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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. Stoffers    58 95 96
 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: dhr. G.H. Dolstra   58 91 64 gh.dolstra@home.nl 
Penningmeester: mevr. F. Dolstra-Seinen  58 91 64 gh.dolstra@home.nl 

mevr. L. Nijenhuis-van Drogen  58 93 03 hnijenhuis@hetnet.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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Van de redactie 
 

Het Paasnummer van Kontakt komt uit in week 14. Uw bijdrage voor dat nummer kunt u tot 

en met woensdag 29 maart 2017 inleveren via e-mail bij het kerkelijk bureau: 

(kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl).  

 

Kontakt op papier: De kosten hiervan zijn € 6,50 per jaar. U dient hiervoor een 

machtigingsformulier in te vullen welke verkrijgbaar is bij het kerkelijk 

bureau. (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)  

 

Kontakt per e-mail: Dit is gratis. U kunt uw e-mail adres doorgeven aan het kerkelijk 

bureau. (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl) 

 

 

De redactie  

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

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

 

Berichten voor HZ en Kontakt 
 

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

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

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

terechtkomen.  

 

Agenda 
 

Zo. 26 februari 19.30 uur  Zangdienst in de kerk 

Ma. 27 februari  19.30 uur  Bezoek moskee Steenwijk 

Di. 28 februari  18.00 uur   Pannenkoekenmaaltijd in de kerk 

Wo. 1 maart   20.00 uur   MFC Hoogthij, start serie 40-dagen-gesprekken 

Do. 2 maart   10.30 uur   Ouderenmorgen in Hoogthij 

Do. 2 maart   12.15 uur  Samen aan Tafel in Hoogthij 

Za. 11 maart  20.00 uur  Concert Chr. band SELA Grote Kerk Steenwijk 

Ma. 13 maart  19.30 uur  Gemeenteavond in de kerk 

Za. 18 maart  20.00 uur  Concert de Bazuin in de kerk 

Di. 28 maart   20.00 uur  Immanuëlschool, avond over geloofsopvoeding 

Za. 1 april   10.00 uur  In en om de kerk, feestelijke Lentemarkt 

Do. 6 april  10.30 uur  Ouderenmorgen in Hoogthij 

Do. 6 april  12.15 uur  Samen aan tafel in Hoogthij 

  

mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
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Overzicht kerkdiensten 

 

  

zondag 26 februari 

 

 

09.30 uur  ds. E.R. Veen   

 (Zwolle) 

Onderhoud Kerkgebouw 

zondag  5 maart 

 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen  Kerk in aktie 

Binnenlands Diaconaat  

woensdag 8 maart  

Biddag 

 

19.30 uur  ds. E. van Veen  Roosevelthuis 

zondag 12 maart 

 

  

09.30 uur  ds. E. van Veen Kerk in aktie 

Voorjaarszending 

zondag 19 maart 

 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen  Kerk in aktie 

Werelddiaconaat 

zondag 26 maart  

 

 

09.30 uur  ds. M.R. Veen 

(Achlum) 

Kerk in aktie 

Binnenlands Diaconaat 

zondag 2 april  

 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen  

   

Kerk in aktie 

Werelddiaconaat 

zondag 9 april  

Palmzondag 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen Kerk in aktie 

  

 
Op de zondagen 5 maart en 2 april (de eerste zondag van de maand) is er na afloop van de eredienst de 

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

kinderen is er een glas drinken. 

 

 

40-dagen gesprekken 
 

Het lijkt mij mooi om in de 40-dagentijd een 

aantal bezinnende gesprekken te voeren 

over geloof en levenshouding. De 40-dagen 

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.  

 

U bent allen van harte welkom in Hoogthij 

op de volgende woensdagen: 1, 8, 15, 22 en 

29 maart en 5 en 12 april. De gesprekken 

zijn van 19.30 tot 20.30 uur. 

 

Wilt u mee doen? Dan graag opgeven bij  

ds. Eric van Veen, tel. 588568, 

ericvvveen@ziggo.nl 

 

  

mailto:ericvvveen@ziggo.nl
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Project veertigdagentijd en Pasen 2017 
 

Geloof in het leven 

In de veertigdagentijd lezen we verhalen over geloof in het leven. De verhalen gaan over 

Jezus, die op weg gaat naar Pasen. Maar ook over al die andere mensen, die iets van die weg 

meemaken. Ze ontdekken dat God een God van leven is. Ook als er ziekte is of verdriet, als 

mensen hulp nodig hebben of hun hand op houden. Steeds opnieuw blijkt dat mensen kunnen 

geloven in het leven. Want het licht van Pasen zal gaan schijnen. 

 
 

Projectverbeelding 

De projectverbeelding van deze periode is een grote poster van een opkomende zon. De zon is 

een teken van leven. Hoe donker de nacht ook is, de zon zal altijd weer opnieuw gaan 

schijnen. Zo heeft God het bedacht in het begin. En zo gaat het steeds weer. 

Op de zon worden in de loop van de veertigdagentijd verhalen geplakt. Het zijn verhalen 

waarin het licht van Pasen straalt. Ze laten zien hoe mooi en veelkleurig God het leven 

gemaakt heeft. Zo wordt de zon een teken van geloof in het leven. 
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Op weg naar Pasen 
 

Ter voorbereiding op het Paasfeest en de 

Veertigdagentijd geef ik graag de 

onderstaande woorden door, die ons aan het 

nadenken willen zetten over ons geloof en 

de plaats van de kerk. daarin. Voor mijzelf 

is de kerk vooral een plek, waar we met 

elkaar ons geloof delen en elkaar ook 

vasthouden in dit geloof. De ontmoeting 

met mede-gelovigen is daarin heel 

belangrijk. 

 

Sinds jaar en dag wordt op de eerste zondag 

in de Veertigdagentijd gelezen over de 

verzoeking in de woestijn (Mattheüs 4:1-11, 

Marcus 1:12-13, Lucas 4:1-13). Jezus 

verblijft in de woestijn, veertig dagen 

wezenlijke: door eenvoudig te leven, door 

af te zien van allerlei bijzaken (die zo 

gemakkelijk hoofdzaken worden) kun je je 

aandacht weer helemaal richten op dat waar 

het ten diepste allemaal om gaat.  

 

Terug naar de kern van je geloof.  

Als wij ons laten inspireren door dit 

Schriftgedeelte kan ook voor ons de 

Veertigdagentijd weer een leertraject 

worden. Bijvoorbeeld door onszelf weer 

eens de vraag te stellen waarom we 

eigenlijk kerk zijn. Met andere woorden: 

wat vind je in de kerk, wat nergens anders 

te vinden is? Een lastige vraag, want veel 

dingen die wij goed en fijn vinden aan de 

kerk, kunnen wij ook ergens anders vinden. 

