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Pinksterlied  
 

Uit: het nieuwe liedboek  Lied 689 - 1 

 

Wat altijd is geweest, 

het waaien van de Geest 

gebeurt aan ons vandaag. 

Dat vuur van het begin 

wij ademen het in, 

Gods woord dat antwoord vraagt. 

Die in de stilte sprak, 

het noodlot onderbrak 

en baande nieuwe wegen, 

Hij is nog niet verstomd, 

Hij zoekt naar ons, Hij komt 

in mens na mens ons tegen. 

Tekst: Huub Oosterhuis 
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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 
Lid  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 75 www.welkomindekerk.nl/HZ 
 
 

  
www.pk-steenwijkerwold.nl  
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Van de redactie 
 

Voor de zomervakantie willen wij het volgende nummer van Kontakt uitbrengen. Uw bijdrage 

voor dat nummer kunt u tot en met woensdag 12 juli 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 Gezamenlijk Zondagsblad en Kontakt 
 

Als u berichten heeft voor het Gezamenlijk Zondagsblad 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 
 

dinsdag 6 juni en 4 juli 19.00 – 19.30 uur kerkelijk bureau in de consistorie 

zaterdag 3 juni  pinksterwandeling 

donderdag 8 juni  Ouderenmorgen en Samen en Tafel 

zondag 18 juni 10.00 uur samen vieren met jong en oud en de kerk 

zondag 2 juli 9.30 uur openluchtdienst op de Woldberg 

vrijdag 13 oktober  Running Diner 

 

Openingstijden kerkelijk bureau  
 

Op elke 1e dinsdag van de maand heeft het kerkelijk bureau 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 

 

U kunt ook collectemunten halen bij de fam. Flobbe, Bakkersveld 11 in Tuk. 

 

  

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

  

zondag 4 juni 

1e Pinksterdag 

09.30 uur  ds.  G.A. Schoonheim 

(Drachtstercompagnie) 

  

Pinksterzendingscollecte 

zondag  11 juni 

 

 

09.30 uur  ds. C.P. Meijer 

(Zwolle)  

Kerk in aktie 

Werelddiaconaat 

zondag 18 juni  

kinderdienst 

 

10.00 uur  Mevr. L. Winters-

Jonas (Kraggenburg)  

Kerk in aktie 

Binnenlands diaconaat 

zondag 25 juni 

m.m.v. het Kerkkoor 

  

09.30 uur  ds. G. Wiersma-

Smelt (Ruinen) 

Kerkkoor 

 

zondag 2 juli 

openluchtdienst 

m.m.v. de Woldklank 

09.30 uur  ds. S.F. v.d. Linden 

(Joure) 

Jop zomercollecte 

Jeugdwerk 

zondag 9 juli 

viering heilig avondmaal 

 

09.30 uur  ds. S.F. v.d. Linden 

(Joure) 

 

Stille hulp 

 

zondag 16 juli 

 

 

09.30 uur  Mevr. W. Marskamp 

(Dronten) 

   

Kosten Eredienst 

 

zondag 23 juli 

 

 

09.30 uur  ds. H. Linde 

(Hoogeveen) 

Kerkradio 

  

 

Op de zondagen  4 juni en 2 juli (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. 
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Wij feliciteren de volgende 75-plussers 
 

 

 

