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Pasen is het leven vieren
Vier steeds het voorjaar en al het nieuw leven
Dit alles is ons door God eens gegeven
De dood is nooit einde, er komt toch weer licht
Dan is er hoop, het doek valt niet dicht
Noem het Nieuw Leven, dat is het geschenk
Met Pasen gegeven, dit is wat ik denk.
Sta op! tegen onrecht, terreur angst en pijn
Sta op! met Jezus die eens Koning zal zijn
Van het Rijk van de Vrede, dat ooit komen gaat
Maak dat deze boodschap de wereld rond gaat
Kom uit je tempel, kerk, synagoge, moskee
Dat blijf ik dromen, een ieder doet mee
Zo gaan we dan samen en lopen hand in hand
Op naar dat ons beloofde land.
Loes Hogeweg
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Belangrijke adressen en andere gegevens
Predikant:
Preses:
Scriba:

ds. E. van Veen
dhr. H. Heinhuis
dhr. J. Stoffers

Kerkelijk bureau:

58 85 68
58 75 20
58 95 96

ericvveen@ziggo.nl
henk.heinhuis@ziggo.nl
scriba.pk.steenwijkerwold@gmail.com

kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

College van Kerkrentmeesters:
Voorzitter:
dhr. H. Heinhuis
Penningmeester: dhr. J.J. Flobbe
Gebouwen:
dhr. H. Falkena

kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl
58 75 20
henk.heinhuis@ziggo.nl
51 24 57
flobbesteenwijk@hetnet.nl
85 05 02
hansmientje@ziggo.nl

Banknr.: NL17RABO0149005717 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te
Steenwijkerwold
Ouderlingen:
Wijk1:
dhr. K. Klarenberg
Wijk 2:
vacant
Wijk 3:
vacant
Wijk 4:
mevr. R. v.d. Hoofdakker-van Dijk
Eredienst:
vacant
Gemeenteopbouw: mevr. R. Boer-Westerbeek

ouderlingen@pk-steenwijkerwold.nl
51 31 14
jan-jurk@hotmail.com

Diaconie:
Voorzitter:
mevr. A. Bergsma-Hoekstra
Secretaris:
dhr. G.H. Dolstra
Penningmeester: mevr. F. Dolstra-Seinen
Lid
mevr. L. Nijenhuis-van Drogen

diaconie@pk-steenwijkerwold.nl
51 74 88
hl.bergsma@gmail.com
58 91 64
gh.dolstra@home.nl
58 91 64
gh.dolstra@home.nl
58 93 03
hnijenhuis@hetnet.nl

Bloemendienst:
Samen aan Tafel
Ophaaldienst

51 30 86
85 05 02
58 91 64

mevr. J.L. Martens-Stegink
mevr. M. Falkena-Ensing
dhr. G.H. Dolstra

58 87 65

rwfvandenhoofdakker@gmail.com

58 75 70

roeliboer@home.nl

jannie.martin@home.nl
hansmientje@ziggo.nl
gh.dolstra@home.nl

Banknr.: NL29RABO0149094353 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold
Koster:
Organisten:
Digiteam:

dhr. G. Wink
58 93 83 / 06-19644064
gerardenlucy@kpnplanet.nl
dhr. A. Kroes, dhr. J. Lopers, mevr. J. Bennen, dhr. G. Eggink, mevr. M. Withaar

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 Pinksternummer van Kontakt komt uit in week 21. Uw bijdrage voor dat nummer kunt u
tot en met woensdag 17 mei 2017 inleveren via e-mail bij het kerkelijk bureau
(kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl).
Kontakt op papier:

Kontakt per e-mail:

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)
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
maandag 10 april en 8 mei van 10.00 -12.00 uur gesprekken over de Islam in Hooghtij
(zie artikel)
dinsdag 2 mei
19.00 – 19.30 uur
kerkelijk bureau in de consistorie
donderdag 4 mei
Ouderenmorgen en Samen en Tafel
donderdag 4 mei
16.30 uur
dodenherdenking in de kerk
zaterdag 3 juni
pinksterwandeling (info volgt nog in
volgend nummer)
zondag 10 juni
10.00 uur
samen vieren met jong en oud en de kerk
vrijdag 13 oktober
Running Diner

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
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Overzicht kerkdiensten
donderdag 13 april
witte donderdag
viering heilig avondmaal

19.30 uur

ds. M. Oostenbrink
(Zwolle)

Kosten eredienst

vrijdag 14 april
goede vrijdag

19.30 uur

Mevr. L. Winters-Jonas
(Kraggenburg)

zaterdag 15 april
stille zaterdag

21.00 uur

Mevr. L. Winters-Jonas
(Kraggenburg)

zondag 16 april
1e paasdag
m.m.v. de Woldklank

09.30 uur

Mevr. L. Winters-Jonas
(Kraggenburg)

