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Wat zeg je dan?
Het is niet gemakkelijk om te zeggen:
Ik geloof in God. Wat zeg je dan?
Je zegt zoveel. Een mens teveel.
Een God die mij draagt en die van mij vraagt
te doen wat mogelijk is en nog iets meer.
Een God die naar mij reikt en die toekomst biedt:
wees mens van hoop, ga in mijn spoor.
Een God die mens wordt warm en uitdagend,
die niet loslaat, die zichzelf niet wil ontzien.
Een God die trouw is en barmhartig
die onmacht kent en je omarmt.
Ja, daar wil ik in geloven.
Een God die uitdaagt, stuwt, bemoedigt,
en zegt: probeer het maar
in Gods naam… samen.
Uit de bundel “Geloof” van de Protestantse Kerk.
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Belangrijke adressen en andere gegevens
Predikant:
ds. E. van Veen
58 85 68
ericvveen@ziggo.nl
Predikant: ds. Bob Haanstra uit Steenwijk is tijdens afwezigheid van ds. E. van Veen onze consulent.
E-mail: bobhaanstra@planet.nl
Wnd. preses:
mevr. L. Nijenhuis-van Drogen
58 93 03
hnijenhuis@hetnet.nl
Scriba:
dhr. J. Stoffers
58 95 96
scriba.pk.steenwijkerwold@gmail.com
Kerkelijk bureau:

kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

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

kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl
85 05 02
hansmientje@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:
dhr. K. Klarenberg
mevr. R. v.d. Hoofdakker-van Dijk
mevr. R. Boer-Westerbeek

ouderlingen@pk-steenwijkerwold.nl
51 31 14
jan-jurk@hotmail.com
58 87 65
rwfvandenhoofdakker@gmail.com
58 75 70
roeliboer@home.nl

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: mevr. J.L. Martens-Stegink
Samen aan Tafel mevr. M. Falkena-Ensing
Ophaaldienst
dhr. G.H. Dolstra

51 30 86
85 05 02
58 91 64

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 75
www.welkomindekerk.nl/HZ

www.pk-steenwijkerwold.nl
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Van de redactie
Het volgende nummer van Kontakt brengen wij uit voor de start van het nieuwe seizoen.
Uw bijdrage voor dat nummer kunt u tot en met woensdag 30 augustus 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 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

Agenda
dinsdag 1 augustus en
5 september
19.00 – 19.30 uur
7 september
9, 10 en 16, 17 september
17 september
1 oktober
9.30 uur
vrijdag 13 oktober
12 november
17 december

kerkelijk bureau in de consistorie
ouderenmorgen en Samen aan tafel
expositie Kerk en Hobby
opening winterwerk
Kinderdienst
Running Diner
Samen!, een dienst voor jong en oud
Top 2000 dienst

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.
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Overzicht kerkdiensten
zondag 30 juli

09.30 uur

ds. G.Wiersma-Smelt)
(Ruinen)

Onderhoud kerkgebouw

zondag 6 augustus

09.30 uur

ds. G. Venhuizen
(Nijensleek)

Streekverband

zondag 13 augustus

09.30 uur

ds. G. Venhuizen
(Nijensleek)

Kerk in aktie
Zomer zendingscollecte

zondag 20 augustus

09.30 uur

ds. M.R. Veen
(Achlum)

Onderhoud kerkgebouw

zondag 27 augustus
viering heilig avondmaal

09.30 uur

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

Kosten eredienst

zondag 3 september

09.30 uur

ds. P. de Jong
(Amsterdam)

Missionair werk en
kerkgroei

zondag 10 september
(her-)bevestiging/afscheid
ambtsdragers

09.30 uur

Ds. M. Oostenbrink
(Zwolle)

Jop Jeugdwerk

Op de zondagen 6 augustus en 3 september (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.

