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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:  dhr. J.L. 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.: 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:  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-van 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.: 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 
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Overzicht kerkdiensten 

 
zondag 30 oktober 

m.m.v. Het Kerkkoor 

 

09.30 uur ds. E. van Veen  

 

Kerk in aktie 

Hervormingsdag 

woensdag  2 november 

Dankdag 

 

19.30 uur ds. E. van Veen 2% 

ontwikkelingssamenwerking 

zondag 6 november 

 

09.30 uur ds. E. van Veen Kerk in aktie 

Najaarszendingsweek 

zondag 13 november 

Bloemenzondag 

 

09.30 uur ds. R.E. Stiemer 

 (’s Gravenhage) 

Kerk in aktie Binnenlands 

Diaconaat 

zondag 20 november 

laatste zondag van het  

kerkelijk jaar 

 

09.30 uur ds. E. van Veen Kerkkoor 

zondag 27 november 

1e  advent 

viering heilig avondmaal 

 

09.30 uur ds. E van Veen Missionair werk en 

Kerkgroei 

zondag 4 december 

2e advent 

 

09.30 uur ds. E. van Veen 

  

Collecte Pastoraat 

zondag 11 december 

3e advent 

 

09.30 uur ds. K. van de Kamp 

(Kampen) 

Bejaardenwerk 

zondag 18 december 

4e advent 

Oecumenische dienst 

 

09.30 uur ds. E. van Veen 

 

 

 

Op de zondagen 2 november 20 november en 4 december (de eerste zondag van de maand en laatste 

zondag kerkelijk jaar) 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. 

 

Van de redactie 
 

Als u dit nummer van Kontakt ontvangt, is het nieuwe seizoen al weer van start.  

 

 

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

de kerstdagen in huis heeft. Uw bijdrage daarvoor kunt u tot en 

met woensdag 7 december 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
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUk9fou83OAhWLbRQKHU-6DT0QjRwIBw&url=http://www.fsrijnmond.nl/Nieuwsbrieven/Nwsbr 2 februari 2011/FSnieuwsbrief 8 februari 2011.html&bvm=bv.129759880,d.d24&psig=AFQjCNGozJPCKBcKQTBe81g2CEazIyJfHw&ust=1471695552286035
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Kerkdiensten zondag 23 oktober tot en met 20 november 
 

De zondagen van de herfst luiden het einde in van het liturgisch kerkelijk jaar en daarmee het nadenken 

over wat we in het geloof noemen de eindtijd. Een tijd waar onrecht wordt rechtgezet, vandaar dat veel 

teksten hiernaar verwijzen. Hoe lukt het ons met hulp van de Eeuwige om paden van vrede uit te zetten, 

te bewandelen en begaanbaar te houden. Het najaar is ook het moment waar we stilstaan bij onze 

verbondenheid met de natuur, de schepping en de dankbaarheid voor de oogst. Wie werkt op het land 

weet dat oogst nooit vanzelfsprekend is; wie leeft van de vruchten van het land leert dat we in 

dankbaarheid mogen kijken naar het werk van onze handen. De komende zondagen zetten we de lijn 

van Genesis voort. Op het rooster staat de verhalencyclus van Jakob en Jozef. Wie is de gezegende 

onder de broeders, de mensen? En welke taak rust op de schouders van de gezegende? Kan zich de 

vrede ontvouwen of wordt deze dwars gezeten door de jaloezie? En wat rest de mens dan te doen anders 

dan wegen zoeken om elkaar te verstaan? In die lijn is de stap naar de verwachting in de adventstijd 

gezet. Elkaar leren verstaan in het licht van hem die zal komen. We hebben de weken van de herfst om 

ons hierop voor te bereiden, God-zij-dank zijn er veel vruchten waar van geplukt kan worden. 

 

 

Zondag 20 november, de laatste zondag v/h kerkelijk jaar 
 

Voor deze dienst worden nabestaanden uitgenodigd van degenen die het voorbije jaar uit de kring van 

de gemeente zijn weggevallen. Op het rooster staat doorgaans een tekst ‘over de laatste dingen’. Zo ook 

deze zondag: Lucas 21: 5-19. Omdat de teksten voor deze zondag nogal eens vol staan met 

apocalyptische beelden – ook deze – kies ik zelf nogal eens voor een andere tekst. Vaak zitten er juist op 

deze zondag mensen in de kerk die wat vervreemd zijn geraakt van de Bijbel en die een dergelijke tekst 

als een hoge drempel ervaren om mee te doen en mee te beleven. Lied van de week is lied 818, een 

prachtige tekst van Andries Govaart op een melodie van Fokke de Vries. Het lied gaat over de belofte 

van het nieuwe land. Een lied van hoop en troost. 