2-jun M. Bakker-Bos, Oldemarktseweg 119 N, met haar 79e verjaardag 

3-jun J. de Wilt-Bezemer, Witte Paarden 6, met haar 91e verjaardag 

14 juni H.J. Kuiper-van den Hul, ten Holtheweg 8, met haar 77e verjaardag 

15 juni G.H. van den Berg, Mariënwold 20, met zijn 80e verjaardag 

24-jun H. Wardenier, Oldemarktseweg 126, met haar 80e verjaardag 

29 juni J. Pit-Raggers, Conincskweg 53, met haar 82e verjaardag 

6-jul J. Plat-Pit, Mariënwold 20, met haar 92e verjaardag 

6 juli S.A. Maters, Mienbeken 4, met zijn 77e verjaardag 

9 juli V. Noordhuis-Faken, De Erfgenamen 5, met haar 81e  verjaardag 

12-jul C. de Vries-Baas, Johannes Bogermanstraat 325, met haar 87e verjaardag 

12-jul H. Oosting-Kuiper, Bakkersveld 11 A, met haar 87e  verjaardag 

12 juli S. Mook-Hoekstra, De Spitzen 6, met haar 76e verjaardag 

13 juli A.L. Bijl-Post, Hummelingen 8, met haar 81e  verjaardag 

19 juli A.C. Veldhuizen-Jongbloed, Oldemarktseweg 9, met haar 79e verjaardag 

26-jul J. Orsel, Oldemarktseweg 119 E, met zijn 85e  verjaardag 

27-jul J. Dedden-de Wolde, Oldemarktseweg 119 B, met haar 90e verjaardag 

28 juli H.A. Wibbelink-Reterink, Mariënwold 20, met haar 90e verjaardag 

29 juli T.J. Kuiper-van Drogen, Pastoor Muitemanstraat 40, met haar 76e verjaardag 

31-jul R. Winters-Middelbrink, Ten Holtheweg 31, met haar 91e verjaardag 

 

 

Pinksterwandeling 
 

Ook dit jaar is er weer een Pinksterwandeling. 

Dit jaar is het toch even anders voor ons van 

de organisatie. Geheel onverwacht is Ank 

Boerman begin mei overleden. Ank was vanaf 

het begin betrokken bij de organisatie van de 

Pinksterwandeling. Met haar vrolijkheid, 

betrokkenheid en doortastendheid heeft zij 

altijd een grote bijdrage geleverd aan de 

details van de Pinksterwandeling. Gedichten, 

corsages, teksten, veel kwam uit haar hoge 

hoed. Ook de verkenning van de tocht en 

ideeën over leuke tussenstops had ze volop. 

Dit jaar was ze plots ziek geworden, maar ze 

was zeker van plan om er volgend jaar weer 

bij te zijn. Het heeft niet zo mogen zijn. Ook 

wij zullen haar enorm missen. Ze zal voor 

altijd onze Pinkstervlam zijn. 

 

Werkgroep Pinksterwandeling 

Willy Zeefat, Lucy Wink, Henk-Jan Linthorst, 

Herman Damhuis, Sarissa Sloot 
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Pinksterwandeling  
“Samen op weg”  

 

Zaterdag 3 juni 2017  

 

 
 

 

De Protestantse Gemeente en de Rooms Katholieke 

Parochie Steenwijkerwold nodigen u uit voor een wandeltocht voor jong 

en oud. 
 

We beginnen om 14.00 uur in de RK Kerk met het drinken van een kopje koffie. Na de 

opening starten we om 14.30 uur met wandelen. Samen lopen we een mooie tocht rond 

Steenwijkerwold. Tijdens het lopen is er een korte koffiepauze en tegen het einde eten we 

samen een lekker broodje. De wandeling wordt gezamenlijk afgesloten in de Protestantse 

kerk.    
 

Aanvang   :14.00 uur in RK Kerk 

Start wandeling :14.30 uur (ca. 6 km) 

Einde   : rond 17.30 uur 

Deelname   : € 2,50 p.p. (kinderen gratis) 

 
U kunt zich opgeven bij*: 

via mail: Lucy Wink: gerardenlucy@kpnplanet.nl ofSarissa Sloot: ssarissa@hotmail.com  

Het kan ook bij Ank Boerman, Willy Zeefat, Herman Damhuis of Henk Jan Linthorst. 
 

*opgeven is niet verplicht, maar maakt het wel makkelijker inkopen doen.   
  

mailto:ssarissa@hotmail.com
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Van de ouderlingen 
 

Zoals het er nu naar uitziet zal onze predikant 

nog wel een poosje afwezig zijn. 

Omdat we maar met 3 wijkouderlingen zijn 

komt er heel veel op ons af en veel daarvan 

is pastoraat. 

Wij komen nu wekelijks bij elkaar om het 

pastoraat te bespreken. 

Gelukkig hebben we voor de meeste straten 

bezoekers die voor ons in deze de ogen en 

oren zijn. 

We hebben ook besloten dat er geen vacante 

wijken meer zijn, maar dat we ouderling zijn 

voor de gehele gemeente. 

Het zwaartepunt van Roelie ligt op 

Steenwijkerwold, dat van Ria op de 

omliggende  

gebieden en dat van Klaas ligt op Tuk. 

Wat ook belangrijk is dat u als gemeentelid 

onze ogen en oren bent. 

 

Als er iets bij u in de buurt aan de hand is, en 

dat kan ziekte, ziekenhuisopname o.i.d. zijn 

meld het ons dan even. We horen het liever 3 

keer dan helemaal niet. 