Bijbels
Voor de ouderenmorgen zijn wij op zoek naar bijbels.
Bijbels in de nieuwe Bijbel vertaling van Jongbloed Uitgeverij NBG Heerenveen.
Misschien hebt u deze bijbel in uw bezit en gebruikt u deze bijbel niet (meer).
Wij zouden het erg op prijs stellen als u deze bijbel zou willen schenken aan de kerk.
Dan kan hij gebruikt gaan worden op de ouderenmorgen, want daar hebben wij een tekort aan
deze bijbels.
Petra van Beek, telefoon (0521 58 86 85, Roeli Boer, telefoon (0521) 58 75 70
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Wij feliciteren de volgende 75-plussers
2-aug

E.W.M. Feenstra-Terpstra, Mienbeken 3, met haar 92e verjaardag

4 aug

A. Veurman-Schutrops, Oldemarktseweg 46, met haar 83e verjaardag

5 aug

A. van Drogen, Oldemarktseweg 141, met zijn 78e verjaardag

6-aug

H.D. Wicherson, Johannes Bogermanstraat 7 Steenwijk, met zijn 84e verjaardag

9 aug

P. de Vries, Baarsweg 15, met zijn 81e verjaardag

21-aug

P. Dekker, Vredenburg 46, met zijn 82e verjaardag

22 aug

A. van Drogen-Mintjes, Oldemarktseweg 141, met haar 77e verjaardag

28 aug

F. Middelbrink-van der Weide, Bakkersveld 13, met haar 81e verjaardag

31 aug

B. Hofstee, Oldemarktseweg 58, met zijn 80e verjaardag

31 aug

L. Dijkman-Hoogeveen, Conincksweg 60, met haar 86e verjaardag

1 sep

D. Zeefat, Oldemarktseweg 153, met zijn 76e verjaardag

3 sept

H. Schippers-Luchtmeijer, Oldemarktseweg 141 D, met haar 78e verjaardag

6 sept

H. Weijs, A.F. Stroinkweg 1, met zijn 78e verjaardag

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
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Kort verslag gemeenteavond van 3 juli
Kort verslag van de gemeenteavond van 3 juli met betrekking tot de voortgezette visitatie
Op 3 juli is er een gemeenteavond samengeroepen door de kerkenraad naar aanleiding van de
spanningen die zijn ontstaan door de ziekte van ds. van Veen en het neerleggen van zijn ambt door
de voorzitter van de kerkenraad, dhr. Heinhuis. Met het oog op deze spanningen is er in de
gemeente een voortgezette visitatie aan de gang. Deze visitatie is door de kerkenraad aangevraagd
bij het Regionaal College voor de Visitatie (RCV) en wordt uitgevoerd door dhr. Bert Bril
(ouderling) en dhr. Henk Spit (predikant). De gemeenteavond is door hen beiden geleid. De
insteek van de gemeenteavond was om de gemeente te informeren over de ontwikkelingen rond de
genoemde spanningen. Welke procedures zijn gevolgd? Wat heeft er plaatsgevonden? De avond
was nadrukkelijk niet bedoeld om met elkaar in discussie te aan of persoonlijke meningen te
ventileren.
De gemeenteavond werd bezocht door ruim 100 mensen. Er sfeer was goed, ondanks de
spanningsvolle situatie.
Nadat ds. Spit de bijeenkomst had geopend met een bijbel gedeelte (de gelijkenis van de goede
herder) en gebed heeft hij een chronologische opsomming gegeven van de gebeurtenissen tot nu
toe.
Vervolgens was er ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen. Men gaf elkaar hiervoor de
ruimte en er werd met respect naar elkaar geluisterd.
De bijeenkomst is als positief ervaren. Er is afgesproken een rustperiode in te lassen om dan in
september te onderzoeken hoe het verder moet. Een buitengewone visitatie is dan een reële optie.
Bij zo’n buitengewone visitatie zullen de visitatoren onderzoek verrichten om tot een analyse van
de gerezen problemen te komen. Vervolgens adviseren zij de kerkenraad over de te nemen
stappen.
Er was op de gemeenteavond ruimschoots gelegenheid om vragen te stellen. De vragen liepen
sterk uiteen: bezorgdheid over de situatie wanneer een groot deel van de kerkenraad zou aftreden,
bezorgdheid over hoe het verder moet, vragen over hoe we hier op een voor iedereen goede
manier uit komen, kan er een vervolg-avond komen ?.
Maar ook aandacht hebben voor de afgetreden voorzitter die veel gedaan heeft, de predikant niet
ontwijken wanneer men hem tegenkomt.
De visitatoren hebben hun waardering uitgesproken over de inzet van de kerkenraad en hopen dat
de gemeente geen geruchten verspreid die mensen kan beschadigen. Zoals in de opening gezegd:
we zijn geroepen om pastorale gemeenschap te zijn, en dat betekent dat we elkaar niet loslaten. De
visitatoren wensen de kerkenraad en de gemeente veel sterkte, wijsheid en Gods zegen toe, en
beloven de vergadering: ‘Wordt vervolgd’.
Met vriendelijke groet,
ouderling Bert Bril en dominee Henk Spit
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Activiteiten Commissie Gemeenteopbouw
Voor het komende najaar staan er een aantal
leuke activiteiten op de agenda.
Expositie 'Kerk en Hobby'
De expositie 'Kerk en Hobby' vindt plaats op
9 en 10 september, en 16 en 17 september. Het
thema voor dit jaar is 'Vreugde'. Aan deze
expositie doen een aantal kunstenaars mee die
hun werk graag aan u tonen.