 
 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
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Agenda kerkelijke activiteiten 
 

kijk op geloof 24 oktober 19.30 uur in de kerk 

running dinner 28 oktober 

kerkelijk bureau 1 november en 6 december 19.00-19.30 uur 

ouderenmorgen en                      donderdag 3 november en 8 december 

    samen aan tafel      10.30 uur en 12.15 uur in Hoogthij 

gemeenteavond 7 november 19.30 uur in de kerk 

dag van de dialoog 10 november 

groei groep zondag 13 november en 11 december 

optreden duo Luna Azul zondag 13 november 15.00 uur in de kerk 

buurten bij de synagoge 14 november 19.00 uur vertrek vanaf Hoogthij 

ik heb er zin in… 21 november 19.30 uur in Hoogthij 

leesgroep 21 november en 12 december 10.00 uur in Hoogthij 

kerstmiddag voor de ouderen 14 december 14.30 uur in Hoogthij 

kerstzangdienst de Woldklank zondag 18 december, 19.30 uur 

 

Nieuwe scriba 
 

Vanaf 25 september ben ik scriba van onze 

kerk. Achter de schermen heb ik al een paar 

maanden mee mogen lopen in de kerkelijke 

organisatie. Voor mij was dit een prettige 

manier om allerlei zaken van de vorige scriba 

over te kunnen nemen. Heb daarbij trouwens 

voor het werk van Hillie Sleurink nog meer 

waardering gekregen dan ik al had. 

 

De komende periode hoop ik er aan mee te 

werken dat er in en rond de kerk boeiende en 

aansprekende zaken gebeuren. Een kerk 

waarin inspiratie op geloofsgebied en het 

omzien naar elkaar en de wereld een 

voorname plaats innemen.  

 

Mocht u vragen hebben of mocht u rond 

bepaalde onderwerpen meer willen weten 

aarzel dan niet om contact met me op te 

nemen. U kunt me bellen op (0521) 58 95 96 

of mailen via het adres 

scriba.pk.steenwijkerwold@gmail.com.  

 

Mocht u post voor me hebben dan kan het op 

de Ten Holtheweg 3a in de bus worden 

gedaan. 

 

Vriendelijk groetend, 

Jan Stoffers. 

 

 

 

 

 
 

 

 

mailto:scriba.pk.steenwijkerwold@gmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjg7feYvM3OAhWFcRQKHUfNDhsQjRwIBw&url=http://www.grolseboys.nl/agenda.html&bvm=bv.129759880,d.d24&psig=AFQjCNHdLkZUgPeiFKX8drCge7QlarpkWw&ust=1471695773614416
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Wij feliciteren de volgende 75-plussers 
 