 

Om een levendige gemeente van Christus te 

zijn moeten we blijven omzien naar elkaar. 

Namens de ouderlingen, 

 

Roelie Boer, Ria v.d. Hoofdakker en Klaas 

Klarenberg 

 

Voortgezette visitatie 20 april 2017 
 

Uw kerkenraad heeft visitatie aangevraagd 

naar aanleiding van de ziekmelding. Deze 

‘voortgezette visitatie’ heeft tot doel de 

kerkenraad en de predikant te ondersteunen in 

het gehele proces van ziekteverzuim en 

herstel. Indien nodig kunnen de visitatoren 

adviezen geven over hoe het beste met deze 

situatie is om te gaan. Daarnaast kunnen de 

visitatoren gesprekken voeren met mensen die 

in dit proces ‘sleutelfiguren’ zijn. Wij hopen 

op uw steun en begrip, en bidden u als 

gemeente en kerkenraad veel wijsheid toe, het 

gezin van ds.van Veen veel sterkte, en ds.van 

Veen een voorspoedig herstel. 

 

Met vriendelijke groet, 

ouderling Bert Bril en dominee Henk Spit 

 

Ambtsdragers 
 

In het vorige nummer van Kontakt hebben we 

een oproep gedaan voor nieuwe ambtsdragers. 

Er zijn nog geen reacties op gekomen. 

Optimistisch als we zijn denken we dat er 

beslist geschikte kandidaten onder u zijn om 

één van de taken op te pakken. 

 

Om even het geheugen op te frissen het gaat 

om een ouderling en een kerkrentmeester. 

Verder zijn we opzoek naar een voorzitter van 

de kerkenraad of een scriba. 

Mocht u verder nog vragen hebben of 

inlichtingen willen inwinnen dan kunt u zich 

in verbinding stellen met respectievelijk: 

Roeli Boer, Henk Heinhuis of Jan Stoffers. 

 

Op onze internetsite is onder: PG 

Steenwijkerwold en dan het kopje: Nieuws 

“Op zoek naar nieuwe ambtsdragers” meer 

informatie te vinden. 

 

 

http://pk-steenwijkerwold.nl/op-zoek-naar-nieuwe-ambtsdragers/  

 

 

http://pk-steenwijkerwold.nl/op-zoek-naar-nieuwe-ambtsdragers/
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Hartelijk dank 
 

Een woord van dank gaat uit naar de familie Fledderus. Tijdens de ouderenmorgen is Jan op 

keyboard steevast de muzikale belgeleider van de samenzang. Het keyboard is geschonken aan de 

kerk, waarvoor hartelijk dank. 

 

Bedankt 
 

Beste Gemeenteleden, 

Ik wil jullie allemaal hartelijk bedanken voor alle kaarten en attenties die ik heb mogen ontvangen 

sinds mijn ziekte. Het mogen krijgen van al deze kaarten en attenties heeft mij enorm goed 

gedaan. Uw betrokkenheid met mij en het gezin ervaren wij als een warme deken. Het herstel van 

mij gaat stapsgewijs vooruit. Langzamerhand gaat het weer wat beter. 

Mocht ik u of jullie tegenkomen, dan ervaar ik het als prettig om even een praatje te maken. 

Met een hartelijke groet en Gods zegen aan u en jullie toegewenst. 

 

Ds. Eric van Veen. 

 

Solidariteitskas 2017 
 

Voor gemeenten – dóór gemeenten: kansen 

zien en benutten. 

Dat motto is de basis van het werk van de 

Commissie Steunverlening die de 

Solidariteitskas van de Protestantse Kerk 

beheert. De Commissie krijgt aanvragen van 

gemeenten die voor noodzakelijk grote 

uitgaven staan die ze zelf even niet kunnen 

financieren of die om andere redenen tijdelijk 

hulp nodig hebben. De Commissie (van 

deskundige vrijwilligers, zelf zeer betrokken 

bij het kerkenwerk) heeft de taak de aanvragen 

te beoordelen en kijkt daarbij vooral naar de 

perspectieven voor een vitaal gemeente zijn. 

Soms biedt de Solidariteitskas daarvoor ook 

de steun van een extern begeleider om weer 

tot fris, gerevitaliseerd beleid te komen. En dit 

jaar haken we daarbij vooral aan bij een 

hoopvolle gedachte: dat God ons – ook als 

gemeenten – kansen geeft. En dat het er om 

gaat die kansen te zien en die te benutten! 