(In deze kerkdienst zal dit nog even worden
aangekondigd).
Keukenprinsen en/of -prinsessen worden
uitgenodigd hun favoriete gerechten te
bereiden, en gasten kunnen zich opgeven om
het geserveerde te nuttigen. Elk gerecht wordt
gegeten aan een andere tafel bij een andere
gastvrouw/heer. We hopen op veel
aanmeldingen en een gezellige avond.

Opening winterwerk
De opening van het winterwerk is op zondag
17 september, aanvang van de kerkdienst is
10.00 uur waarna er een programma is voor
jong en oud. Dat gaat een mooie dag worden.
U bent van harte welkom. Nadere informatie
volgt.

Top 2000 dienst
En dan de laatste activiteit van 2017: De Top
2000 dienst vindt plaats op zondag 17
december.

Running dinner
Running dinner wordt gehouden op vrijdag 13
oktober. Op de eerste zondag in september
liggen de intekenlijsten achter in de kerk
klaar. Opgave vóór 1 oktober a.s.

Rest de Commissie u een heel mooie zomer
toe te wensen!

Noteert u deze data? Vanzelfsprekend
ontvangt u binnenkort nadere informatie.

Voorzitter, Roeli Boer en secretaresse, Heleen
Boot

Geslaagde Pinksterwandeling
Op zaterdag 3 juni was weer de gezamenlijke
Pinksterwandeling van de Protestantse Kerk
in Steenwijkerwold en de Andreasparochie.
Het was alweer de vijfde keer van dit initiatief.
Het was prachtig wandelweer.
Na de opening door Pastor Scholten vanuit de
rk-kerk werden de 38 wandelaars in 2 groepen
verdeeld en vertrokken. De route van
ongeveer 6 km was dit keer richting Witte
Paarden. Daar was de eerste tussenstop bij de
Historische Stenen op Wolterholten, waar
genoten werd van lekker krentenbrood, koffie,
limonade en een leuke kwis. Stukje doorlopen
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naar de tweede stop, bij Café Ensing in Witte
Paarden. Met een drankje en een broodje
kroket werd de gezellige wandeling nog een
keertje doorgesproken. De uitslag van de kwis
werd ook bekend gemaakt. De eeuwige roem
ging naar Dominee Haanstra. Vervolgens
werden de schoenen voor een laatste keer
aangetrokken om gezamenlijk te eindigen in
de Protestantse kerk. Met mooie woorden van
dominee Haanstra en een lied werd de
wandeling beëindigd. Tot volgend jaar.
Werkgroep Pinksterwandeling