1 nov C. Plat, Oldemarktseweg 119G, met haar 83e verjaardag 

8 nov A. Schipper, Basserveld 1, met zijn 80e verjaardag 

9 nov Y. Vaartjes-Elzinga, Oldemarktseweg 119J, met haar 79e verjaardag 

10 nov K. Hornstra-Boer, Oldemarktseweg 105, met haar 80e verjaardag 

13 nov J. van Eerde, Mariënwold 15, met zijn 77e verjaardag 

14 nov A.E. Kuijsten-de Vries, Gelderingen 30A, met haar 77e verjaardag 

24 nov K. van Dijk-Lok, Johannes Bogermanstraat 308, met haar 91e verjaardag 

26 nov L.R. Bouwer, Conincksweg 88, met zijn 80e verjaardag 

27 nov K. Tuit-Raggers, Johannes Bogermanstraat 1 met haar 88e verjaardag 

29 nov J. Ruiter, Hummelingen 16, met zijn 81e verjaardag 

5 dec L. Hetebrij, Steenwijkerweg 261, met zijn 79e verjaardag 

6 dec T. Nijk-Bosma, Conincksweg 50, met haar 86e verjaardag 

10 dec G. Goos, Mariënwold 51, met zijn 80e verjaardag 

11 dec G. Otten-Pijlman, Blaankamp 30, met haar 77e verjaardag 

18 dec G. Winters-Rodermond, De Meenthehof 56, met haar 83e verjaardag 

22 dec G.M. van der Knokke-Sloot, Bergsteinlaan 76, met haar 83e verjaardag 

24 dec R. Jongschaap, Remmelinge 28, met zijn 78e verjaardag 

24 dec L.S. Zoer-Wijmenga, Bergsteinlaan 22, met haar 79e verjaardag 

29 dec D. Orsel-Boer, Oldemarktseweg 119E, met haar 80e verjaardag 

31 dec J. Dekker-Boer, Oldemarktseweg 119C, met haar 86e verjaardag 
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Komen en gaan 
 

De volgende leden zijn binnengekomen in onze gemeente 

mevr. J.A. Buruma, De Erfgenamen 19 van Steenwijk 

dhr. M. Figeland, ten Holtheweg 39 van Steenwijk 

dhr. J.J. en dhr. G.J. Vink, Bergsteinlaan 26 van Utrecht 

mevr. P. te Kempel, Remmelinge 11, van Urk 

 

De volgende leden zijn verhuisd binnen onze gemeente 

mevr. G. Winters-Rodermond, van Oostercluft 17 naar de Meenthehof 56 
 

dhr. K.A. Linthorst, van ten Holtheweg 52 naar Bentekamp 1 

mevr. C. de Vries-Baas, van Oldemarktseweg 119F naar Johannes Bogermanstraat 325 

fam. J. Bakker, Bergweg 62 naar Appelhofshoeve 31 

 

De volgende leden zijn uit onze gemeente vertrokken 

dhr. E. Kuiper, Eiderberg 2 naar Willemsoord 

dhr. A.J. de Boer, Marienwold 23 naar Driebergen-Rijsenburg 

mevr. H. Veenstra, Gelderingen 58 naar de Bult 

 

 

 

Herfst 
 

Nu het herfst is weten we dat over enkele 

weken de winter voor de deur staat. We weten 

ook dat na een paar maanden de winterjas 

weer in de kast kan omdat het lente wordt. We 

kijken vooruit, want de seizoenen gaan door. 

Hoe die seizoenen zichzelf inkleuren dat 

weten we van tevoren niet. Wordt het een 

strenge winter of – zoals afgelopen jaar – een 

zachte winter? Wordt het guur weer of krijgen 

we dagen met strenge vorst en heldere blauwe 

luchten?  

 

De grote lijn van de verschillende seizoenen 

bieden ons houvast. We weten wanneer de 

bollen in de grond moeten en wanneer we de 

bloei van deze bolgewassen kunnen 

verwachten en onze tuin weer volop kleur 

krijgt. We weten wanneer de ganzen 

vertrekken en wanneer we ze weer zien 

neerstrijken op de akkers. We weten dat de 

dagen nu korten en dat het na 21 december 

weer langer licht wordt.  

 

Maar nu voel je wellicht de melancholie van 

het einde van de zomer en de vergankelijkheid 

van schoonheid, want die prachtige rode en 

gele bladeren gaan vallen. En het bos begint 

zompig te ruiken. In de herfst kan de storm 

grauwe wolken langs de lucht doen jagen en 

bladeren doen opwaaien tot grote rottende 

hopen. En dan staan de bomen opeens kaal en 

donker afgetekend tegen de grijze hemel. De 

herfst is een loslaatproces.  

En je realiseert je des te meer hoe kwetsbaar 

de natuur is, hoe kwetsbaar het leven. Zo kan 

de wisseling van de seizoenen een beeld zijn 

van ons leven.  

 

Hoe ervaren we onze levensseizoenen? In de 

Bijbel lezen we regelmatig over de wisseling 

van de seizoenen in het leven van mensen. 

Misschien ervaren we ons geloof ook zoals het 

wisselen van de seizoenen. De ene dag lijkt 

het alsof de zon volop schijnt en ervaren we 

iets van Gods nabijheid en liefde. Een andere 

keer lijkt het allemaal wat verdwenen te zijn, 

treedt de winter in. Het gaat met ups en downs. 

En hoe kunnen we ons dan vasthouden aan die 

geloofsseizoenen?  

Door alles heen mag er toch iets zijn waar wij 

ons aan mogen vasthouden: de liefde van God. 