Het horen bij een club bekenden – maar er 

zijn zoveel andere fijne clubs! Samen 

zingen – maar er zijn ook zoveel mooie 

koren buiten de kerk! – Het luisteren naar 

inspirerende verhalen – maar die zijn ook in 

boekhandel en op internet te vinden! Het 

praktiseren van naastenliefde – maar dat 

kan op zoveel plaatsen meer!  

 

Met andere woorden: hoe kun je een 

buitenstaander uitleggen wat het eigene en 

unieke is van het kerk-zijn? Als je op die 

vraag een antwoord weet, win je aan 

werfkracht. Maar ook je eigen kerkelijke 

betrokkenheid krijgt een boost, omdat je 

weer weet waarvoor je het allemaal doet. 

Nee, ik ga de vraag hier niet beantwoorden! 

Dat heeft ook geen zin. Alleen het antwoord 

dat je zelf gevonden hebt, geeft kracht. En 

het geeft ook niet als het antwoord van de 

een verschilt van dat van de ander. Dat 

levert juist weer stof voor een goed gesprek 

en een voortgaande bezinning. Want alleen 

samen komen we verder. Bezinning, 

onderscheid van hoofd- en bijzaken, terug 

naar de kern: zo wordt die aloude 

Veertigdagentijd een verjongingskuur voor 

de kerk van vandaag. En die is ons allen van 

harte gegund!  

 

 

Zondag 5 maart, Eerste zondag van de Veertigdagentijd 

De bijzondere dienstencommissie organiseert op deze zondag een bijzondere kerkdienst, 

waaraan u en jullie ook mogen meewerken. Natuurlijk starten we deze zondag met het 

Veertigdagenproject “Geloof in het leven” maar we willen ook u vragen foto’s, liederen of 

iets anders aan te dragen, waar u en jullie je Geloof in het leven uithalen. Dit kan een foto zijn 

van een opkomende zon, of een ander vergezicht. Het kan ook een bepaald voorwerp zijn, 

noem het maar op. Het zou daarbij fijn, als dit ook verwoord kan worden. De opbouw van de 

dienst zal er deze zondag ook anders uitzien. Laten we er met elkaar een mooie en 

waardevolle dienst van maken.  

Uw bijdrage kunt u sturen naar: ds. Eric van Veen, tel. 588 568, ericvvveen@ziggo.nl  of naar 

Geesje Jongschaap, tel. 589 194,  janengeesjejongschaap@ziggo.nl  

  

mailto:ericvvveen@ziggo.nl
mailto:janengeesjejongschaap@ziggo.nl
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Bij de diensten in de stille week 

Op Palmzondag, 9 april, begint de Stille Week. Op deze zondag werkt ons Protestants 

kerkkoor mee aan een hopelijk feestelijke dienst. Het is het begin van de laatste week in de 

Veertigdagentijd. Een week, die uitloopt op het feest van de opstanding van de Paasmorgen.  

We staan aan de rand van Jeruzalem, we zien de koning binnenrijden op een ezel. “Hier ben 

Ik, zegt hij. En wij zijn er ook. De hoofdrolspelers van het paasverhaal zijn op het toneel 

verschenen. De mens die één is met God is in de stad. Maar ook de omstanders zijn er, 

juichend en schreeuwend. Ieder, heeft zijn rol in dit verhaal. 

Hopelijk mogen we deze bijzondere zondag kinderen begroeten om een palmpaasstok te 

maken en zien we hen later in de dienst in optocht weer binnen komen. 

 

Witte Donderdag 13 april 

De vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake zijn een doorgaande 

dienst. We lopen als het ware de laatste dagen van Jezus op aarde mee. Op de dag van het 

joodse Paasfeest vierde Jezus met zijn vrienden de sedermaaltijd.  

 

Hij wilde de minste zijn en waste de voeten van zijn leerlingen. In de broden die op de tafel 

liggen zien we het leven van Jezus getekend en de weg die Hij ging; het wordt gebroken en 

het gaat van hand tot hand opdat wij leven!  Dat wordt tastbaar in het vieren van het 

avondmaal met elkaar in het delen van brood en wijn. 

 

Goede Vrijdag 14 april  

We staan stil bij het lijden en het sterven van Jezus zoals de evangeliën het ons vertellen. De 

Paaskaars, teken van licht van Christus in ons midden wordt gedoofd: er rest ons bij dit 

gedenken slechts stilte en in stilte verlaten wij dan ook de kerk. 

 

Stille Zaterdag  15 april  

In de loop van de nacht slaat verdriet om in vreugde; Hij is opgestaan, het is Pasen! We 

dragen de paaskaars naar binnen en ontsteken zelf een lichtje.  

 

Paaszondag 16 april 

We beluisteren het Paasevangelie, Johannes 20:1-18 en we zingen veel paasliederen met 

elkaar. De Woldklank zal aan deze feestelijke dienst meewerken. En de kinderen sluiten hun 

project ‘Geloof in het leven’ af.. 

 

 

Omzien naar elkaar is een opdracht voor iedereen 
 
Pastoraat is: omzien naar elkaar. Een stukje 

met elkaar mee oplopen, zomaar of omdat 

er een bijzondere reden voor is in goede of 

juist kwade dagen. Er gebeurt hierin veel 

spontaan: gemeenteleden zien naar elkaar 

en anderen om en leven met elkaar mee. 

Dat betekent dat omzien naar elkaar een 

taak is van iedereen die Christus opdracht 

in praktijk wil brengen: predikant, 

bezoekers, ouderlingen en diakenen én 

gemeenteleden. Ieder christen is geroepen 

om om te zien naar de ander. Dat vraagt 

een opmerkzame houding, ook jegens 

elkaar. Wij leven tegenwoordig in een 

individualistische wereld waarin wij de 

ander niet lastig willen vallen. Maar het 

kenmerkende van pastoraat is juist dat wij 

aandacht hebben voor de ander. Wij willen 

er juist voor de ander zijn, uiteraard alleen 

als de ander dat wil. Pastoraat moet aan de 

ene kant een spontaan gebeuren zijn maar 

het moet ook georganiseerd worden. Door 

een goede organisatie van het pastoraat 

wordt voorkomen dat mensen tussen wal 
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en schip vallen en wordt bereikt dat ieder 

die aandacht nodig heeft en wil dat ook 

krijgt. Tegelijk zorgt een goede organisatie 

er voor dat degenen die pastorale zorg 

verlenen niet overladen worden. 