Jeugdwerk

zondag 23 april

09.30 uur

ds. G. Venhuizen
(Nijensleek)

Eredienst en
Kerkmuziek

zondag 30 april

09.30 uur

ds. C.P. Meijer
(Zwolle)

Kosten Eredienst

zondag 7 mei

09.30 uur

Mevr. L. Brugmans
(Nunspeet)

Missionair Werk en
Kerkgroei

zondag 14 mei

09.30 uur

ds. J.H. v.d. Mark
(Wolvega)

Noodhulp

zondag 21 mei
tentdienst

09.30 uur

donderdag 25 mei
hemelvaartsdag

09.30 uur

ds. C. Huisman
(Meppel)

Bezoekwerk

zondag 28 mei

09.30 uur

Ds. B. v.d. Brink-Smit (de
Wijk)

Onderhoud kerkgebouw

Gedeelde collecte met
de RK Parochie

Op de zondag 7 mei (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.

Diensten in de stille week
Palmzondag 9 april
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.
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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 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.

Wij feliciteren de volgende 75-plussers
25 apr
28 apr

T. Sleen-Moes, Witte Paarden 256, met haar 86e verjaardag
A. de Haan-Otten, Oldemarktsweg 63, met haar 80e verjaardag

29 apr
14 mei
21 mei
24 mei
28 mei
31 mei

A. Veneboer, Thijendijk 12, met zijn 81e verjaardag
E.E. Klaassen-Rijkse, Vredenburg 4, met haar 80e verjaardag
W.H. Hartkamp, Markehof 1, met zijn 81e verjaardag
W. Verbeek-Wagter, Oldemarktseweg 171, met haar 87e verjaardag
C. van der Knokke, Bergsteinlaan 76, met zijn 81e verjaardag
G. Veneboer-Bruins, Thijendijk 12, met haar 78e verjaardag
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Op zoek naar nieuwe ambtsdragers
Vanwege het naderende afscheid van enkele
ambtsdragers zoeken wij een aantal gemeenteleden
die zich voor een bepaalde periode dienstbaar willen
maken voor en aan onze kerkgemeenschap.
Het gaat om de volgende ambtsdragers:
Ouderling
De kerkenraad vindt het van groot belang dat de ouderen in onze gemeente met een bepaalde
regelmaat bezocht worden. Gelukkig zijn er in onze gemeente een groot aantal vrijwilligers
die dit bezoekwerk willen doen. In een team van drie ouderlingen bespreek je regelmatig met
de bezoekers de voortgang van dit belangrijke bezoekwerk. Daarnaast werk je in het pastorale
team samen met de predikant aan het toekomstig vormgeven van het pastoraat in onze
gemeente. Verder neem je als ouderling deel aan de kerkenraadsvergadering en eenmaal in de
vier weken ben je ouderling van dienst in onze kerk. Aandacht voor het geloof, mensenkennis
en inleving zijn belangrijke eigenschappen voor het vervullen van de taak als ouderling.
Wil je nadere informatie over de functie van ouderling, neem dan contact op met Roeli Boer.
De contactgegevens staan vóór in dit Kontakt vermeld.
Kerkrentmeester
Als kerkrentmeester werk je in een team van drie kerkrentmeesters. De taken voor de
kerkrentmeesters zijn; de verwerving van geldmiddelen, het beheer van de financiele
middelen, van de gebouwen en gronden, van de archieven en van het ledenregister. Om de
voortgang van deze zaken voor de lange termijn goed te borgen hebben de kerkrentmeesters
de afgelopen jaren een kerkelijk bureau opgericht wat bemenst wordt door Wilna Heijman die
onder verantwoording van de kerkrentmeesters een groot aantal administratieve zaken
beheert. Als kerkrentmeester neem je deel aan de kerkenraadsvergadering en eenmaal in de
drie weken heb je dienst in onze kerk. Voor deze functie zijn wij op zoek naar een persoon
met een zakelijke instelling en zo mogelijk een technische achtergrond die in een team van
kerkrentmeesters wil werken aan het juiste beheer van de middelen voor de lange termijn.
Wil je nadere informatie over de functie van kerkrentmeester, neem dan contact op met Hans
Falkena. De contactgegevens staan vóór in dit Kontakt vermeld.
Voorzitter of scriba
Als voorzitter treed ik eind van het jaar af. Wij hebben ons huis te koop staan en het lijkt mij
zinvol dat we de overdracht op een goede manier borgen. Daarnaast vind ik een periode van
zeven jaar in de kerkenraad ook lang genoeg. Zoals ik op de laatste gemeenteavond ook al
aangaf, zou het veel beter voor de kerkenraad, en dus ook voor de gemeente zijn, als er
regelmatig nieuwe mensen de kerkenraad voor een kortere periode komen versterken. Nieuwe
mensen geven nieuwe inzichten en dat hebben we heel hard nodig om de kerk ook voor de
toekomst nieuw elan te geven.
Onze scriba Jan Stoffers heeft aangegeven dat hij het voorzitterschap wel op zich wil nemen
op voorwaarde dat er een nieuwe scriba komt. Tegelijk geeft Jan aan, dat als er zich een
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goede, nieuwe voorzitter aandient, Jan ook met alle plezier scriba wil blijven. Voor beide
functies is het van belang dat je beschikt over bestuurlijke kwaliteiten.
Scriba
Als scriba ben je de secretaris van de kerkelijke vergaderingen. Je maakt in overleg met het
moderamen, (voorzitters van de ouderlingen, kerkrentmeesters en diakenen) samen met de
predikant en de voorzitter, de agenda's en verslagen van vergaderingen. Je zorgt dat besluiten
worden uitgevoerd en voert alle correspondentie. Soms heeft een scriba ook de taak
beleidsstukken te schrijven en de vergadering te vertegenwoordigen op bijeenkomsten van
derden.
Wil je nadere informatie over de functie van scriba, neem dan contact op met Jan Stoffers. De
contactgegevens staan vóór in dit Kontakt vermeld.
Voorzitter
Als voorzitter leid je de vergaderingen van de kerkenraad en het moderamen. Daarnaast heb je
een leidende rol tijdens de gemeenteavonden (vergaderingen).
Je stelt zaken, die behandeld moeten worden door de kerkenraad aan de orde en zorgt voor
ordelijk verloop van besprekingen en besluitvorming.
Voorts bereid je als voorzitter, samen met de scriba en de andere leden van het moderamen,
de vergaderingen van genoemde organen voor en ziet er op toe dat de leden van die organen
tijdig beschikken over alle benodigde documenten om tot weloverwogen besluitvorming te
komen tijdens de vergaderingen van de kerkenraad. Tevens is de voorzitter de primair
aangewezen vertegenwoordiger van de kerk naar buiten toe.
Wil je nadere informatie over de functie van voorzitter, neem dan contact op met
ondergetekende. De contactgegevens staan vóór in dit Kontakt vermeld.
Noot
Het is voor het kerkelijk welzijn van belang dat vrijwilligers een bijdrage willen en kunnen
leveren om, voor een bepaalde periode, een stukje van hun vrije tijd beschikbaar te stellen
voor de kerkelijke gemeente. Het wordt steeds moeilijker om een juiste invulling te krijgen op
de diverse vacatures. Bij deze doe ik dan ook een dringend beroep op u als gemeentelid om
ook een keer een stukje taak op u te nemen. Zonder vrijwilligers kunnen we het gewoon niet
rondzetten en houdt het een keer op. We kunnen niet altijd maar blijven denken dat een ander
het maar moet doen. Ik hoop dan ook dat er deze keer wel reacties komen op deze zoektocht
naar nieuwe ambtsdragers.
Met vriendelijke groet, Henk Heinhuis, voorzitter.