Als een bron van warmte en licht. Deze liefde 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjs2o7NvM3OAhVGORQKHYM3D6AQjRwIBw&url=http://www.verhuiswagen-huren.nl/verhuizen/&bvm=bv.129759880,d.d24&psig=AFQjCNHsN99_9-R51q0B5_bLk8Cjm8X5qQ&ust=1471695875090535
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blijft bij de mensen door de geloofsseizoenen 

heen. God de Eeuwige slaat steeds weer als 

een mantel liefde en geborgenheid om ons 

heen. Zodat we in alle ups en downs steeds 

weer mogen opstaan. Opstaan om aan het licht 

te komen, zodat ook wij in staat blijven 

lichtdragers te zijn voor anderen. 

 

 

 

Herfst 
 

De blaren vallen, vallen als van ver, 

als welkten in de hemel verre tuinen; 

ze vallen met ontkennende gebaren. 

En in de nachten valt de zware aarde 

uit alle sterren in de eenzaamheid. 

Wij allen vallen. Deze hand zal vallen. 

En kijk je naar de andere: het is in alle. 

Maar Eén is er. Hij vangt dit vallen 

oneindig teder in zijn handen op. 

(Rainer Maria Rilke) 

 

Optreden duo Luna Azul 
 

Op zondagmiddag 13 november is er een 

optreden van het duo Luna Azul (Wil 

Boonstra en Ingrid Barendsen) in de 

Protestantse kerk te Steenwijkerwold. 

Aanvang 15.00 uur 

Entree: € 6,50 inclusief een kopje koffie of 

thee 

 
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.  

Meer informatie kunt u vinden op website 

www.tango-muziek.com

 

http://www.tango-muziek.com/
http://www.tango-muziek.com/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwi9w4uCttXPAhUBxRQKHTFUA6QQjRwIBw&url=https://cultureelcafeweert.wordpress.com/category/impressies-gasten/&psig=AFQjCNHuHg8PNk0jVr04XmhlPDGuZ8YKOA&ust=1476366995376778
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://fscomps.fotosearch.com/compc/CSP/CSP675/k6752093.jpg&imgrefurl=http://www.fotosearch.nl/CSP675/k6752093/&docid=GGZqVuNW-KVowM&tbnid=lq4u-1eaqYZHSM:&w=450&h=321&bih=561&biw=1008&ved=0ahUKEwjB7u3Kt9XPAhUpK8AKHarlCTM4yAEQMwhEKEIwQg&iact=mrc&uact=8
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Zingend naar Kerst met Chr. Brassband De Woldklank 
 

Wat is er nou leuker dan met elkaar bekende 

kerstliederen te zingen? 

 

Dat kan op zondagavond 18 december in de 

Protestantse Kerk te Steenwijkerwold. Na de 

zeer geslaagde kerstzangdiensten van 

voorgaande jaren trekt Chr. Brassband De 

Woldklank uit Steenwijkerwold ook dit jaar 

alle registers open onder de bezielende leiding 

van dirigent Karel Jager. Dit jaar wordt er 

meegewerkt door koor Jubilee uit Kuinre. Dit 

koor heeft zich de afgelopen jaren sterk 

ontwikkeld en heeft onlangs een eigen cd 

uitgebracht.  

 

Deze avond zullen veel bekende kerstliederen 

gezongen worden, maar zullen korps en koor 

ook van zich laten horen met bekende en 

minder bekende kerstliederen en 

kerstmelodieën.  

De muziekcommissie van De Woldklank 

draagt er zorg voor dat de prachtige kerk 

sfeervol wordt versierd.  

 

U merkt dat het zeker de moeite waard is om 

samen met ons deze dienst te beleven als 

opmaat naar Kerst.  

 

We hopen u dan ook te mogen begroeten op 

zondagavond 18 december. De avond begint 

om 19.30 uur en u kunt gratis naar binnen. 

Aan het eind zal een deurcollecte worden 

gehouden.  

 

Namens Chr. Brassband ‘De Woldklank’ 

Albert Bosscha, voorzitter  

 

 

 

 
 

 

 

De Kerk in 2025: Waar een woord is, is een weg 
 

Het is inmiddels al weer een jaar geleden dat 

de nota van dr. Arjan Plaisier, scriba van de 

generale synode van de Protestantse Kerk in 

Nederland, uitkwam waarin het 

toekomstbeeld geschetst werd van de 

Protestantse Kerk in Nederland.  