De Solidariteitskas wordt gevuld door een 

vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke 

gemeenten binnen de Protestantse Kerk. 

Investeringen uit de Solidariteitskas zijn altijd 

tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg 

te helpen. Om het mogelijk te maken de 

kansen die er zijn, om te zetten in hoopvolle 

activiteiten.  

 

We doen het samen 

We zijn samen kerk. Er zijn vormen van 

pastoraat die de verantwoordelijkheid van een 

plaatselijke gemeente te boven gaan. Het 

koopvaardijpastoraat bijvoorbeeld, vergt 

speciale aandacht, kennis en kunde die te 

intensief en kostbaar is om door een 

plaatselijke gemeente geboden te worden. 

Deze vorm van pastoraat wordt gefinancierd 

vanuit de Solidariteitskas. Dat gebeurt dus 

naast de investering in lokale gemeenten. 

 

Bijdragen 

Als gemeente vragen wij een bijdrage van 

€10. Voor elk belijdend lid wordt €5 

afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag 

dat overblijft is bestemd voor onze eigen 

gemeente. Mogen wij rekenen op uw 

solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u 

mee aan de opbouw en het voortbestaan van 

de gemeenten en het bovenplaatselijk werk 

binnen de Protestantse Kerk. 

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? 

Neem dan contact op met de kerkenraad, of 

kijk op de website: 

www.pkn.nl/solidariteitskas  

 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 

http://www.pkn.nl/solidariteitskas
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De Kerk van vroeger 
 

Wat we vaak horen is dat De Kerk van vroeger 

is. Dit beeld wordt veelal geassocieerd met de 

bezoekers van de zondagse eredienst die 

voornamelijk uit een groep ouderen en dus 

gepensioneerden bestaat. Daarnaast kunnen 

we niet om de feiten heen dat de wereld, de 

maatschappij om ons heen, sterk verandert en 

de vraag is dus of De Kerk zich voldoende 

aanpast aan de behoefte van de samenleving.  

 

Eerste even wat feiten. 

 

Vroeger gingen de mensen zaterdags naar de 

markt om inkopen te doen maar ook om 

meerdere mensen te spreken en derhalve op de 

hoogte te blijven van allerlei ontwikkelingen 

in stad en dorp. Men ging op zondag naar de 

kerk voor ontmoeting en de samenzang, maar 

vooral om uitleg te krijgen van een bijbelstuk 

door middel van een ‘goede’ preek.  De 

predikant speelde hierin een cruciale rol.  

 

Als je nu kijkt hoe ‘De Kerk’ nog leeft worden 

we geconfronteerd met de volgende feiten.  

Uit een onderzoek dat de KRO in 2016 liet 

uitvoeren, blijkt dat 82% van de Nederlanders 

nooit of bijna nooit meer in De Kerk komen. 

In 10 jaar tijd daalde het aantal kerkbezoekers 

met bijna de helft! Een ruime meerderheid 

vindt dat religie geen bepalende rol meer 

behoort te spelen in politiek en onderwijs.  

 

Het aantal mensen dat aangeeft nooit meer te 

bidden is in tien jaar gestegen van 36 naar 

53%. Dus meer dan de helft van de 

Nederlanders bidt nooit meer.  

 

Als we vervolgens inzoomen op ‘De Kerk’ 

wat is dan De Kerk.  

De Kerk wordt nagenoeg in alle gemeenten 

draaiende gehouden door een groot aantal 

vrijwilligers, vaak van verschillende 

achtergrond en opleiding, die samen met een 

predikant en of kerkelijk werker vormgeven 

aan het kerk zijn.  

 

De kerkenraad, die een afspiegeling behoort te 

zijn van alle leden van de kerkgemeenschap, 

doet haar uiterste best om vorm en inhoud te 

geven aan de kerkelijke gemeente. Ook 

binnen de kerkenraad ontstaan in veel 

gemeenten spanningen vanwege het 

teruglopende ledental en inkomsten, leden die 

zo weinig mogelijk willen veranderen en 

anderen die een progressief beleid voorstaan.  

 

Als we eerlijk en nuchter naar de situatie 

kijken is het voor ‘De Kerk’ een hele 

moeilijke opgave om te overleven en zoals het 

er nu uitziet verandert dat de komende 

decennia niet echt. Ook nu weer zijn wij op 

zoek naar een aantal ambtsdragers omdat 

enkele huidige ambtsdragers aftredend zijn. 

