensen gaat nog naar de 
kerk, maar 6 op de 10 mensen zegt te geloven of 
actief te zijn op het gebied van zingeving. 

De kerk heeft van alles in huis als het om zingeving 
gaat. Als het gaat om de grote vragen van leven en 
dood, als het gaat om vragen als: “Wie ben ik, waar 
kom ik vandaan en waar ga ik naar toe”, heeft de 
kerk een zinnig verhaal te vertellen. 
Maar je merkt ook dat veel mensen geen zin meer 
hebben in de kerk en alles wat daar bij hoort. 

Er staat in ons beleidsplan dat we streven naar 
een kerk voor iedereen en bijvoorbeeld graag een 
gastvrije kerk voor iedereen willen zijn. 
Dan heb ik er wel ZININ om samen met andere 
zinzoekers vanavond eens na te denken over de 
vraag hoe en wat wij zouden kunnen doen, zodat 
nog meer mensen er weer “ZININ” krijgen. 

Het kan dan gaan om activiteiten, onderwerpen, 
ontmoetingen en uitdagingen. 

“Ik heb er zin in…..” 

Waar en wanneer: 
Wees welkom op maandag 21 nov. 19.30 in Hoogthij.



De synagoge in Zwolle wordt nog steeds  gebruikt  
Doordat de Joodse gemeente de synagoge 
gebruikt is deze een volledig functionerende sjoel.

Een bezoek aan de synagoge is een interessant 
gebeuren en geschikt voor iedereen. 
Tijdens een rondleiding wordt een wandeling 
gemaakt door het hele gebouw en wordt uitleg 
gegeven over de geschiedenis, dienst, traditie en 
religie. 

Buurten bij de synagoge

Waar en wanneer: 
Datum  maandagavond 14 november 
Tijd 19.45 uur
Locatie  Zwolle, vertek 19.00 uur bij Hoogthij
Opgaven bij:
Roeli Boer, roeliboer@hetnet.nl, tel. 587570
ds. Eric van Veen, ericvveen@ziggo.nl, tel. 588 568
Kosten € 6,-



Steeds meer ouderen (en helaas ook jongere 
mensen) krijgen een vorm van dementie. 
We zien het om ons heen gebeuren, in de 
familiekring of bij bekenden, maar het kan onszelf 
ook treffen.  

Wat is dementie, verschil dementie en 
vergeetachtigheid. Ouderen met dementie 
moeten langer thuis blijven wonen, maar wat 
betekent dat voor de mantelzorger? Zonder steun 
van de omgeving raak je overbelast. Wat is er in 
Steenwijkerland voor deze mensen/mantelzorgers. 

De bedoeling van de avond is heel praktisch 
en ingaand op de behoefte en vragen van de 
aanwezigen.

Informatie avond over dementie

Waar en wanneer: 
Datum Maandag 13 februari
Tijd 19.30 uur
Locatie  PK Steenwijkerwold



Je kinderen grootbrengen is - positief gezegd - een 
uitdagend avontuur. Veel ouders hebben vragen 
over geloofsopvoeding. Zij hebben behoefte om 
daarover in gesprek te gaan met andere gelovige 
ouders. En waar nodig graag ook een stuk 
toerusting.

•  Hoe praten kinderen (nog niet) over God  
 en geloven?
•  Hoe reageer je op vragen waarop je het  
 antwoord zelf niet weet…?
•  Welke invloed heb je als ouders?
•  Kun je momenten ‘creëren’ om met je kind  
 een geloofsgesprek te voeren?
•  Wat zijn goede kinderbijbels ?

Zomaar een aantal vragen, die elke ouder 
tegenkomt, die bezig is met geloofsopvoeding.

Avond over geloofsopvoeding

Waar en wanneer: 
Datum  dinsdagavond 28 maart 2017
Tijd 20.00 uur
Locatie  Immanuelschool



Wilt u gewoon even bijpraten met andere mensen 
van de kerk? Dat kan op het huiskamergesprek. 

We hebben geen moeilijk thema, er worden geen 
creatieve dingen van u veracht en u hoeft ook niet 
het achterste van uw tong te laten zien. 

Dit jaar gaan we in gesprek over het jaarthema van 
onze landelijke kerk: “Deel uw leven”. 
Maar het belangrijkste is dat u zich helemaal 
welkom voelt! U kunt zich hiervoor opgeven met 
het bijgevoegde formulier.

Een ieder krijgt te zijner tijd een persoonlijke 
uitnodiging wanneer hij/zij wordt verwacht. We 
hopen dat u, jullie meedoen.

Huiskamergesprek



De jaarlijkse kerstmiddag voor ouderen is op 
woensdagmiddag 14 december. 
Vanaf 14.30 uur bent u welkom in Hoogthij.

Het programma begint om 15.00 uur en we 
besluiten het programma om 17.00. 
Meewerking is er van Still.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen.

Kerstmiddag voor ouderen

Waar en wanneer: 
Woensdagmiddag 14 december. Vanaf 14.30 uur bent u 
welkom in Hoogthij.
Contactpersoon:
Petra van Beek, tel. 599 685 
Geesje Jongschaap, tel. 589 194 of
Ittie Stegink, tel. 523 514



Wanneer je partner is overleden komt er een einde 
aan het leven dat je samen deelde. Soms gebeurde 
het verlies abrupt en soms na een lang ziekbed. 
Of je moet leren leven met het verlies van een kind 
of een dierbare ouder. Je eigen leven gaat verder 
al weet je soms niet hoe je verder moet en kunt. 
Ieder mens reageert ook weer anders op het 
verlies van een dierbare. Ook kan het zijn dat je 
gezondheid zodanig achteruit gaat dat je moet 
leren leven met beperkingen. 