 

Er is zorg over de kerk van morgen. Je hoeft 

geen helderziende te zijn om te constateren dat 

het instituut kerk al lang niet meer die centrale 

plaats in de gemeenschap inneemt zoals dat 

vele decennia wel het geval geweest is. Voor 

veel ouderen is de kerk, een combinatie van 

het gebouw en de leden van de kerk, nog 

steeds een belangrijk houvast en baken in het 

leven. Jongeren zijn over het algemeen niet op 

zoek naar vaste waarden maar wel op zoek 

naar trends en bewegingen. Veelal 

kortstondige verbintenissen.  

 

Wij, de maatschappij, veranderen heel snel. 

Mede door de digitale revolutie is de mens van 

vandaag veel minder afhankelijk geworden en 

zien we een versneld toenemende 
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individualisering. Oude waarden als vast werk 

en een huwelijk als basis voor het stichten van 

een gezin verdwijnen in rap tempo.  

 

De zorgen van de hedendaagse mens is sterk 

aan het veranderen. Individualisering versus 

globalisering. Het lijkt een tegenstrijdigheid 

maar dat is het niet. Het individu maakt zich 

wel zorgen over zijn of haar toekomst. Zorgen 

over de wereldvrede.  Zorgen over de 

draagkracht van de aarde, gezonde lucht en 

water. Als we kijken naar alléén de Ngo’s 

welke zich richten op Natuur & Milieu en de 

bescherming van dieren, zien we dat deze 

gezamenlijk 3,6 miljoen leden hebben en 

daarmee vertegenwoordigen zij maar liefst 

21% van de Nederlandse bevolking. Om het 

nog beter in perspectief te plaatsen; zij hebben 

maar liefst 27 keer meer leden dan de drie 

grootste politieke ledenpartijen, de PVDA, het 

CDA en de VVD samen. 

 

 Leiders van politieke partijen en 

wereldleiders stonden vroeger in hoog 

aanzien. Respect was een groot goed. Nu is 

het belangrijker wat je zegt dan wat je doet. 

Hoe meer je polariseert en harder je bepaalde 

groeperingen schoffeert des te meer stemmen 

kun je vergaren. Wij zien dat steenrijke lieden 

strijden om een presidentschap van een der 

belangrijkste landen ter wereld en daarbij lijkt 

niet alleen, maar is blijkbaar alles geoorloofd.  

 

Waar is het houvast gebleven dat je 

gepassioneerde leiders vertrouwen kon 

schenken. Zouden mensen als Nelson 

Mandela, John F Kennedy en Martin Luther 

King voorgoed tot het verleden behoren?  

 

Als we weer inzoomen op onze eigen 

problematiek, ons kerkje, onze 

kerkgemeenschap van Steenwijkerwold en 

omstreken, zien we ook problemen. 

Weliswaar van een heel andere orde maar ze 

zijn er wel. Hoe willen wij kerk zijn in 2025. 

Daar willen wij graag met zoveel mogelijk 

leden van onze kerk over in gesprek. Met 

jong, oud, behoudend en progressief. Het 

mooie van onze opdracht is dat we vrijuit 

kunnen denken over hoe we het gezamenlijk 

gaan aanpakken.  

 

 

Wij hebben een groot goed dat ons bindt en 

ons houvast geeft voor de toekomst en dat is 

ons geloof. Laten we vooral samen bouwen 

aan de kerk van 2025 met die toepasselijke 

woorden van Arjan Plaisier; Waar een woord 

is, is een weg.  

 

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 ledenadministratie. 

 

Heeft u vragen of opmerkingen?  Ook 

hiervoor kunt u terecht tussen 19.00 en 19.30 

uur. 

Mailen mag ook: kerkelijkbureau@pk-

steenwijkerwold.nl 

 

 

 

mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
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Bloemenzondag 13 november 
 

Op zondag 13 november houden we onze 

jaarlijkse bloemenzondag. 

 

Om deze bloemenzondag tot een succes te 

maken willen wij u als gemeentelid vragen 

hiervoor een bos(je) bloemen mee te nemen 

voor iemand die u wilt verrassen.  