Momenteel zijn we als consistorie, samen 

de bezoekers, hard aan het bouwen aan een 

goede organisatie opdat we uiteindelijk 

ook de bovenstaande woorden waar 

kunnen maken. Een van de zaken , die we 

hebben afgesproken is om regelmatig als 

bezoekers en ouderlingen bij elkaar te 

komen. Ook zijn we bezig om bezoekers 

zoveel mogelijk bezoeker te laten zijn van 

hun eigen straat of buurt. De laatste tijd 

zien we ook wat wisselingen in de groep 

bezoekers. Vanwege leeftijd zijn een aantal 

gestopt maar gelukkig hebben we ook weer 

nieuwe bezoekers kunnen vinden. 

Als u trouwens graag een bezoekje zou 

willen, of weet van iemand die een 

bezoekje zou willen hetzij van een 

bezoeker, een ouderling of predikant kunt 

u dit doorgeven aan de predikant ds. Eric 

van Veen, tel. 588568, 

ericvvveen@ziggo.nl of aan Roeli Boer, 

tel.587570, roeliboer@home.nl. 

 

 

Wij feliciteren de volgende 75-plussers 

 

1 mrt J. Lok, Tukseweg 220B, met zijn 79e verjaardag 

1 mrt H.J. Snijder, ten Dale 21, met zijn 84e verjaardag 

6 mrt R. Mook, De Spitzen 6, met zijn 81e verjaardag 

13 mrt L. Hornstra, Oldemarktseweg 105, met zijn 81e verjaardag 

15 mrt A. Bezembinder-Veeloo, Boomsluiters 11, met haar 84e verjaardag 

24 mrt D. Snijder-Moed, Ten Dale 21, met haar 84e verjaardag 

28 mrt H. Dupon, Vredenburg 146, met zijn 91e verjaardag 

31 mrt D. van Essen, Vredenburg 77, met zijn 76e verjaardag 

8 apr G.R.C.L. Dragtstra-Boer, Boomsluiters 31, met haar 83e  verjaardag 

9 apr P. Wicherson-Verbeek, Marienwold 24, met haar 81e  verjaardag 

10 apr J.L. Bijl, Hummelingen 8, met zijn 86e  verjaardag  

15 apr P. Wijcherson-Kuiper, Tukseweg 206, met haar 83e  verjaardag 

18 april F. Bakker-de Jong, Appelhofshoeve 31 Steenwijk, met haar 81e  verjaardag 

 

 

 

Bedankt 
 

Langs deze weg wil ik iedereen bedanken voor de vele bloemen, kaartjes en kerstpakketten 

die we zo vaak mochten ontvangen! 

Het gevoel niet alleen te staan met deze moeilijke ziekte geeft ons kracht om door te gaan! 

Nogmaals Hartelijk Dank, ook namens man en kinderen. 

 

Vriendelijke groet, Anita ter Schure-Pit  

mailto:ericvvveen@ziggo.nl
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Uitnodiging Gemeenteavond 13 maart  
 

Aanvang 19.30 uur in de kerk 

 

Programma: 

 De kerk in 2025: 

Behandeling van de voorstellen om te komen tot een nieuwe kerkstructuur waarbij de 

kerkenraad antwoord dient te geven op 10 belangrijke vragen. Zie ook elders in dit 

Kontakt onder de titel: De parabel van de kreeft: Hierbij vinden wij het van groot 

belang dat ook de gemeente zich hierover uitspreekt dus rekenen wij ook op uw 

komst.  

 Pauze 

 Levendig verslag van de Pelgrimstocht per tandem die Mientje en Hans Falkena hebben 

gemaakt in het voorjaar van 2016 naar het bedevaartsoord Santiago de Compostella. 

Onderweg zijn, samen werken, de tijd nemen, bijzondere ontmoetingen en genieten van 

de schepping. Niet de aankomst maar de reis was het doel. 

 

Concert Christelijke band SELA 11 maart 
 

Mede op onze uitnodiging geeft de bekende 

Christelijke band SELA een concert op 

zaterdag 11 maart om 20.00 uur in de Grote 

of St. Clemens Kerk te Steenwijk. 

 

Enkele reacties op concerten die door het 

hele land worden gegeven: “Ik zie in de 

bandleden de kracht van God terug, dat 

bemoedigt mij” en “Ik vind het vooral fijn 

dat Sela oude kerknummers in een nieuw 

jasje steekt”. 

 

Kaarten kunnen worden besteld via: 

https://www.sela.nl/concerten/192/steenwij

k-11-maart-2017.html 

Geïnteresseerd? Wees er dan vlug bij, want 

de kerken waar deze concerten worden 

gegeven zijn overvol. 

 

 

 
 

 

Uitnodiging concert “de Bazuin”18 maart 
 

Op zaterdagavond 18 maart geeft  “de Bazuin “ een concert in de Protestantse kerk, 

Oldemarktseweg 94 te Steenwijkerwold. 

 

 
 

Aanvang 20.00 uur – de kerk is open vanaf 19.15 uur. 

Entree: € 5,00 inclusief kopje koffie of thee 

https://www.sela.nl/concerten/192/steenwijk-11-maart-2017.html
https://www.sela.nl/concerten/192/steenwijk-11-maart-2017.html
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Kerkdienst gemist 
 

Kon (of wilde) u op 15 januari 2017 de 

dienst van gebed voor Eenheid van 

Christenen niet bijwonen? Dan heeft u 

inderdaad wat gemist. Het was een 

inspirerende, hoopvolle dienst, waaraan de 

kinderen volop meededen. Een kerkganger 

memoreerde: ik voelde de Geest des Heren 

aanwezig. 

Het thema van de dienst was: Doorbreek 

onze muren. 

Door de kinderen werd er op het podium 

een muur met bezwaren gebouwd. 

Na uitleg en verkondiging bouwden de 

kinderen de muur om tot een kruis. DE 

plaats waar wij allen samen dienen te 

komen. 

 

Komt u volgende keer ook? 

 

 
 

 

 

 

 

Uitnodiging Zangdienst 
 

zondag 26 februari om 19.30 uur 

 

Zingt u ook mee?  
 

Heeft u een wens?   

Welk lied wilt u graag zingen? 

 

Vul het s.v.p. in op de lijst welke achter in de kerk ligt of stuur een mail naar: 

 

Hillie Sleurink: bergstein240@home.nl 

of 

Henk Heinhuis: henk.heinhuis@ziggo.nl 

 

Komt u ook?  