Samen!
Op 18 juni vierden we voor het eerst Samen!,
een dienst voor jong en oud.
Voor ons als werkgroep, best een spannende
dag. Afgelopen winterseizoen waren we
verschillende avonden bij elkaar geweest om
na te denken over de structuur van deze
vieringen.
Vorig jaar hadden een groep ouders van jonge
kinderen aangegeven dat ze behoefte hadden
aan een ander soort vieringen. Een viering
waar ze met het hele gezin volop aan mee
konden doen. Een viering waarin je niet alleen
op je stoel zit, maar ook actief in beweging
komt. Een viering waarin je zelf kunt
reageren. Een viering waar ook de jongste
kinderen snappen dat het in de kerk gaat over
God en geloven.
We zijn aan de slag gegaan en maakten een
viering waarin de drieslag Vieren, Beleven en
Ontmoeten zit. De eerste ’Samen!’, kreeg het
thema mee: veilige Vader.
Tijdens het eerste gedeelte van de dienst
vierden we dat God onze Vader wil zijn. Als
een vader, luistert Hij naar ons en geeft ons
vrijheid. We bekeken een filmpje over een
zoon die op reis gaat. Zijn vader blijft iedere
dag op de uitkijk staan om te zien of zijn zoon
terug zal komen. God lijkt op de vader in dit
verhaal. We staken een kaars aan om te
beseffen dat God altijd bij ons is. En we
zongen het Onze Vader.
Met het verhaal in ons hoofd en in ons hart,
konden we aan de slag tijdens Beleven. Het
tweede gedeelte van de viering. Iedereen

kwam in de benen en koos uit een negental
activiteiten. Voor sommigen lastig. Want hoe
doe je dat als je alles wilt beleven? De één
bekeek het Bijbelverhaal nogmaals, de ander
ging samen met haar vader op de foto, er
werden gesprekken gevoerd over vaders en
kaarsjes als een gebed aangestoken. Na een
half uurtje deelden we kort onze ervaringen.
Met een gezamenlijke zegen werd het tweede
gedeelte afgesloten. Daarna was het tijd voor
Ontmoeten, het lekkers werd gedeeld, koffie
en limonade gedronken. En wie nog een
armbandje wilde maken, knutselde nog even
door.
Na afloop kwamen de reacties los. Een klein
meisje vertelde dat dit de mooiste kerkdienst
ooit was! Een ouder iemand vond het
verrassend. De inhoud van de dienst mooi
eenvoudig maar met een goede boodschap.
Een enkeling moest erg wennen en vroeg zich
af of dit nu wel een kerkdienst kan zijn? Als
werkgroep zeggen wij voluit ‘Ja’ tegen deze
vieringen. Op deze manier kunnen we samen
vieren dat God er is. Dat God ons kent en dat
wij mogen ontdekken wie God is. Samen!, een
viering voor jong en oud, zal een plaatsje
krijgen in het kerkelijk rooster. Vier keer per
jaar zullen we op deze manier gaan vieren.
De volgende Samen! kunt je beleven op 12
november.
Kom je dan ook? Je bent welkom.
Liesbeth Winters-Jonas

Extra vraag:
Vind je het ook belangrijk dat Samen! door blijft gaan en wil je je daar voor inzetten?
Dan ben je welkom bij de werkgroep die deze vieringen voorbereiden. Neem dan even contact op
met mij. ☺ Liesbeth. (0527) 25 23 96.
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Opbrengsten collectes
April 2017
datum
2 april
9 april
13 april
16 april
23 april
30 april

diaconie
€ 58,05
€ 82,06
€ 63,55
€ 93,10
€ 28,85
€ 60,85

kerkrentmeester

uitgangsgcollecte
€ 120,65 (Werelddiaconaat)
€ 88,30 (Kerk in Actie)

Mei 2017
7 mei
14 mei
21 mei
25 mei
28 mei

€ 40,95
€ 43,05
€ 41,70
€ 35,20

€ 45,50
€ 63,75
€ 66,95
€ 46,10
€ 49,40

€ 61,30 (missionair werk en kerkgroei)
55,50 (Noodhulp)