Ouderlingen
Nu onze predikant door ziekte voorlopig uitgeschakeld is, willen wij als ouderlingen een
beroep op u allen doen. Om het pastoraat in onze gemeente zo goed mogelijk te laten
verlopen, vragen wij u om ons op de hoogte te willen houden van ziekte of ziekenhuis
opname. Als er behoefte is aan een gesprek enz. kunt u dit te melden aan:
Ria v.d.Hoofdakker, tel.58 87 65
Klaas Klarenberg,
tel. 51 31 14
Roeli Boer,
tel. 58 75 70
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Wij staan graag voor u klaar.

Heel mooi resultaat Lentemarkt
De lentemarkt die wij op 1 april jl. in en
rond onze kerk gehouden hebben heeft het
prachtige resultaat opgeleverd van
€ 2.436,95.

ingespannen hebben om er iets moois van te
maken. Er waren vele mensen die iets moois
en- of lekkers gemaakt hebben voor het
goede doel en hebben bijgedragen aan het
welslagen van dit evenement.

Het was een erg gezellige Lentemarkt waar
voor jong en oud wat te beleven viel.
Gelukkig was het weer ons goed gezind en
konden we vele bezoekers verwelkomen.
Allen die de Lentemarkt bezocht hebben
hiervoor hartelijk dank. Door uw aller
deelname hebben wij gezamenlijk dit mooie
resultaat kunnen realiseren.