Graag tot ziens op zondag 26 februari om 19.30 uur in onze kerk aan de Oldemarktseweg 

 

 

 

  

mailto:bergstein240@home.nl
mailto:henk.heinhuis@ziggo.nl
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Geloofsopvoeding uit de koffer 
 

Een geloofskoffer. Wat is dat?  

 

Nou: een koffer vol met spullen om samen 

mee te spelen, te knutselen, uit te lezen, naar 

te luisteren en te praten over Bijbelverhalen, 

God en de kerk! Speciaal voor kinderen (en 

hun ouders) van 0  tot 10 heeft onze kerk 

zo’n koffer samengesteld. Vanaf 1 februari 

willen we met deze geloofskoffer gaan 

werken. 

 

Met een geloofskoffer willen we gezinnen 

ondersteunen bij het vormgeven en de 

overdracht van het geloof. 

 

De inhoud van de koffer geeft een indruk 

van de verschillende materialen die er zijn 

rondom geloofsopvoeding. Daarnaast 

proberen we het geloofsgesprek in de 

gezinnen op gang te brengen. 

De koffers mogen drie weken geleend 

worden. Na verloop van tijd zal er 

geprobeerd worden een evaluatieavond te 

houden. Dan horen we graag wat de 

gebruikers er van vinden. 

 

Daarnaast is onze geloofskoffer ook een 

reiskoffer: met wat je aantreft in de koffer 

kunnen jullie samen op reis gaan in het 

geloof. Daarnaast gaat deze koffer zelf ook 

op reis, hij reist verschillende gezinnen af. 

 

Iedereen die dat wil, mag de geloofskoffer 

drie weken lenen en gebruiken. Na die drie 

weken, breng je de koffer terug en is een 

volgend gezin aan de beurt. 

 

Wil je de geloofskoffer ook een keer lenen? 

Stuur even een mailtje naar 

ericvveen@ziggo.nl en dan wordt er contact 

met je opgenomen. 
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Avond over geloofsopvoeding 
 

De 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. 

 

We willen graag alle ouders uitnodigen op dinsdagavond 28 maart om 20.00 uur in de 

Immanuelschool om over deze vragen van gedachten te wisselen. 

 

Jonge gezinnen 
 

Het leven met( kleine) kinderen (en je huishouden en je werk) is een hele leuke maar ook 

hectische en drukke periode in je leven. De zondagmorgen is voor sommigen dan vaak de 

ochtend om wat langer te blijven liggen of gewoon rustig aan te doen. Wij als kerk willen 

jullie toch een beetje bij de kerk betrekken. Vorig jaar is Liesbeth Winters- Jonas met een 

groot aantal van jullie in gesprek geweest. Uit de gesprekken kwam in ieder geval naar voren 

dat jullie het geloof waardevol vinden maar het ook moeilijk vinden om dit binnen je gezin 

door te geven. Wij als kerk willen jullie daar best bij helpen. Een van de dingen , waarmee we 

willen helpen is de geloofskoffers, waarover in dit Kontakt geschreven staat. In juni willen we 

een kinderdienst houden, een viering, waarin het kind centraal staat. De voorbereiding van 

deze kinderdienst is inmiddels gestart en deze kinderdienst wordt gehouden op 18 juni op 

Vaderdag. Schrijf deze datum alvast in jullie agenda. Op 28 maart zal een avond gehouden 

worden over geloofsopvoeding. Deze avond begint om 20.00 en wordt gehouden in de 

Immanuelschool. Deze avond zal ingeleid worden door Liesbeth Winters- Jonas. Wij zouden 

fijn  vinden als jullie op deze avond komen om elkaar bezig te zijn met hoe ons geloof over te 

dragen aan onze kinderen. Mijn ervaring is dat door met elkaar te praten je bemoedigd en 

geïnspireerd wordt. 
 

Avondgebedjes ter inspiratie: 

Ik dank u voor mijn vriendjes en vriendinnetjes met 

wie ik elke dag spelen mag. 

Ik ga nu slapen, want ik ben moe, 

Maar morgen gaat een nieuwe dag beginnen, 

Dan ga ik weer naar ze toe. 

 

Lieve Vader 

aan het eind van deze dag, 

kniel ik voor U neer. 

Om U te vragen: 

Wilt U voor ons zorgen, 

tot de nieuwe morgen. 

Amen. 

 

Heer het is nacht 

alle mensen slapen, 

maar ik werd wakker. 

Vindt U het goed, 

als ik eventjes met U kom praten? 

Wat fijn dat U nooit moe wordt, Heer, 

maar altijd weer wilt luisteren. 

naar wat ik vertel, 

mijn Vader, dank U wel. 

 

Lieve Jezus, 

vergeef me alles wat ik deze dag niet goed heb 

gedaan. 

Ik heb spijt dat ik brutaal, ongehoorzaam ben 

geweest, of ruzie heb gemaakt. 

Soms is het moeilijk om je de hele tijd goed te 

gedragen 

Help me om het morgen beter te doen. Amen.  
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Activiteiten van de Commissie Gemeenteopbouw 
 

Op 8 januari 2017 vond de Top2000 dienst 

plaats met als thema "Ken je mij". De 

dienst werd georganiseerd met 

medewerking van de Rooms Katholieke 

Kerk uit Steenwijkerwold. 

 

Een heel aantal muzikale talenten hebben 

favoriete nummers uit de Top2000 ten 

gehore gebracht. Zo waren er een aantal 

nummers van Adèle te horen, gezongen 

door Malou Hagendoorn en het koor Stan 

Vocaal. Popkoor Energy zong 'Help' van 

The Beatles. Esther Dolstra speelde een 

aantal nummers op haar ukelele en zong er 

bij, onder andere 'Mercy'. Erik Dolstra en 

Carolien Faber speelden ondermeer 'time 

to say goodbye' van Andrea Bocelli op hun 

klarinet en Sam de Geus zong samen met 

Malou en Esther " When we were young" 

van Adèle. Femmie Dolstra zong heel 

mooi het lied  'Mag ik dan bij jou' van 

Claudia de Brey en speelde daarbij op haar 

gitaar. Stan Vocaal eindigde de dienst met 

het nummer "Halleluja" van Leonard 

Cohen.  

 

Een speciale vermelding ook voor het 

digiteam (Co Berrevoets, Jan Jongschaap 

en Marit Buizer). Zij hebben veel digi-

werk verricht voor deze dienst waardoor 

alles vlot is verlopen. Geluidsman Klaas 

Klarenberg ontbrak natuurlijk ook niet. De 

combinatie muziek en het gesproken 

woord van voorganger Eric van Veen 

vormden een goede match. 