Juni 2017
4 juni
11 juni
18 juni
25 juni

€ 71,60
€ 45,25
€ 35,85
€ 48,10

€ 93,30
€ 51,20
€ 35,90
€ 79,05

106,15 (Pinksterzendingscollecte)
50,70 (Werelddiaconaat)
78,45 (Binnenlands diaconaat)
€ 107,35 (kerkkoor)

45,25 (Bezoekwerk)
€ 59,85 (kosten eredienst)

Zondagsschool/Kindernevendienst
Zoals u naar alle waarschijnlijkheid gemerkt
hebt, loopt het aantal kinderen dat de kerk
bezoekt, terug. Als leiding van de
zondagsschool/kindernevendienst hebben wij
gemeend om 11 mei jl. een ouderavond te
beleggen om in gesprek te raken met de
ouders. Wat vinden de kinderen van de
zondagsschool/kindernevendienst? Zijn er
ideeën om het aantrekkelijker te maken of is
dat niet het probleem?
Het grootste punt dat naar voren kwam tijdens
deze ouderavond was dat juist doordat er zo
weinig kinderen aanwezig zijn, de motivatie
van de andere kinderen ook minder werd of
helemaal verdween.
Naar aanleiding van deze avond zijn wij als
leiding met elkaar in gesprek gegaan met als
resultaat een heel nieuw plan voor het
komende jaar: “de kinderdienst”.
Op elke eerste zondag van de maand, startend
op 1 oktober, zal er een ‘kinderdienst’
gehouden worden in Hoogthij. Na de
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kinderdienst kunnen de kinderen dan
aansluiten bij het koffiedrinken/elkaar
ontmoeten na de kerkdienst. De dienst start
om 9.30 uur en de kinderen blijven hier ook
gedurende de gehele kerkdienst. Elke maand
staat een thema centraal en wordt er gebeden,
worden er liederen gezongen en een verhaal
verteld. De activiteiten sluiten aan bij het
thema.
Op de zondagen waarop geen ‘kinderdienst’
gehouden wordt, zijn alle kinderen in de kerk
welkom. Op deze zondagen vindt u achterin
de kerk een kist waaruit uw kind(eren) iets
kunnen pakken; een kleurplaat, puzzel, boekje
etc.
Wij hopen op een grote opkomst en hebben er
veel zin in! Graag tot ziens!
Hartelijke groet,
Leiding ‘Kinderdienst’

Clubkamp CJV 2017
Afgelopen jaar heeft CJV Steenwijkerwold
weer regelmatig een leuke activiteit voor de
jeugd georganiseerd. Elke activiteit konden
wij een grote groep kinderen ontvangen en
beleefden wij er allen veel plezier aan. Aan het
einde van elk clubseizoen staat er op de
agenda al sinds jaar en dag het roemruchte
weekendje weg zo ook dit jaar.
In het weekend van 23 t/m 25 juni 2017 was
er op camping de Roggeberg in Appelscha
weer een mooi groot veld tot onze
beschikking. Op vrijdagmorgen waren al twee
vrijwilligers van de jeugdclub afgereisd om de
grote tent op te zetten en in te richten, zoals de
discolampen en de muziek op orde brengen.
De kinderen verzamelden zich met de ouders
om 18:30 uur bij de Immanuelschool om
gezamenlijk naar Appelscha af te reizen. Bij
aankomst op de camping konden de kinderen
gezamenlijk de kleine tentjes opzetten en
inrichten. Dat ging soms chaotisch en druk
maar het is gelukt om alles op te zetten. Niet
veel later vertrokken de ouders richting huis
en hebben we gezamenlijk het weekend
doorgenomen en een heerlijk broodje met
knakworsten gegeten. Voor een aantal
kinderen was het de eerste keer dat ze in een
tentje gingen slapen en vonden dat best
spannend. De kinderen vermaakten zich prima
met voetballen in de pannakooi en ook kaarten
was een favoriete bezigheid. Tegen een uur of
11 die avond vertrokken de meesten naar de
tenten om te gaan slapen, bij een aantal was
dat best lastig en kletsten er nog vrolijk op los.
De nacht verliep rustig en de zaterdagmorgen
brak aan, het was tijd om gezamenlijk te
ontbijten.