Tenslotte wil ik ook graag de
voorbereidingscommissie hartelijk danken
voor het bijzonder plezierige teamwerk wat
we met elkaar geleverd hebben. Mede
namens de kerkenraad hiervoor allen
hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
Henk Heinhuis, voorzitter

Een speciaal woord van dank voor allen die
zich vooraf en tijdens de Lentemarkt

Verslag gemeenteavond op 13 maart 2017
Opening
Voorzitter Henk Heinhuis las uit “Gebed” van Corrie
Poelman-Duisterink voor, het thema is: lijdenstijd en de
rol van Jezus. Na deze lezing gaat hij voor in gebed.
Nota Kerk 2025
Na een korte inleiding bespraken we de Nota.
De bespreking van Nota Kerk 2025 is in het bijzonder gericht op de antwoorden op 10 vragen; de
zogeheten kernvragen. Bij de beantwoording moeten we als kerk alle antwoorden goed motiveren.
We zijn gestart met een samenvatting van de presentatie van de Nota Kerk 2025 zoals deze in Kampen
aan de kerkenraden werd gepresenteerd. Henk Heinhuis schetst kort wat Kerk 2025 behelst.
Kern: Meer tijd en energie vrijmaken voor de inhoud van kerk het zijn en minder regels.
Vragen vanuit de gemeente ontstaan over het aantal gemeentes per nieuwe classis (van 150 tot 283) en
het grote aantal taken van en voor de nieuwe regiopredikant.
Bij de vragen verwijzen we naar pagina’s en paragraven deze zijn volledig te vinden op de website:
www.protestantsekerk.nl/over-ons/protestantse-kerk/kerk-2025/kerk-2025
De Nota 2025 en de antwoorden op de 10 vragen zijn tijdens de kerkenraadsvergadering van 20
februari 2017 besproken. Die vragen, antwoorden en reacties vanuit de gemeente staan hieronder.
Onze antwoorden op de vragen moeten we inbrengen bij de actuaris van onze classis.
Vraag 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? Zie pag. 6,/ paragraaf 2.2
Wij stemmen in. Het is geheel praktischer, we zullen inbreng hebben via de ring.
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Vraag 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 classicale
ringen aanwijzen door middel van verkiezingen? Zie pag. 8 e.v. / paragraaf 2.2.2.
Wij stemmen in. Het is op deze manier democratisch geregeld.
Reactie Gemeente: Verkiezing om de 2 jaar? Voor je alles weet is 4 jaar nog kort.
Komt er scholing voor deze kerkenraadsleden? In te brengen bij vraag 11.
Hoe om te gaan met de verschillen tussen de kerken per ring.
Vraag 3 - Kunt u instemmen met de sleutelrol dit de voorzitter van de classicale vergadering
(classispredikant genoemd) straks zal spelen? Zie pag. 17 e.v./ paragraaf 2.3
Wij stemmen niet in. Structuur spreekt ons wel aan.
We kunnen het takenpakket echter niet overzien daarom stemmen we niet in.
We zien het omvangrijke takenpakket niet als een pakket voor één predikant.
Er worden ones inziens meer managementvaardigheden gevraagd en predikanten als adviseurs.
Reactie Gemeente: Hebben de managers genoeg kennis van het geloof is aan de orde, kijk naar de rol
van de managers in de zorg. Het zou en/en moeten zijn. Graag aandacht voor crisismanagement.
Vraag 4 - Kunt u instemmen met de rol die de (nieuwe) ringen straks zullen krijgen voor de
ontmoeting tussen de gemeenten? Zie pag. 19 e.v./ paragraaf 2.4
Wij stemmen in. Contact tussen de gemeenten onderling is van groot belang.
Reactie Gemeente: Waarom nieuwe ringen niet omvormen tot werkgemeenschap. Antwoord: ze
zouden te groot worden.
Vraag 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? Zie pag. 18 / paragraaf 2.3.3
Wij stemmen in. Zie ook onze opmerkingen bij vraag 3.
Vraag 6 - Kunt u instemmen met de bevoegdheid die de classispredikant straks krijgt om bij
problemen in een gemeente, voorlopige maatregelen te nemen? Zie pag. 18 / paragraaf 2.3.3
Wij stemmen in. Mits de classis op de hoogte is, het moet natuurlijk niet bij informeren blijven.
Vraag 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)? Zie pag. 30 e.v. / paragraaf 2.9
Wij stemmen in.
Vraag 8 - Kunt u instemmen met de bredere mogelijkheden om huisgemeenten in te stellen?
Zie pag. 37/ paragraaf 3.2.3
Wij stemmen in. We vinden dit een goede ontwikkeling.
Vraag 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? Zie pag. 46 e.v./ paragraaf 3.5
Wij stemmen in. We juichen dit toe.
Reactie Gemeente: Hoe zit het met de grenzen van de 11 classis, kun je daar overheen.
We nemen dit op bij vraag 11.
Vraag 10 - Kunt u instemmen met de mogelijkheid om een gemeente op te heffen? Zie pag. 51 en
volgende./paragraaf 3.7
Wij stemmen in.
Vraag 11 (facultatief) - Hier kan een gemeente een punt dat ze van belang acht aangeven.
We maken hier gebruik van.
Vanuit vraag 2: Scholing voor kerkenraadsleden die naar de classis worden afgevaardigd.
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Vanuit vraag 9: Grenzen classis in de grensgebieden pragmatisch bezien.
Santiago de Compostella
Na de pauze volgde een presentatie door Hans en Mientje Falkena. Ze deden verslag van hun
pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Hans vertelt, met aanvullingen van Mientje,
gepassioneerd over de reis die ze maakten aan de hand van een fraaie diapresentatie.
Afsluiting
Ter afsluiting zongen we lied 248: “De dag door uwe gunst ontvangen”.
Jan Stoffers, scriba