Al met al een prachtige dienst voor jong en 

oud waarop we veel positieve reacties 

ontvingen. Alle medewerkenden nogmaals 

heel hartelijk dank voor jullie inbreng! 

 

Ook voor komend jaar heeft de Commissie 

Gemeenteopbouw weer een aantal 

activiteiten in de planning staan.  

Voor de expositie 'Kerk en Hobby' is nog 

geen datum vastgesteld. We hopen u in het 

volgende Kontakt hier meer over te kunnen 

meedelen. 

 

We gaan wederom de Pinksterwandeling 

organiseren op zaterdag 3 juni 2017.  

 

Ook zal er dit najaar weer een Running 

Diner worden georganiseerd. Deze is 

gepland op vrijdag 13 oktober 2017. Meer 

info over deze activiteiten volgt. 

 

Zet u deze data alvast in uw agenda? 

 

 

 

 
Bezoek aan de moskee 
 

We hebben op maandag 27 februari een 

bezoek gepland aan de Turkse moskee Tuba 

in Steenwijk. Deze is gehuisvest aan de 

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.  

Vertrek om 19.45 uur 

De aanvang is 20.00 uur. 

 

Opgeven bij: ds. Eric van Veen, tel. 588 568 

of Roeli Boer, tel. 587 570. 
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Pannenkoekendag 
 

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  bijdrage in de pan. Minimaal stellen wij 

voor € 5,00. 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 

uur in de kerk.  

Opgeven bij: ds. Eric van Veen ericvveen@ziggo.nl, tel. 588 568 of Roeli Boer 

roeliboer@home.nl , tel. 587 570 of Gerard Dolstra, gh.dolstra@home.nl , tel. 589 164. 

 

 
 

Gevraagd: leden voor de culturele commissie 
 

Ons mooie monumentale, middeleeuwse 

kerkgebouw is uitermate geschikt voor het 

houden van allerlei culturele activiteiten 

voor de inwoners van Steenwijkerwold en 

omstreken.  

 

Onze culturele commissie denkt momenteel 

na over het samenstellen van een lucratief 

cultureel programma voor het seizoen 2017 

– 2018.  

 

Graag zou onze culturele commissie in 

contact willen komen met een paar mensen 

die geïnteresseerd zijn om mee te denken 

over het samenstellen en organiseren van 

een leuk en interessant programma voor het 

komende seizoen.  

 

Bent u geïnteresseerd en of wilt u wat meer 

informatie over de culturele commissie kunt 

u contact opnemen met Hillie Sleurink.  

 

Mail: bergstein240@home.nl of tel. 371315 

 

Wij stellen uw reactie zeer op prijs.  

 

 

 

 

 

  

mailto:ericvveen@ziggo.nl
mailto:roeliboer@home.nl
mailto:gh.dolstra@home.nl
mailto:bergstein@home.nl
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Feestelijke Lentemarkt zaterdag 1 april  
 

Op zaterdag 1 april 2017 van 10.00 tot 14.00 uur en een feestelijke Lentemarkt in en rond 

onze kerk voor jong en oud 

 

Het markante kerkgebouw aan de Oldemarktseweg is al meer dan 600 jaar een belangrijk baken 

voor de dorpsbewoners van Steenwijkerwold en omstreken. Het monumentale gebouw is een 

ontzettend belangrijk erfgoed. Dit niet alleen voor de kerkgangers maar voor alle dorpsbewoners.  

 

De instandhouding van het monumentale kerkgebouw kan door het teruglopende aantal 

kerkbezoekers niet langer alleen worden neergelegd bij de leden van de Protestantse Gemeente 

Steenwijkerwold en omstreken. Wij hopen dat een jaarlijks terugkerende voorjaarsmarkt 

financieel kan bijdragen aan de instandhouding van dit mooie monumentale kerkgebouw voor het 

nageslacht.  

 

Wij zijn druk doende om een leuke Lentemarkt te organiseren waar u de volgende activiteiten kunt 

verwachten.  

 

 Het beroemde Rad van Fortuin  

 Heerlijke hamburgers, friet en soep voor de lunch 

 Grabbelton voor de kleintjes 

 Prachtige bloemstukjes 

 Voorjaarsplantenverkoop  

 Een dienstenveiling  

 Heerlijk vers en gezond fruit verkoop  

 Speciaal voor onze voorjaarsmarkt geselecteerde wijn van Eleveld Wijnen 

 Dinerveiling aangeboden door en in het besloten privécafé  Ensing van de familie Falkena 

 Speciaal voor de voorjaarsmarkt, eigen gebakken cake, gebak en taarten 

 Prachtige uit eigen collectie geschilderde werken 

 Kunstig eigen gebreide spulletjes 

 Heerlijke gebakken knijpertjes 

 Elk half uur een energiek optreden van Mpho Chaigneau op de Djembé 

 Verkoop van heerlijke, door een professionele kok vervaardigde, tomaten en bruine bonen 

soep. Kosten € 5, - per liter. Deze kunt u ook al tot uiterlijk zondag 12 maart bestellen via 

een intekenlijst die achter in de kerk ligt of telefonisch bij Jannie Flobbe tel. 0521-512457 

De soep wordt dan aan huis bezorgd in week 12 en betaling bij aflevering.  

 Tevens is er van 11.00 uur tot 13.30 uur een beëdigd makelaar en gecertificeerde taxateur 

van kunst, antiek, goud, zilver, curiosa en inboedelgoederen aanwezig om uw (mogelijk) 

waardevolle voorwerp(en) te taxeren. Kosten €5,- per taxatie.  
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Hulp gevraagd:  

 

 Voor onze dienstenveiling vragen wij vrijwilligers die een dienst willen aanbieden waarvan 

de opbrengst uiteraard ten goede komt van de voorjaarsmarkt. Hierbij kunt u denken aan de 

volgende activiteiten. 

 

o Poetsen van een auto 

o Schilderen van een deur of…….. 

o Ramen wassen 

o Boodschappen halen 

o Vervoer van en naar een bepaalde plaats 

o Tuinwerkzaamheden  

o Kleine verstelwerkzaamheden  

o Etc …. 

 

Indien u zelf nog ideeën heeft of uit eigen beweging iets in wilt brengen laat het ons dan 

alstublieft weten.  

 

 Tevens vragen wij nog vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan onze voorjaarsmarkt 

door spullen te vervaardigen die we op onze voorjaarsmarkt kunnen verkopen. Hierbij kunt 

u denken o.a.  