Hoe ga je verder als je moet leven met verlies. 
In 2 avonden gaan we met elkaar in gesprek naar 
aanleiding van het boekje: “Een land waar je de 
weg niet kent” van ds. Carel ter Linden. 
Wat betekent het om met een verlies te moeten 
leven en waar ben je mee geholpen en wat juist 
niet. 
Naast de eigen verhalen is er ruimte voor verhalen 
uit de Bijbel en andere literatuur. 

Leven met verlies

Waar en wanneer: 
Datum  23 januari en 13 februari. 
Tijd 14.00 uur
Locatie  Hoogthij



We hebben een bezoek gepland aan de Turkse 
moskee Tuba in Steenwijk. 
Deze is gehuisvest Verlaatseweg 10.

Daar horen en zien we hoe mensen hun islamitisch 
geloof beleven en inhoud geven. 
Voor deze activiteit nodigen we jong en oud uit 
om mee te gaan op deze dinsdagavond .

Buurten bij de Moskee

Waar en wanneer: 
Datum  27 februari
Tijd  19.30 uur
Locatie  Verlaatseweg 10, Steenwijk
Contactpersoon:
ds. Eric van Veen, tel. 588 568 of
Roeli Boer, tel. 587 570



Dinsdag 28 februari mag u de pannen in de kast 
laten staan en in de kerk een pannenkoekenmaaltijd 
komen nuttigen.
Al eeuwenlang wordt in Engeland, Ierland 
en Australië op de dinsdag voorafgaand aan 
Aswoensdag, de eerste dag van de Christelijke 
vastenperiode, ‘pannenkoekendag’ gevierd.
Wij sluiten ook dit jaar aan bij deze oude traditie.
De leden van de kerk gaan deze avond 
pannenkoeken voor u bakken.
Wij vragen van u een vrijwillige bijdrage in de pan.
De opbrengst komt ten goede aan de diaconie.

Als u dinsdag 28 februari een makkelijke dag wilt 
hebben en de diaconie wil ondersteunen, geeft u 
zich dan op voor deze pannenkoekenmaaltijd.
Graag tot dinsdag 28 februari om 18.00 in de kerk.

Pannenkoekendag

Waar en wanneer: 
Datum  Dinsdagavond 28 februari
Tijd  18.00 uur
Locatie  PK Steenwijkerwold



Het lijkt mij mooi om in de 40dagentijd een aantal 
bezinnende gesprekken te voeren over geloof en 
levenshouding. 
De 40dagen zijn tenslotte een tijd van bezinning 
en inkeer. 

De inhoud van de gesprekken wil ik laten bepalen 
door een boekje, waarin het in ieder geval over 
ons geloof zal gaan.

We maken een start op Aswoensdag, dat is op 1 
maart. 

40 dagen gesprekken

Waar en wanneer: 
Datum 1, 8, 15, 22 en 29 maart 5 en 12 april
Tijd 19.30 tot 20.30
Locatie Hoogthij



Op zaterdag 1 april zal in en rondom onze kerk 
een voorjaarsmarkt worden gehouden. Nadere 
informatie volgt nog. Maar schrijf de  datum alvast 
in uw agenda. Het is geen grap.

Voorjaarsmarkt 1 april

Waar en wanneer: 
Zaterdag 1 april, in en rondom de PK in Steenwijkerwold.



De jaarlijkse Pinksterwandeling wordt dit jaar 
gehouden op zaterdag 3 juni. 
Samen met onze rooms-katholieke broeders 
en zusters bereiden we ons zo voor op het 
Pinksterfeest, wat ons allemaal verenigt.

De pinksterwandeling begint 15.30 uur vanuit de 
Rooms- Katholieke kerk.

Meer informatie over de wandeling via 0521-
587570. 

Er hangt te zijnertijd een inschrijvingslijst bij de 
ingangen van de beide kerken.

Pinkster wandeling

Waar en wanneer: 
Datum zaterdag 3 juni
Tijd 15.30 uur
Locatie Rooms- Katholieke kerk
Meer informatie:
0521 587 570



Predikant:  ds. E. van Veen     58 85 68  
  ericvveen@ziggo.nl  

Preses:    dhr. H. Heinhuis    58 75 20  
  henk.heinhuis@ziggo.nl  

Scriba:    dhr. J. Stoffers    58 95 16  
  scriba.pk.steenwijkerwold@gmail.com   

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.: NL17 RABO 0149 0057 17 t.n.v. Kerkrentmeesters 
Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 

Adressen en andere gegevens



Ouderlingen:         
ouderlingen@pk-steenwijkerwold.nl 

Wijk1:    dhr. K. Klarenberg   
  51 31 14   jan-jurk@hotmail.com 
Wijk 2:    vacant       
Wijk 3:                  vacant    
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:            mevr. L. Nijenhuis-v.Drogen   
  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.: NL29 RABO 0149 0943 53 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