Bezoek aan de moskee
Op maandag 27 februari brachten wij met ruim 20 personen een bezoek aan de moskee in Steenwijk.
Wij werden hartelijk ontvangen met koffie en thee. Door de heren Ersoy werd een documentatie
gepresenteerd over de Islam. Ook de Iman was deze avond hierbij aanwezig.
Na de documentatie lieten zij ons de gebedsruimte zien, waar wij gelegenheid kregen om vragen te
stellen. Hier werd ruimschoots gebruik van gemaakt. Wij hebben ontdekt dat er toch wel
overeenkomsten in beide geloven zijn. Alleen de moslims vinden dat Jezus een profeet is.
Nadat alle vragen waren beantwoord bedankte ds. van Veen voor de hartelijke ontvangst.
Daarna gingen wij weer huiswaarts met een ervaring rijker.
Ria v.d.Hoofdakker.

Pannenkoekendag
Dit jaar begon de veertigdagentijd als
voorbereiding op Pasen, op woensdag
1 maart.
As-woensdag is de start van de Christelijke
vastenperiode en voorafgaand wordt in
Engeland,
Ierland en Australië traditioneel een
pannenkoekenmaaltijd geserveerd!
Dit jaar organiseerde de Protestantse kerk te
Steenwijkerwold voor het eerst deze maaltijd
in de kerk. Enthousiaste vrijwilligers waren al
tijdig bezig met de voorbereidingen,
waaronder
het
bakken
van
vele
pannenkoeken!
Ds. Van Veen opende de avond en gaf aan dat
ook de samenkomst en de contacten
belangrijk
waren deze avond. Ruim veertig gasten
hadden zich aangemeld en genoten van de
heerlijk gebakken pannenkoeken, en naar
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keuze een glas melk, karnemelk of
chocomelk.
Uiteindelijk werd het mooie bedrag van €
222,50 ingezameld voor de diaconie en was
iedereen het erover eens dat deze maaltijd
zeker een vervolg mag krijgen.
Veel dank aan alle vrijwilligers die deze
maaltijd hebben voorbereid en/of hun steentje
hebben bijgedragen.

Activiteiten Commissie Gemeenteopbouw
Ook voor dit jaar heeft de Commissie
Gemeenteopbouw weer een aantal activiteiten
op de agenda staan. We organiseren de
Pinksterwandeling op zaterdag 3 juni a.s.
Loopt u gezellig met ons mee? Meer
informatie over tijden etc. volgt te zijner tijd.

Nadat we hopelijk van een prachtige zomer
hebben genoten zal dit najaar weer een
Running Diner worden georganiseerd. Deze is
gepland op vrijdag 13 oktober 2017.
Meer info over de activiteiten volgt dus. Zet u
deze data alvast in uw agenda?