 

o Het bakken van cake, gebak en of taart 

o Het breien van sokken o.i.d. 

o Het vervaardigen van nestkastjes 

o Etc… 

 

      Indien u ook hierbij nog zelf ideeën heeft laat het ons dan alstublieft weten.  

 

 Wilt u ons wel helpen met het gereedmaken van de ruimte zowel binnen als buiten voor de 

voorjaarsmarkt denk dan niet dat er al genoeg mensen zijn maar geef u alstublieft op want 

het gezegde vele handen maken ligt werk gaat ook hier op. Alleen samen kunnen we zorgen 

dat het rond komt en daarbij is uw hulp ook zeer gewenst.  

 

Voor bovengenoemde zaken kunt u contacten met onze scriba Jan Stoffers d.m.v. mailadres: 

scriba.pk.steenwijkerwold@gmail.com  

Uiteraard kunt u ook terecht bij een van de andere kerkenraadsleden.  

 

 

 

  

mailto:scriba.pk.steenwijkerwold@gmail.com
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De parabel van de Kreeft 
 

Momenteel zijn we in de kerkenraad ons 

intensief aan het bezinnen over De Kerk in 

2025. U weet wellicht nog dat Arjan Plaisier 

de nota Waar een woord is, is een weg 

geschreven heeft wat de basis is geworden 

voor de aanpassingen welke nu in de 

Protestantse kerk in Nederland worden 

doorgevoerd.  

 

Back to basics of anders gezegd terug naar de 

kern van het kerk zijn. Verminderde 

regelgeving, transparantie, eenvoud en 

ruimte. Met een afvaardiging van onze 

kerkenraad zijn wij kortgeleden naar een 

voorlichtingsavond geweest waar een uitleg 

werd gegeven over de vereenvoudiging van de 

kerkstructuur.  

 

Op maandagavond 13 maart aanstaande is 

er bij ons in de kerk een gemeenteavond 

gepland waar we het eerste gedeelte van deze 

avond een presentatie willen geven over de 

voorstellen en wij graag met u van gedachten 

willen wisselen over de tien vragen waar wij 

als kerkenraad een antwoord op moeten 

geven.  Ik zal u hierbij alvast een inkijk geven 

in de vragen.  

 

 

1.  Kunt u instemmen met de samenvoeging van classicale vergaderingen die ertoe leidt dat er 

straks 11 classicale vergaderingen zijn in plaats van de huidige 75? 

 

2.  Kunt u ermee instemmen dat straks de (wijk)kerkenraden niet meer rechtstreeks een 

kerkenraadslid afvaardigen naar de classicale vergadering, maar dat zij een lid van de  35 

classicale vergadering aanwijzen door middel van verkiezingen? 

 

3.  Kunt u instemmen met de sleutelrol die de voorzitter van de classicale vergadering 

(classispredikant genoemd) straks zal spelen? 

 

4.  Kunt u instemmen met de rol die de (nieuwe) ringen straks zullen krijgen voor de ontmoeting 

tussen de gemeenten? 

 

5.  Kunt u ermee instemmen dat straks van de reguliere visitatie geen sprake meer zal zijn, maar 

dat de classispredikant de opdracht heeft elke vier jaren alle gemeenten en alle predikanten in de 

classis te bezoeken? 

 

6.  Kunt u instemmen met de bevoegdheid die de classispredikant straks krijgt om bij problemen 

in een gemeente voorlopige maatregelen te nemen? 

 

7.  Kunt u instemmen met de voorgestelde samenstelling van de generale synode (vijf 

ambtsdragers per classicale vergadering, drie namens de evangelisch-lutherse synode en één 

namens de Réunion Wallonne)? 

 

8.  Kunt u instemmen met de bredere mogelijkheden om huisgemeenten in te stellen? 

 

9.  Kunt u instemmen met de sterke vereenvoudiging van ordinantie 2, over de gemeenten, 

waardoor kerkenraden meer vrijheid krijgen om zelf vormen van samenwerking met 

andere(wijk)gemeenten te ontwikkelen? 

 

10.  Kunt u instemmen met de mogelijkheid om een gemeente op te heffen?  

 

U ziet dat dit misschien eenvoudige vragen lijken maar dat is niet zo.  
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Dat we moeten veranderen is een gegeven. 

Dat we geen tijd te verliezen hebben is 

onderhand bij veel mensen ook wel duidelijk. 

Daarom is het ook van groot belang dat u zich 

uitspreekt over de wijzigingen die ophanden 

zijn zodat wij als kerkenraad de vragen ook 

met rugdekking van de gemeente kunnen 

beantwoorden.  

 

Nu denkt u misschien wat heeft de in de titel 

genoemde parabel van de kreeft nu met het 

bovenstaande te maken. Nou, dat is het 

volgende. Ds Barend Wallet sprak tijdens een 

vergadering van de Trio-synode in de jaren 90 

van de vorige eeuw de volgende woorden. 

 

Er bestaat een spanning tussen traditie en 

voortgang. Deze spanning is als een 

verschalingsproces. Je kunt daarvoor kijken 

naar een kreeft. De kreeft is een schaaldier; dat 

wil zeggen dat hij omgeven is door een 

hoornachtig pantser dat tegelijk z’n skelet is. 

Het pantser beschermt hem, geeft hem 

stevigheid en stelt hem in staat om te leven. 

Dat is zijn structuur.  

 

Het probleem is alleen dat een kreeft groeit, 

maar het pantser niet. Daarom gebeurt er van 

tijd tot tijd iets bijzonders. Het pantser wordt 

te krap en de kreeft kruipt eruit. Als hij dat niet 

zou doen zou hij door die schaal worden 

doodgedrukt. 

 

Na een poosje vormt zich een nieuwe schaal, 

aangepast aan de nieuwe behoeften van de 

kreeft. De periode tussen de schalen is kritiek. 

Zonder de beschermde schaal is de kreeft een 

vrijwel machteloos weekdier en een 

gemakkelijke prooi voor de andere leden van 

het dierenrijk.  

 

Ook de cultuuromslag die wij meemaken, is 

een kritieke situatie voor de kerken. Wij 

groeien uit onze oude schaal. Zeer vele 

veranderingen voltrekken zich, die je niet 

allemaal wanhopig onder de noemer 

verschraling hoeft te brengen. Wanneer je op 

die lijn gaat zitten, dood je alle creativiteit en 

snijd je het gebed om vernieuwing af.  