 

Doet u er dan wel even een kaartje aan met de 

naam erop voor wie ze bestemd zijn. Als er 

bloemen zijn zonder kaartje dan zoeken wij er 

iemand voor. 

 

Wij willen graag de bloemen zoveel mogelijk 

op zaterdagmiddag vanaf 15.30 tot 17.30 uur 

in ontvangst nemen bij de kerk. 

 
 

 

Inzameling Dorcas 
 

Op zondag 30 oktober en op Dankdag, 

woensdag 2 november, houd de diaconie 

weer een inzameling voor Dorcas. Dorcas 

komt in actie voor mensen in nood en diepe 

armoede, ongeacht hun religie, ras, geslacht of 

politieke overtuiging. Geïnspireerd door 

Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor armen 

en verdrukten, werkt Dorcas al 35 jaar aan 

hulp- en ontwikkelingsprojecten in Oost-

Europa, het Midden-Oosten en Afrika. 

 

Vóór de kerkdienst, staan wij dan bij de 

ingang van de kerk om uw spullen in 

ontvangst te nemen. 

 

Het voedsellijstje: 

Zonnebloemolie, Liga, theebiscuit, 

limonadesiroop, groenten, witte/bruine bonen,  

fruit, rijst, pasta, jam, thee, suiker, 

tandenborstel, tandpasta. 

 

 
 

 

 

 

Kerstgroeten 
 

Ook dit jaar brengen wij weer een attentie naar 

de mensen uit onze gemeente die 80 jaar of 

ouder zijn en naar mensen die (langdurig) ziek 

zijn.  

 

Wij vragen uw hulp voor het rondbrengen van 

de Kerstgroeten.  

 

De bakjes kunnen opgehaald worden op 

zaterdag 17 december uit de kerk tussen 9.30 

tot 10.30 uur. U heeft dan tot vrijdag 23 

december tijd om de groeten te bezorgen. 

 

Helpt u ook mee? 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjh0Nicvs3OAhXCXBQKHVuBA1kQjRwIBw&url=http://www.leukvoorkids.nl/kleurplaten/bloemen/&bvm=bv.129759880,d.d24&psig=AFQjCNEvyi_udfNURYx7gZzKSlQFBFpxfw&ust=1471696328177071
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Kerstpakkettenactie 2016 
 

Net als vorig jaar willen wij graag weer in 

actie komen om voor de minder bedeelde 

mensen onder ons een kerstpakkettenactie te 

houden. 

 

Wat is ons doel? 

Wij willen alleenstaanden en gezinnen die van 

een minimum of minder moeten rondkomen, 

verrassen door hen persoonlijk (maar 

anoniem) een kerstpakket aan te bieden.  

Daar hebben we uw hulp  bij nodig. 

Wij zijn ervan overtuigd dat geven net zo 

bevredigend is als krijgen, en misschien nog 

wel meer. Zeker met Kerst!! Help daarom 

mee.  

 

Waarom?  

Omdat we het kunnen en omdat het eigenlijk 

maar een kleine moeite is. Een kleine moeite 

die veel vreugde en voldoening oplevert, zo 

denken wij. Met uw hulp kunnen we er een 

mooie ervaring van maken en wordt de wereld 

een beetje mooier…. 

 

Wat houdt de actie in? 

Er zijn veel mensen die in de periode voor 

Kerst een kerstpakket ontvangen, of soms wel 

twee of drie pakketten. Dat is natuurlijk heel 

leuk, maar soms voelt dat wel een beetje 

dubbel. Zo horen wij ook wel de opmerking 

van mensen, dat ze graag een pakket door 

zouden willen geven aan iemand die er geen 

één gekregen heeft, en die het misschien wel 

heel goed zou kunnen gebruiken. 

Wij willen de mensen die twee of meer 

pakketten ontvangen, graag de gelegenheid 

geven om hier iets goeds mee te doen, zodat 

er nog meer mensen blij mee kunnen worden 

gemaakt. Het is ook mogelijk om een deel van 

uw kerstpakket te geven, of zelf een pakket 

samen te stellen, gewoon uit de winkel. 

 

Als u hier aan mee wilt doen, dan kunt u uw 

pakket (of een deel ervan) vóór 23 december 

brengen naar één van de diakenen. Wij zullen 

er dan voor zorgen dat het een goede 

bestemming krijgt. Natuurlijk mag u ook even 

bellen, dan wordt het pakket bij u opgehaald.’ 