Zaterdagochtend regende het een beetje maar
dit mocht de pret niet drukken, de kinderen
vermaakten zich wederom weer uitstekend!
Zaterdagmiddag stond een bezoek aan het
openluchtzwembad in Appelscha. De
kinderen zwommen naar hartenlust en
trotseerden de kou waar de leiding na een
frisse duik er al weer snel uitging. Aan het
einde van deze middag vertrokken wij weer
met zijn allen richting de tenten om ons op te
knappen en gereed te maken voor een
heerlijke barbecue. De zaterdagavond stond in
het teken van het grote cadeauspel, wat met
veel spanning gespeeld werd. Later op de
avond volgde een discofeestje en vertrokken
de kinderen na de disco weer naar de tenten,
de rust keerde sneller toe dan de avond ervoor.
De zondagochtend brak aan en wederom
hebben wij weer gezamenlijk genoten van het
ontbijt. De zondagochtend stond in het teken
van opruimen, de kinderen waren druk met de
tentjes om ze uit te mesten van de zakken
chips en de kleding die allemaal door elkaar
was geraakt. Alles was even later keurig
ingepakt en hebben we gezamenlijk genoten
van een lekkere warme maaltijd die bestond
uit een gezond bakje patat en ranja.
Om 13:30 uur kwamen de meeste ouders weer
op de camping om de kinderen op te halen en
weer huiswaarts te keren waar, een aantal
kinderen al in dromenland geraakten.
Wij kunnen als leiding terugkijken op een zeer
geslaagd weekendje weg met de CJV
Steenwijkerwold.

Martin Mans Formatie treedt op in
Brugeskerk Dwingeloo
Op dinsdag 29 augustus 2017 komen de
mannen van de Martin Mans Formatie naar
het brinkdorp. Een prachtig zomerconcert,
waaraan ook organist Ronald Knol uit
Dwingeloo meewerkt.
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The Martin Mans Formation is een uit 21
mannen bestaand koor van goed getrainde
zangers onder bezielende leiding van Martin
Mans. Het koor bestaat sinds eind 2006.

Deze formatie heeft inmiddels een aantal cd's
uitgebracht en er zijn vele concerten in
binnen- en buitenland gegeven. Landelijke
bekendheid kreeg TMMF door de tvoptredens bij de EO van 'Nederland
Zingt'. Voor meer informatie zie de website:
www.themartinmansformation.nl.
Organist Ronald Knol is in de wijde regio
bekend als organist met een groot
improvisatietalent. Zijn medewerking aan
concerten, zang-, rouw- en trouwdiensten

wordt hierdoor altijd erg gewaardeerd. Meer
informatie op de website: www.ronaldknol.nl.
Martin en Ronald zullen ook improviseren op
piano en orgel.
Het concert op 29 augustus begint om 20.00
uur. Kaarten kunt u kopen tijdens de
zomerzangavonden in de Brugeskerk en aan
de kerkzaal op de avond van het concert.
Entree € 12,- inclusief koffie of thee en iets
lekkers!

Komen en gaan
De volgende leden zijn gevestigd in onze gemeente
dhr. J.R. Brinksma, Tukseweg 238G van De Bult
mevr. M.V. ten Hoor, Eggerland 4 van Steenwijk
dhr. R.J. v.d. Berg, Holthinge Campweg 128 van Dronten
De volgende leden zijn verhuisd binnen onze gemeente
mevr. A. Blei van Oldemarkt naar Olde Wheemstraat 9 Steenwijk
mevr. F. ten Wolde van Utrecht naar Conincksweg 23

De volgende leden is vertrokken uit onze gemeente
Mevr. D.K.J. Visser van Kerkwoerthe 33 naar Bolsward
Fam. A. van Soest, Duivenslaagte 2 035 naar Lopik
Mevr. W. Wisman, Tukseweg 178 naar Den Haag

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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