 

Wij leven in een tijd van verschaling. Een kerk 

die door Christus zelf wordt geregeerd en leeft 

door de geest kan zich niet opsluiten in een 

schaal die niet meer groeit. Zij laat de oude 

schaal achter zich en gaat op weg naar een 

nieuwe. Die verschaling is kritiek. Het 

verplicht ons van de grond af te geloven, het 

geloof in de week te leggen en te zoeken. God 

is in het zoeken naar ons zoveel wegen gegaan 

en de geest is zo vindingrijk om toegang tot 

ons leven te krijgen, dat wij voorlopig nog niet 

van de verplichting tot verschaling zijn 

ontslagen. 

 

Tot zover de woorden van ds. Barend Wallet.  

 

En u weet wat er in Prediker staat:  Er is niets 

nieuws onder de zon.  

 

Ik zie u heel graag op onze gemeenteavond 

van maandag 13 maart aanstaande om 19.30 

uur in onze kerk.  

 

Henk Heinhuis 

 

 

 

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


 20  

 

 

 
Beste leden van de Protestantse kerk te Steenwijkerwold en omstreken, 

 

Wij zijn verheugd dat we u kunnen mededelen dat Kerkbalans op de telavond een bedrag van  

€ 60.825,28 heeft opgebracht. Dit is 1,1% meer dan vorig jaar. 

 

De kerkrentmeesters willen een ieder die een financiële bijdrage heeft geleverd, en of zich heeft 

ingespannen met het brengen en halen van de enveloppen hiervoor hartelijk bedanken. 

 

 

 

Vakantieweek Roosevelthuis van 10 t/m 17 juni 2017 
 

Het Diaconaal Streekverband in Noordwest 

Overijssel organiseert voor de 

(wijk)diaconieën van alle gemeenten in 

Overijssel die behoren tot de Protestantse 

Kerk in Nederland dit jaar weer de 

vakantieweek voor alleengaanden met een 

lichamelijke beperking. 

 

De vakantieweek 2017 is vanaf zaterdag 10 tot 

en met zaterdag 17 juni 2017 (week 24) Deze 

week wordt gehouden  in Nieuw Hydepark, 

voorheen F.D. Roosevelthuis in Doorn. 

 

Het “Roosevelthuis” staat op het schitterende 

landgoed Hydepark. De gasten kunnen 

heerlijk genieten van de groene omgeving en 

de rust. De wandelpaden zijn goed begaanbaar 

en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De 

vakantieweek wordt mogelijk gemaakt door 

de ondersteuning van heel veel vrijwilligers. 

In het Roosevelthuis staat gastvrijheid en 

persoonlijke aandacht voorop. 

 

Deze week is bestemd voor alleengaanden 

met een lichamelijke handicap, ongeacht 

geloofsovertuiging, die geen andere 

mogelijkheden hebben om op vakantie te 

gaan. Wel heeft de week een protestants 

christelijk karakter en tijdens de vakantieweek 

is er ook altijd een predikant of geestelijk 

verzorger aanwezig.  

 

Algemene informatie kunt u vinden op  

www.nieuwhydepark.com 

Voor vragen of opgave kunt u terecht bij 

Femmie Dolstra, Het Schild 18, 8341 RL  

Steenwijkerwold, telefoon (0521) 58 91 64. 

Opgeven kan tot 26 maart. 

 

Mocht u als vrijwilliger graag mee willen dan 

kunt u ook contact opnemen met Femmie 

Dolstra, of u kunt een email sturen naar: 

bestuur.streekverband@gmail.com , dan 

brengen wij u in contact met de andere 

vrijwilligers. 

 

 

 

  

http://www.nieuwhydepark.com/
mailto:bestuur.streekverband@gmail.com
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Verjaardagsfonds 
 

De busjes van het Verjaardagsfonds zijn weer 

geleegd, en wel op dinsdag 24 januari 2017. 

 

In 2016 werden de volgende bedragen 

opgehaald door de dames  

Ittie Stegink € 46,77 - Jannie Flobbe € 131,27 

Gé Otten € 39,27 - Geke Gaal € 50,00  

Rinnie Daan € 30,00 - Gea Klaster € 38,30 

Hilly Wardenier  € 72,10 - Fokie ten Wolde  € 

60,00 - Geesje Bijkerk € 71,00 - Jannie 

Martens € 111,55 - Geer van Sleen € 18,50 - 

Lies Schipper € 64,25 - Roelien Flobbe 

 € 89,10 de heer Piet Dekker € 228,80.  

 

Opgeteld wordt dit het mooie bedrag van  

€ 1050,91. Lopers en gevers ook deze keer 

weer hartelijk dank.  

 

Bovengenoemde personen zullen ook dit jaar 

weer bij u komen om u te feliciteren namens 

onze kerk. Mensen, fijn dat jullie dit weer 

willen gaan doen. Bedankt! 

 

Door de Kerkrentmeesters zal de opbrengst 

van 2016 gebruikt worden voor de aanschaf 

van een lektuurrek achter in de kerk. De 

opbrengst van 2017 zal gebruikt worden voor 

verdere aankleding van de kerk.  

 

Ali Hummel 

 

 

Inzamelactie Diaconie voor de Voedselbank 
 

Op Biddag, woensdag 8 maart, en op zondag 

12 maart houdt de Diaconie weer een 

inzameling voor de Voedselbank !! 

 

De volgende producten zijn zeer welkom:  

Beschuit, macaroni, pastasaus, blik soep, 

koffiepads, houdbare melk, zeeppoeder, 

toiletartikelen, rijst, limonade en blikjes vis 

 

De goederen kunnen ingeleverd worden bij de 

ingang van de kerk. 

 

De inzameling krijgt een vervolg tijdens de 

“voorjaarsmarkt” op zaterdag 1 april. Dan 

kunnen tijdens de markt diverse spullen zoals 

speelgoed, kleding, bed- en bad spullen 

worden ingeleverd! 

 

Uiteraard is het ook mogelijk een financiële 

donatie te geven. 