 

Om de actie te doen slagen is het van belang 

om adressen te hebben van mensen die zo’n 

hart onder de riem nodig hebben. Daarom 

doen wij hierbij ook de oproep om namen aan 

ons door te geven van mensen waarvan u 

denkt dat zij iets extra’s goed kunnen 

gebruiken. Natuurlijk mag u erop vertrouwen 

dat wij met deze gegevens uiterst zorgvuldig 

om zullen gaan. Mochten er meer pakketten 

binnenkomen dan dat er adressen zijn, dan 

zullen deze via de voedselbank verspreid 

worden. 

 

 

Waar kunt u terecht? 

Mevr. A. Bergsma, Achterveld 1, Tuk  telefoon (0521) 51 74 88 

Mevr. L. Nijenhuis, Past. Muitemanstraat 15, Steenwijkerwold telefoon (0521) 58 93 03 

Mevr. M. Falkena, Steenwijkerweg 247, Witte Paarden telefoon (0521) 85 05 02 

Mevr. J. Martens, Bergsteinlaan 15, Tuk telefoon (0521) 51 30 86 

Familie Dolstra, Het Schild 18, Steenwijkerwold telefoon (0521) 58 91 64 
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Nieuws van de CJV club 
Zaterdag 17 september 2016 zijn we het 

nieuwe seizoen gestart met opening 

winterwerk. Het was een leuke 

puzzelspeurtocht door Steenwijkerwold. De 

opkomst van de kinderen was goed, helaas 

was de opkomst van de gemeenteleden zeer 

laag waardoor het thema van deze dag niet 

helemaal uit de verf kwam. Het thema was 

samen delen, waarbij we na de speurtocht het 

eten dat iedereen mee zou brengen samen 

gingen delen. Gelukkig had de organisatie 

genoeg eten ingeslagen en smaakte de soep 

die Petra van Beek gemaakt had heerlijk. Het 

was een geslaagde middag! 

 

Op vrijdag 14 oktober gaan we het altijd leuke 

YMCA spel weer spelen met de groepen 6, 7, 

8 en de brugklas. Voor de jongere groepen 

hebben we het cadeautjesspel weer in de 

planning staan. Beide spellen zorgen voor 

genoeg spanning en plezier. 

 

 

 

 

Adventsproject Maak het mee! 
Stel je voor dat overal vrede komt.  

Stel je voor dat mensen een nieuw begin kunnen maken.  

Dat mensen wachten op de komst van de Heer.  

Stel je voor dat alles goed komt.  

 

En jij maakt het mee. 

In de adventstijd leven we van de verwachting. Vier Bijbelse figuren vertellen daarover. We lezen 

uit Jesaja, die zegt dat de vrede zal komen. We horen Johannes de Doper vertellen over een nieuw 

begin. We lezen uit de brief van Jakobus, die schrijft: ‘Heb geduld tot de Heer komt.’ En op de 

vierde advent horen we een verhaal over Jozef, de aanstaande man van Maria. Hij hoort in een 

droom dat de Zoon van God geboren zal worden. 

Hun verhalen zijn vol verwachting. Geen verwachting van iets dat ooit, ver weg in de geschiedenis 

zal gebeuren; Jesaja, Johannes, Jakobus en Jozef vertellen dat mensen het mee kunnen maken. Dat 

ze het met eigen ogen zullen zien. En dat ze mee kunnen werken om de toekomst waar te maken. 

Projectverbeelding 

De projectverbeelding van deze weken bestaat uit een grote ster. De ster is opgebouwd uit vijf 

puzzelstukken. Elke week wordt een nieuw puzzelstuk toegevoegd op de projectposter voor in de 

kerk. Zo krijgen we steeds meer te zien van de verwachting, we maken steeds meer mee van het 

licht dat doorbreekt in het donker.  

 

Lezingen en thema’s 

Voor elke zondag is er een thema dat past bij de lezing.  

De lezingen en thema’s zijn:  
Lezing Thema 

Eerste Advent Jesaja 2:1-5 Vrede 

Tweede Advent Matteüs 3:1-12 Een nieuw begin 

Derde Advent Jakobus 5:7-10 Wachten 

Vierde Advent Matteüs 1:18-25 Het komt goed 

Kerst Lucas 2:1-20 Maak het mee! 
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De projectverbeelding komt voor in de kerk te hangen. Ook is er voor alle kinderen een klein 

projectboekje. 