Op zoek naar nieuwe wegen
Wij zitten momenteel midden in een proces van
vernieuwing van de Protestantse Kerk in
Nederland. De vorige scriba van de Generale
Synode van de PKN, ds. Arjan Plaisier, schreef de
discussie nota; Waar een Woord is, is een weg. De
nota was een aanzet tot een groot aantal
veranderingen die inmiddels in gang gezet zijn.
In hoofdstuk 2 van de notitie (de context van de
kerk) staat het volgende.
“Er is een poging ondernomen om back to basics
te gaan. Waar gaat het in de kerk om? Hoe kan de
kern van de kerk (steeds weer) oplichten? Hoe
kunnen we zo met elkaar kerk zijn dat de kern van
kerkzijn de ruimte krijgt en (weer) oplicht? Wat
betekent back to basics voor de agenda van de
kerk richting 2025? Wat is nodig om kerk te zijn,
zowel plaatselijk als bovenplaatselijk? “
Tot zover het citaat uit de nota.
Het is maar de vraag of de gewenste doelen, back
to basics met deze nieuwe structuur behaald zullen
worden. Echte veranderingen worden meestal niet
opgelegd maar ontstaan van binnenuit. Daarvoor
heb je wel anders denkenden nodig. We noemen
dat ook wel omdenken. De plaatselijke kerken
krijgen in de nieuwe situatie wel veel meer
vrijheid om ‘het kerk zijn’, de kern van de kerk,
meer naar eigen inzicht vorm te geven. De vraag
is dan wie gaat dat vorm geven. Als je nu kijkt naar
ons denken en doen, zitten we nog steeds op dat
traditionele spoor en zijn we nagenoeg niet van de
rails af te brengen. Het lijkt wel alsof we er aan
vastgeklonken zitten. Sommige mensen hebben al
moeite met het aanpassen van het interieur. Maar
het gaat natuurlijk niet om het interieur. Het gaat
veel meer om wat voor kerkgemeenschap we met
elkaar willen zijn.
Als wij kijken naar de demografische opbouw van
Steenwijkerwold en omstreken met zijn meerdere
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basisscholen, dan kunnen we niet zeggen dat er
geen jeugd is. Kijkend naar de voetbalvelden en
ook naar de jeugdclubs, dan zijn ze er wel maar we
zien ze niet in de kerk. Kinderen komen niet uit
zichzelf naar de kerk, dat deden wij vroeger toch
ook niet.
Vaak hoor je dat de gezinnen, waarbij in vele
gevallen tegenwoordig de beide ouders werken, al
zo druk zijn. Dat is ook zo. Blijkbaar is de
kerkdienst van zondagmorgen om 9.30 uur dan
geen prioriteit meer. Ik ben geneigd te zeggen, dat
we dat de ouders niet kwalijk kunnen nemen. Wat
we ons moeten afvragen is, hoe we hen dan wel
kunnen betrekken bij de kerkelijke gemeenschap.
Of nog beter gezegd, bij de geloofsgemeenschap.
Dan komen we tevens bij het volgende dilemma.
Als we kijken naar de gemiddelde leeftijd van de
kerkenraad, dan zien we vervolgens dat we een
probleem hebben. Met regelmaat vragen wij om
nieuwe ambtsdragers. We schrijven regelmatig
artikelen op de site en in ons kerkblad, maar de
jongeren, de tussengeneratie, meldt zich niet.
We zien een kloof ontstaan tussen twee generaties.
De ouderen, die de kerk regelmatig bezoeken, en
ook naar ouderenochtenden gaan, verwachten dat
ze ook regelmatig bezocht worden, hetzij door een
predikant of door een andere bezoeker van de
kerk.
En aan de andere kant zien we de tussengeneratie
met de jeugd die nagenoeg niet thuis geeft. Als
deze trend van de laatste decennia zich doorgezet,
dan weten we hoe het eindigen zal.
We zullen dus op zoek moeten naar nieuwe
wegen. Als we echt met elkaar, jong en oud,
kerkgemeenschap willen zijn, zullen we meer
begrip moeten hebben voor elkaars situatie.

In rap tempo groeit het aantal ouderen. Momenteel
wordt er in de kerkgemeenschap heel veel tijd en
aandacht besteed aan de ouderen. Het is niet de
vraag of wij dit kunnen volhouden, maar het een
gegeven dat we het zeer zeker niet kunnen
volhouden. We zien over de gehele linie de
inkomsten van de kerken in Nederland teruglopen.
Dat betekent automatisch minder beschikbare tijd
voor
betaald
pastoraat.
In
veel
kerkgemeenschappen zien we dat predikanten
tegenwoordig vooral druk zijn met rouwdiensten
en ouderenpastoraat.

Hierbij zullen we nieuwe wegen moeten
ontdekken. Nieuwe wegen die leiden naar een
nieuwe toekomst. Dat die toekomst niet ligt in een
zondagmorgendienst moge duidelijk zijn. Waar
die toekomst wel ligt weet ik ook niet. Ook ik ben
van een andere generatie.
Een ding weet ik wel, als we het nu niet met
vereende krachten weten op te pakken, krijgen we
misschien de kans nooit weer!
Met vriendelijke groet, Henk Heinhuis, voorzitter.

Toekomstig zullen we het dus anders moeten
organiseren. Hierbij zullen woorden als
zelfredzaamheid
en
participatiegeloofsgemeenschap op een juiste manier
ingevuld moeten worden. Er zijn meer dan
voldoende fitte ouderen die in het omzien naar
elkaar als het om ouderen gaat een rol kunnen
spelen. Daarnaast hebben we leeftijdsgenoten van
de tussengeneratie nodig om helder boven tafel te
krijgen waar de behoeftes van de tussengeneratie
liggen op het gebied van geloofsgemeenschap.