Na herhaalde oproepen meldt zich niemand. 

Ik ben dan ook erg benieuwd hoe deze situatie 

zich zal ontwikkelen. 

 

De kerk van morgen 

De Kerk zal zichzelf opnieuw moeten 

uitvinden. Vandaag de dag hoeven we niet 

meer naar de markt om het nieuws van het 

dorp of de stad tot ons te nemen. Op het 

moment dat ik dit schrijf, onder de heerlijke 

Zuid Franse zon aan de Middellandse Zee, zag 

ik gisteren op mijn iPad dat de 

kabinetsformatie in Nederland is mislukt. 

Aangegeven werd dat het migratiebeleid een 

te groot struikelpunt in de onderhandelingen 

bleek te zijn. Het was natuurlijk al bekend dat 

GroenLinks en D66 een ruimhartiger 

vluchtelingen beleid voorstaan dan het CDA 

en de VVD. Gert Jan Segers van de 

ChristenUnie zit wat het migratiebeleid meer 

op de GroenLinks route van Jesse Klaver, dus 

dat zal volgens de NOS weinig soelaas bieden. 

Is het niet vreemd dat twee christelijke 

partijen als het CDA en de ChristenUnie, op 

dit zo essentiële dossier, verschillen op de 

inhoud? Hoe zouden die eerder genoemde, 

niet kerkelijken, daar nu tegen aan kijken en 

wat geeft De Bijbel ons als leidraad? Als mens 

heb ik hier wel een mening over maar als 

voorzitter van de kerkenraad zal ik mij er hier 

niet over uit spreken. Hoe noemen ze dat ook 

alweer. De kerk in het midden laten?  

 

Met de kerk in het midden laten komen we er 

overigens ook niet. Een beetje veranderen 
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gaat niet. Dat hebben we aan V&D gezien. De 

kerk op zondagmorgen weer vol is een 

droombeeld wat niet meer terug komt. Het 

christelijke geloof belijden en actief  bezig 

zijn met je geloof kan, zoals we op vele 

plaatsen zien, heel goed buiten het 

kerkgebouw om. De Passion trekt miljoenen 

kijkers en duizenden bezoekers. Mensen 

vertellen heel bewogen en intens hun verhaal 

en een ieder beleeft het op zijn of haar eigen 

manier. Vele jeugdbewegingen zijn 

wereldwijd actief met het belijden en beleven 

van hun geloof. Dit is niet voorbehouden aan 

de zondagmorgen om 9.30 uur.  

 

Natuurlijk zal een kerk met mensen die naar 

elkaar omzien en er voor elkaar zijn nog 

geruime tijd blijven bestaan, maar dan niet in 

de huidige vorm. Een fulltime betaalde 

predikant is voor veel gemeenten nu al een 

probleem en dat zal in de toekomst alleen 

maar groter worden. Zelf zou ik er ook de 

voorkeur aan geven om een deeltijd predikant 

of een kerkelijk werker te hebben die naast  

het predikantschap, een andere betaalde 

parttime baan heeft, waarbij hij of zij ook de 

benodigde dagelijkse voelsprieten in de 

maatschappij heeft.  Dit zou voor zowel de 

gemeente als de predikant en of kerkelijk 

werker tevens een toegevoegde waarde geven.  

Daarnaast zou De Kerk veel meer moeten 

samenwerken met kerkelijke buurtgemeentes 

en mijns inziens kunnen volstaan met een 

kleine kern van vrijwilligers die het dagelijkse 

bestuur vormen met daaromheen een grote 

schil van vrijwilligers die kleine taken op zich 

nemen, zodat de maatschappelijke taak die 

een kerk ook heeft naar behoren uitgevoerd 

kan worden.  

 

En het gebouw? Het gebouw kan dagelijks 

gebruikt worden voor zingevende zaken die 

de mensen bezig houdt. Exposities, concerten, 

gastsprekers, toneeluitvoeringen, 

discussieforums, kerkdiensten, theater, 

inloophuis, stilteplaats en alle andere zaken 

die mensen bezig houden en daarnaast ook 

financieel kunnen bijdragen aan het in stand 

houden van het gebouw voor het nageslacht. 