Rainbow 

Als de kinderen naar voren komen in de kerk, wordt de projectverbeelding bekeken samen met de 

duif Rainbow. Rainbow vertelt de kinderen over haar zoektocht naar plekken in de wereld die op 

Wonderland lijken. Ze vertelt wat ze op die zoektocht allemaal heeft meegemaakt, en wat mensen 

kunnen doen om het op nog veel meer plekken te laten lijken op Wonderland. Rainbow heeft elke 

week een briefje van haar opa bij zich. Op de briefjes van deze weken staat steeds een ster. In de 

ster staat een afbeelding van iets dat Rainbow onderweg gezien heeft en dat te maken heeft met 

het thema van die zondag. Hierbij wordt steeds een kort verhaal aangeboden dat voor in de kerk 

kan worden voorgelezen. In dit verhaal wordt ook een link gelegd met het Bijbelverhaal van de 

zondag. Na het verhaal wordt het puzzelstuk van de grote projectverbeelding opgeplakt. De ster 

van Rainbow gaat mee naar de eigen ruimte; met aparte werkvormen kunnen de kinderen 

Rainbows foto verder verkennen. Ook is er een apart lied bij de foto’s en thema’s die Rainbow 

aanreikt. 

Kerstmiddag voor de ouderen 

 

De jaarlijkse kerstmiddag voor ouderen is op woensdag 14 december. Vanaf 14.30 uur bent u van 

harte welkom in Hoogthij. Het programma begint om 15.00 uur, en we besluiten het programma 

om 17.00 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Petra van Beek (599 685), 

Geesje Jongschaap (589 194) of Ittie Stegink (523 514) 

 

 

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 
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Pastoraat 
 

Pastoraat is één van de kerntaken van de gemeente. Pastoraat staat voor zorg en aandacht voor 

elkaar, vanuit het besef dat we daartoe geroepen zijn. Dat kan vele verschillende vormen 

aannemen: een goed gesprek, een schouderklopje, een arm om je schouder, een kaartje, een knikje 

op het juiste moment, een aanmoediging, of simpelweg een luisterend oor. Of iemand lid is van de 

kerk, of zich actief opstelt in de kerk, is daarbij van geen belang.  

In Steenwijkerwold proberen we op verschillende manieren invulling te geven aan het pastoraat. 

Niet-georganiseerd pastoraat is alle zorg en aandacht die we elkaar geven, zowel binnen als buiten 

de gemeente. Georganiseerd pastoraat is er voor mensen die om wat voor reden dan ook behoefte 

hebben aan extra zorg en aandacht. In Steenwijkerwold doen we dat met de predikant, ouderlingen 

en bezoekers. Met elkaar worden elk jaar vele gemeenteleden bezocht: om hen een bloemetje te 

overhandigen, een hart onder de riem te steken, of gewoon voor een goed gesprek. Er is altijd 

ruimte voor nieuwe vrijwilligers. Wilt u weten in welke wijk u zit, of wie u kunt aanspreken voor 

het georganiseerde pastoraat, bekijk dan de hieronder vermelde wijkindeling.  

 

 

Wijkindeling 
Wijkteam 1: Wijkouderling: K. Klarenberg, tel. 513114, mevr. R. Boer-Westerbeek tel. 58 75 70,  
mevr. R. v.d. Hoofdakker, tel. 58 87 65         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: K. Klarenberg, tel. 513114, mevr. R. Boer-Westerbeek tel. 58 75 70,  
mevr. R. v.d. Hoofdakker, tel. 58 87 65        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: K. Klarenberg, tel. 513114, mevr. R. Boer-Westerbeek tel. 58 75 70,  
mevr. R. v.d. Hoofdakker, tel. 58 87 65          
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, K. Klarenberg, tel. 513114 ,   

mevr. R. Boer-Westerbeek    tel. 58 75 70                       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 , mevr. R. v.d. Hoofdakker, 
tel. 58 87 65, K.Klarenberg, tel. 51 31 14  
Conincksweg, ten Dale, Nijberslaan, Oldemarktseweg 94 t/m 130 en 117 t/m 163, Woldleite 
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Kleurplaat 
 

 
 
 
 
 
 
 