Verslag gesprek over de islam
Onze gespreksgroep heeft onlangs gesproken
over de Islam. Dit gebeurde naar aanleiding
van een aantal artikelen die de laatste tijd in
de kranten verschenen, bijvoorbeeld:
- Het artikel van de scriba van de PKN –
René de Reuver – over de Islam, waarin hij
zegt dat hij zich vooral wil richten op de
vredelievende moslims. Daarop volgden
discussies over de vraag of deze uitspraak
naïef was of wijs.
- Een reactie van Willem Maarten Dekker,
predikant PKN, in Trouw op 24 januari
2017.
Onder de titel “De kerk moet het
twistgesprek niet dempen maar juist
bevorderen” bekritiseerde deze in een
viertal bezwaren het artikel van de scriba
van de PKN.
- Een interview met Machteld Zee die in
2015 promoveerde op een onderzoek naar
shariaraden in Engeland.
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- Een artikel over de socioloog Ruud
Koopmans die beweert dat het Westen zich
veel weerbaarder moet opstellen en die ook
zegt dat het gevaar van de radicale islam
nog altijd wordt onderschat.
- Een artikel over imam Khalid Benhaddou
die als “hoofd deradicalisering van
Vlaanderen” duizenden jonge moslims
weet te bereiken. Over zijn boek “Is dit nu
de
islam?”
worden
in
België
gespreksavonden
in
moskeeën
georganiseerd. Hij pleit voor een rationele
islam en zegt “Het is moeilijk om je eigen
tradities te laten varen. Hij wil van onderaf
draagvlak creëren langs de weg van de
geleidelijkheid en kijkt daarbij regelmatig
over zijn schouder om te zien of iedereen
wel op de trein zit.” Een hoopvol artikel.
Wij hebben over al deze artikelen een boeiend
gesprek gehad zonder direct tot bepaalde
conclusies te komen. Daar is het onderwerp te
complex voor. Ons gesprek spitste zich toe op

het artikel van Willem Maarten Dekker,
bijvoorbeeld:
a. Wat verstaat men vanuit de verschillende
religies onder ‘vrede’?
b. Vanuit wederzijds respect moeilijkheden
en conflicten bespreekbaar houden.
c. Vanuit de identiteit van het christelijk
geloof een kritische houding aannemen.
d. De kerk als beweging kan behulpzaam
zijn.
Wij vinden dat er meer over de islam
gesproken zou moeten worden, ook binnen de
kerk.
Wij - een groepje van zo’n 8 personen –
proberen ons te bezinnen op de toekomst en
de boodschap van de kerk. Vaak aan de hand

van een door ons gekozen boek. Wij komen
éénmaal per maand bij elkaar op de 3e
maandag van de maand van 10.00 tot 12.00
uur in Hoogthij.
Heeft u interesse, dan bent u van harte welkom
voor een kennismaking op een van de
volgende bijeenkomsten tussen oktober en
mei van elk jaar.
Namens de gespreksgroep: Klaske Hornstra
en Fenny Schipdam
(N.B.: in april en mei van dit jaar zijn de data
10 april en 8 mei)

Huiskamergesprekken
Het winterseizoen 2016/2017 is bijna voorbij
dus zijn de huiskamergesprekken ook al weer
voltooid verleden tijd. Het thema van het
afgelopen seizoen was “Deel je leven”.
Er waren 4 avonden bij gemeenteleden thuis
en op een middag ook in de Woldleite.
We kunnen terugzien op 4 heel verschillende
maar ook inspirerende middag/avonden.
De reacties van de deelnemers waren heel
positief, en ik denk dat het heel zinvol is om
op deze manier over het geloof en de vragen
die mensen bezighouden te spreken.

Wat dit seizoen ook positief was dat er meer
opgaves waren dan voorgaande jaren, dus is
dat voor de organisatie ook een opsteker.
De voorbereidingscommissie is vanaf april al
weer aan het brainstormen/nadenken over het
thema en de invulling van het seizoen
2017/2018.
Het duurt nog lang, maar als u op een
ontspannen manier over het geloof in de
breedste zin van het woord wilt praten geeft u
zich volgend seizoen op voor de
huiskamergesprekken.
Klaas Klarenberg, tel. 51 31 14

Opbrengsten collectes diaconie
februari 2017
5 februari
51,05
12 februari 44,60
19 februari 57,70
26 februari 56,05

69,25 Uitgangscollecte voor Werelddiaconaat Kerk in Actie
66,25 Uitgangscollecte voor Bejaardenwerk Kerk in Actie
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maart 2017
5 maart
8 maart
12 maart
19 maart
26 maart