 

 

 

Komen en gaan 
 

De volgende leden zijn gevestigd in onze gemeente 
Mevr. D. K. J.  de Visser, Kerkwoerthe  33, van Bolsward 

mevr. W. Wisman, Tukseweg 178 Tuk van Nootdorp-Ypenburg 

 

De volgende leden zijn verhuisd binnen onze gemeente 

dhr. M.J. Oost, van Oldemarktseweg 141E naar Gelderingen 38D 

 

De volgende leden zijn uit onze gemeente vertrokken 

dhr. J. Pit, van Voshoek 3 naar Oldemarkt 

mevr. M. Dolstra, Het Schild 18 naar Amsterdam 
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Opbrengsten collectes diaconie 
 

December 2016: 

4 dec. 64,85 

11 dec. 49,25 

11 dec. 54,05 Uitgangscollecte voor Bejaardenwerk 

18 dec. 63,50 

18 dec. 87,85 Uitgangscollecte voor Kerkradio 

24 dec. 91,52 

25 dec. 85,90 

25 dec. 125,80 Uitgangscollecte voor Kinderen in de knel (via Kerk in Actie) 

 

Januari 2017: 

1 jan. 29,35  

1 jan. 33,60  Uitgangscollecte voor Kerkdienst Gemist 

8 jan. 85,24 

15 jan.  Geen collecte wegens oecumenische dienst in Steenwijk 

22 jan. 53,67 

29 jan. 59,85 

 

Nieuws van de CJV club 
 

Afgelopen januari hebben we een filmavond gehouden die goed bezocht is. De kinderen konden 

kiezen uit 3 verschillende films, voor jong tot iets ouder. Natuurlijk was er ook wat te drinken en 

te snoepen voor tijdens de film. 

 

Vrijdag 10 februari is er een activiteit in de Blesse bij Pieter Poot, namelijk Glow in the Dark 

golven. 

 

Ook hebben we begin februari onze worstenactie gehouden om de clubkas wat te spekken zodat 

we de kosten van alle activiteiten zo laag mogelijk kunnen houden. We hebben een mooie winst 

mogen maken van € 440,70. Alle kopers en verkopers en gulle gevers Hartelijk dank ! 

 

Door de worstenactie en de loten-verkoop tijdens het jaarfeest kunnen we ons financieel een heel 

stuk redden maar niet helemaal. Gelukkig hebben we de toezegging gekregen van de kerk dat de 

collecte van de kerstnachtdienst en de Paascollecte voor het jeugdwerk bestemd zijn. Natuurlijk 

hopen we op een mooie opbrengst! 

 

In maart beginnen we alweer aan de voorbereidingen voor het jaarfeest dat op 21 april zal 

plaatsvinden. 

 

 

 

Maarten ’t Hart en de kunst van het kijken 
Expositie in Stadsmuseum Harderwijk van 22 januari tot 7 mei 2017 

 

Maarten ‘t Hart werd in 1950 in Amersfoort 

geboren. Op de Kunstacademie in Utrecht 

leerde hij technieken, en bovendien nog beter 

kijken dan hij al deed. Met zijn broer Gerrit, 

organist, reisde Maarten regelmatig door het 

land om orgels te bekijken en te beluisteren. 

Zijn liefde voor kerkinterieurs werd door deze 

reizen nog verder ontwikkeld. Terwijl Gerrit 

de orgels bespeelde, maakte Maarten schetsen 

van de interieurs. Kijken en nog eens kijken, 

en dan uiteindelijk in zijn atelier in Oud 
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Avereest op paneel zetten wat zijn ogen en 

ziel zien. 

 

Als je voor zo’n geschilderd kerkinterieur 

staat, is er geen ontkomen aan; het schilderij 

trekt je inhalig naar zich toe. Je wordt erin 

gezogen als het ware. Je hoort de nagalm van 

het orgel nog en het geschuifel van de voeten 

van de kerkgangers. Je ervaart schoonheid en 

verstild geloof. Hier huist eeuwigheid. Dat 

voel je. 

 

Met dezelfde precisie schildert Maarten ’t 

Hart stationsgebouwen, boerenhoeves, 

straatgezichten en stillevens. Er wordt ook 

werk getoond van zijn vrouw Annelies. 

Rustgevend tot en met, die stillevens; 

meditatief, een soort fysio voor de geest in de 

hectiek van vandaag. 

 

Locatie: Stadsmuseum Harderwijk, Donker-

straat 4, 3841 CC  Harderwijk. 

 

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag 10.00-

17.00 uur; zondag 12.00-17.00 uur 

Informatie: www.stadsmuseum-harderwijk.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Ter bezinning 
 

Wees kalm temidden van het lawaai en de haast en bedenk, welke vrede er in stilte kan heersen. 

Sta op goede voet met alle mensen, zonder jezelf geweld aan te doen. Zeg je waarheid rustig en 

duidelijk, en luister naar anderen; ook zij vertellen hun verhaal. Mijd luidruchtige en agressieve 

mensen; zij belasten de geest.  

 

Wanneer je jezelf met anderen vergelijkt, zou je ijdel en verbitterd kunnen worden, want er zullen 

altijd kleinere en grotere mensen zijn dan je zelf bent. Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van 

je plannen. Blijf belangstelling hebben voor je eigen werk, hoe nederig dat ook moge zijn; het is 

een werkelijk bezit in het veranderlijke fortuin van de tijd. Betracht voorzichtigheid bij het zaken 

doen, want de wereld is vol bedrog. Maar laat dit je niet verblinden voor de bestaande deugd; veel 

mensen streven hoge idealen na, en overal is het leven vol heldendom.  

 

Wees jezelf. Veins vooral geen genegenheid. Maar wees evenmin cynisch over de liefde, want bij 

alle dorheid en ontevredenheid is zij eeuwig als het gras. Volg de loop der jaren met gratie, 

verlang niet naar een tijd die achter je ligt. Kweek geestkracht aan om bij onverwachte tegenslag 

beschermd te zijn. Maar verdriet jezelf niet met spookbeelden. Vele angsten worden uit 

vermoeidheid of eenzaamheid geboren.  

 

Leg jezelf een gezonde discipline op, maar wees daarbij lief voor jezelf. Je bent een kind van het 

heelal, niet minder dan de bomen en de sterren. Je hebt het recht hier te zijn, en ook al is het je al 

of niet duidelijk, toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich ontvouwt, en zo is het goed. Heb 

daarom ook vrede met God, hoe je ook denkt dat Hij moge zijn en wat je werk en aspiraties ook 

mogen zijn; houd vrede met je ziel in de lawaaierige verwarring van het leven. Met al zijn 

klatergoud, somberheid en vervlogen dromen is dit toch nog steeds een prachtige wereld.  

 

Respecteer de natuur en wees waarachtig 

Streef naar geluk. 

 

Max Ehrmann (1872-1945) 

 

 

 

 

http://www.stadsmuseum-harderwijk.nl/
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Wijkindeling 
 
Hieronder vindt u een overzicht van de wijken van de ouderlingen met de straatnamen erbij, zodat 
u kunt zien en lezen  wie uw ouderling is.  
Met vette letters is een wijziging 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 vacant  
 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: Vacant 
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 
 

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 

 