Daarbij hoort ook een inloophuis in een 

beschermde omgeving voor mensen die met 

vragen zitten over hun geloof en de zin van 

hun leven in de hedendaagse drukke 

maatschappij. Een plaats waar je kunt bidden 

en huilen, rusten en nadenken. Kortom een 

maatschappelijke, open en functionele kerk 

zonder hokjes.  

 

Henk Heinhuis, voorzitter  

 

 

Activiteiten Commissie Gemeenteopbouw 
 

Er staan weer een aantal leuke activiteiten op 

stapel. 

De Pinksterwandeling wordt gehouden op 

zaterdag 3 juni a.s. We starten om 14.00 uur 

in de Katholieke Kerk, de wandeling zal 

ongeveer 6 km zijn. Halverwege de wandeling 

is er even een 'rust' moment onder het genot 

van een drankje en een versnapering, en na 

afloop wacht de actievelingen een hapje en 

een drankje. De afsluiting vindt plaats in de 

Protestantse kerk. Loopt u gezellig mee?  

 

De expositie 'Kerk en Hobby' vindt plaats op 

9 en 10 september, en 16 en 17 september. Het 

thema voor dit jaar is 'Vreugde'. U kunt 

hierover meer informatie verwachten in een 

volgend Kontakt.  

 

De Startzondag is op 17 september, aanvang 

van de dienst is 10.00 uur. Er wordt 

momenteel hard gewerkt aan de invulling van 

deze dag, waarbij we alvast kunnen 

verklappen dat de dag voor jong en oud wat te 

bieden heeft. 

 

Running dinner wordt gehouden op vrijdag 13 

oktober. U wordt hierover later uitgebreid 

geïnformeerd. 

 

En dan zijn we alweer aan het einde van het 

jaar, de Top 2000 dienst vindt plaats op 17 

december.  

 

Zet u deze data alvast in uw agenda? 

Voorzitter, Roeli Boer 

Secretaresse, Heleen Boot 
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Bloemencommissie 
 

De bloemencommissie is op zoek naar nieuwe leden! Enkele huidige leden hebben aangegeven te 

willen stoppen in verband met andere vrijwilligerstaken.  

 

Bent u creatief, heeft u passie voor flora, vindt u het leuk met andere mensen  

mooie (bloem)creaties te maken? 

 

Meld u dan aan! Lotty Nijenhuis kan u informeren over wat er jaarlijks gebeurt  

(0521) 58 93 03. 

 

 

Inzameling voedselbank 
 

Tijdens de Lentemarkt op 1 april jl was er een inzameling, door de Diaconie, voor de voedselbank. 

Mede namens de voedselbank willen we alle gulle gevers hartelijk danken. 

Ook in de toekomst zal de Diaconie zich blijven inzetten voor het werk van de voedselbank. 

We zullen u daarover informeren. 

 

 

Nieuws van de CJV club 
 

In de maand maart hebben we met de kinderen 

hard geoefend voor het jaarlijkse jaarfeest van 

de CJV club die dit jaar op 7 april plaats vond. 

De kinderen hebben zelf groepjes gevormd en 

een act bedacht met als thema: “net als in de 

Film”!  Het Vestzaktheater in de Meenthe 

werd weer goed gevuld met familie en 

vrienden van de kinderen. Er werd voor het 

eerst gebruik gemaakt van het projectie 

scherm achter het podium waar filmpjes met 

en door de kinderen werden getoond, tussen 

de acts maar ook tijdens de acts. Het was een 

zeer geslaagde avond waarin zang, dans, 

muziek en  toneelstukjes te zien waren.  In 

Juni hebben we nog een leuk uitje voor de 

groepen 3 en 4 en voor de andere kinderen 

natuurlijk het altijd leuke CJV kamp in 

Appelscha. We nemen afscheid van 4 

leidinggevenden maar mogen ook 2 nieuwe 

leiding verwelkomen. Kortom, de CJV is in 

beweging !! 

 

 

Komen en gaan 
 

De volgende leden zijn gevestigd in onze gemeente 

familie K. Braad, Eiderberg 2R7 van Steenwijk 

mevr. M. Knoppers, Blaankamp 33 van Blokzijl 

 

De volgende leden zijn verhuisd binnen onze gemeente 

mevr. Tj. Nijk-Bosma, van Conincksweg 50 naar Johannes. 

Bogermanstraat 11 in Steenwijk (Nijenstede) 
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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.  
 
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 