53,46
18,05
59,50
44,30
64,00

83,05
37,75
84,65
60,55
86,02

Uitgangscollecte voor Binnenl. Diaconaat Kerk in Actie
Uitgangscollecte voor Roosevelthuis
Uitgangscollecte voor Voorjaarszending Kerk in actie
Uitgangscollecte voor Werelddiaconaat Kerk in actie
Uitgangscollecte voor Binnenl. Diaconaat Kerk in Actie

Samen vieren met jong en oud
Iedereen heeft een Vader!
‘Als we naar de kerk komen, willen we samen
vieren!’ Een mooie reactie van een jonge
vader die dit opmerkte tijdens één van de
huisbezoeken die ik vorig kerkelijk seizoen
aflegde. Een mooie opmerking en zeker een
terechte opmerking. Als er gevierd wordt in de
kerk, mag iedereen zich thuis voelen. Jong en
oud.

De eerste viering voor jong en oud heeft als
thema: ‘Iedereen heeft een Vader.’ Die dag
bekijken we vaderdag met andere ogen.
Noteer deze dag alvast in je agenda.
18 juni om 10.00 uur
Liesbeth Winters-Jonas, kinderpastor

Daarom is er achter de schermen van de kerk
nagedacht hoe ‘een dienst voor jong en oud’
er uit kan zien. Een werkgroep heeft daar een
opzet voor gemaakt en op 18 juni willen we
voor het eerst op deze nieuwe manier samen
vieren. De opzet zal anders zijn dan de
normale kerkdiensten. We vieren niet alleen
zittend op de stoel maar komen ook letterlijk
in beweging. Even dansen, iets knutselen of
een kaarsje aansteken. Toch is de basis van
deze viering hetzelfde als alle andere
vieringen. We komen bij elkaar om het Woord
van God. God staat centraal!

Komen en gaan
De volgende leden zijn gevestigd in onze gemeente
mevr. J.W. de Hoop, Holthinge Campweg 27, van Scherpenzeel
mevr. K. van de Born, Bergsteinlaan 54, van Steenwijk
mevr. M.A.L. van den Berg, Bultweg 29, van Schaarsbergen
dhr. A. en mevr. T.G. van Soest-v.d. Laan, Duivenslaagte 2 035 van
Lexmond
De volgende leden zijn verhuisd binnen onze gemeente
mevr. M.A.P. van der Knokke, van Marienwold 8 naar
Kerkwoerthe 39
fam. R.M. ten Wolde, van Blaankamp 33 naar Voshoek 2
De volgende leden zijn uit onze gemeente vertrokken
dhr. R. Gruppen en mevr. W.L. Beuving van Oldemarktseweg 180 naar Kallenkote
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Archief Hervormde Gemeente Steenwijkerwold
Het archief van de Hervormde Gemeente
Steenwijkerwold (1761-2013) is in 2013 in
bewaring
gegeven
aan
de
gemeente
Steenwijkerland. Het was al geïnventariseerd door
vrijwilligers van onze kerk. Er moest nog wel het
nodige aan gebeuren voordat het beschikbaar kon
worden gesteld aan het publiek. Nietjes en
plakband zijn, wanneer dat geen schade aan de
stukken opleverde, verwijderd. Ook stond een
gedeelte van het archief nog in het Historisch
Centrum Overijssel in Zwolle. Ook dat gedeelte is
overgedragen aan de gemeente Steenwijkerland.
Beide archieven zijn samengevoegd.
Vanwege de grote maatschappelijke rol, die
kerken hadden in het verleden, vormt het archief
een waardevolle aanvulling op de collectie van de
gemeente. Zij zijn er dus blij mee.
Het archief is nu te raadplegen in de studieruimte
van het gemeentehuis.
Wel zijn er een aantal beperkingen van de
openbaarheid:

Ten aanzien van de openbaarheid van de stukken
is er voor gekozen om de richtlijnen voor kerkelijk
archiefbeheer van de Protestantse Kerk te volgen.
Voor documenten die betrekking hebben op
individuen en hun persoonlijke omstandigheden
geldt een openbaarheidsbeperking van 100 jaar,
gerekend vanaf de meest recente datum. Voor de
overige stukken geldt een openbaarheidstermijn
van 50 jaar na afsluiting van het desbetreffende
inventarisnummer. Een uitzondering is gemaakt
voor brochures, het kerkblad en enkele foto’s,
gezien het openbare karakter van deze stukken.

De inventaris staat inmiddels online en is raadpleegbaar via de volgende link :
www.archieven.nl/mi/1648/?mivast=1648&mizig=210&miadt=1648&micode=38&milang=nl&m
iview=inv2

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.
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,

15

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
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