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Van de redactie 
 

Het volgende nummer van Kontakt brengen wij eind oktober uit. 

Uw bijdrage voor dat nummer kunt u tot en met woensdag 18 oktober 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 
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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 lottyvd1@gmail.com 
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. Falkena   85 05 02 hansmientje@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 
dhr. K. Klarenberg 51 31 14 jan-jurk@hotmail.com 
mevr. R. v.d. Hoofdakker-van Dijk 58 87 65 rwfvandenhoofdakker@gmail.com 
mevr. R. Boer-Westerbeek 58 75 70 roeliboer@home.nl 
 
Diaconie:      diaconie@pk-steenwijkerwold.nl 
Voorzitter: mevr. L. Nijenhuis-van Drogen 58 93 03 lottyvd1@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 
 
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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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  
 

donderdag 5 oktober  ouderenmorgen en Samen aan tafel 

9, 10 en 16, 17 september  expositie Kerk en Hobby 

zondag 17 september  startdienst en opening winterwerk 

zondag 24 september 9.30 uur dialectdienst 

 19.00 uur Vredesdienst in Steenwijk 

zondag 1 oktober 9.30 uur kinderdienst 

dinsdag 3 oktober 19.00 – 19.30 uur kerkelijk bureau in de consistorie 

woensdag 4 oktober  jubileumbijeenkomst Stichting Terminale 

  Thuishulp 

vrijdag 13 oktober  Running Diner 

zondag 5 november  concert Salute 

zondag 12 november  Samen!, een dienst voor jong en oud 

zondag 17 december  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. 

 

 

Digiteam 
 

Elke zondag zit er boven in de kerk een 

tweetal mensen van het digiteam klaar om u 

in de kerk, maar ook thuis te voorzien van 

beeld en tekst. Het digiteam bestaat uit 

enthousiaste gemeenteleden, net als u. Helaas 

zijn er nu leden van ons team die afscheid 

moeten nemen, vanwege andere 

verplichtingen. Heel jammer, want we waren 

erg blij met hen. 

 

U voelt het al aankomen, wij zijn dringend 

op zoek naar nieuwe mensen, om samen met 

ons het digiteam, en dus de zondagen, te 

bemensen. Voelt u hiervoor, wilt u meer 

informatie of wilt u eens meekijken? U bent 

welkom bij één van ons en natuurlijk op 

zondag boven in de kerk.  

 

Met een vriendelijke groet, 

Dick, Esther, Jan, Co, Harry, Mark, Marit. 

 

mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
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Overzicht kerkdiensten 
 

  

zondag 10 september 

 

09.30 uur  ds. M. Oostenbrink 

(Zwolle) 

 

Jop Jeugdwerk 

zondag 17 september 

start winterwerk 

10.00 uur  Elly Zuiderveld  Vredesweekcollecte 

zondag 24 september  

dialectdienst 

09.30 uur  ds. K. v.d. Kamp 

(Kampen) 

Kosten Pastoraat 

zondag 1 oktober 

 

09.30 uur  ds. G.J. van  Asselt 

(Nijverdal) 

 

Collecte Kerk en Israël 

zondag 8 oktober 

 

09.30 uur  ds. K. Jonker 

(Steenwijk)  

 

Bejaardenwerk 

zondag 15 oktober 

viering heilig avondmaal 

09.30 uur  ds. C.P. Meijer (Zwolle) 

 

Kerk in aktie 

Werelddiaconaat 

zondag 22 oktober 

 

09.30 uur  ds. J.H. van der Mark 

(Wolvega) 

 

Kosten Gemeentewerk 

zondag 29 oktober 09.30 uur ds. H. Linde 

(Hoogeveen) 

 

Kerk in aktie 

Hervormingsdag 

 

Op zondag 1 oktober (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. Voor de 

kinderen is er een glas drinken. 

 

Startdienst 
 

Op 17 september aanstaande is er een dienst 

die in het teken zal staan van de opening van 

de diverse winteractiviteiten. Er is dan een 

"Preek van de Leek" die dit keer verzorgd zal 

worden door Elly Zuiderveld (van Elly en 

Rikkert). 

Ook zal er medewerking verleend worden 

door de school. 

Na afloop van de dienst gaan we gezamenlijk 

naar de familie Ellen aan de Thijendijk. 

Voor wie dat wil staat er een huifkar gereed 

voor vervoer, maar u kunt ook met de auto of 

fiets gaan. 

We gaan daar dan eerst koffiedrinken met 

voor de kinderen wat fris. Daarna zal er een 

B.B.Q. zijn met salade, stokbrood enz. 

De kosten hiervoor zijn € 10,00 voor 

volwassenen en kinderen t/m 12 jaar zijn 

gratis. 

 

Graag van te voren even opgeven (tot en met 

12 september) bij Roeli Boer telefoon 58 75 

70, emailadres: roeliboer@home.nl  

 

Omdat we graag één kerk willen zijn hopen 

we u welkom te heten op 17 september 

aanstaande. 

 

mailto:roeliboer@home.nl
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Dialectdienst 
 

Op zondagmorgen 24 september aanstaande zal er in onze kerk een dialectdienst gehouden 

worden, aanvang 9.30 uur.  

 

Voorganger deze morgen zal ds. Klaas v.d. Kamp uit Kampen zijn. Ook zullen er diverse 

gemeenteleden aan deze dienst meewerken. 

 

Niet alleen de overdenking zal in het dialect zijn, maar ook de schriftlezingen, psalmen en 

gezangen. Dus als u op een andere wijze een eredienst wilt meemaken schroom dan niet om te 

komen, want een ieder is van harte welkom. 

 

 

 

Stilte 
 

De stilte oordeelt niet 

Zij stelt geen vragen 

In haar zijn gene verlangens 

Zij kent geen dwang 

 

De stilte vraagt niet 

Zij stelt geen doel 

In haar is geen morgen 

Zij kent gewen wil 

 

 

 

 

 

 

 

De stilte heeft geen oorzaak 

Zij kent geen angst 

In haar is geen verleden 

Zij stelt geen eisen 

 

 

De stilte is niet van mij 

Zij kent geen bezit 

In haar zijn geen zorgen 

In ieder hart ligt zij verborgen 

 

Cees Haring 

 

 

 

 

Van de ouderlingen 
 

Zolang onze predikant nog afwezig zal zijn 

komen wij als ouderlingen wekelijks bij 

elkaar. 

Er is veel werk te doen, en dat is niet altijd 

alleen maar pastoraat. 

 

Gelukkig hebben wij voor de meeste straten 

bezoek(st)ers die voor ons de ogen en oren 

zijn. 

Mocht u behoefte hebben aan bezoek van een 

ouderling of bezoek(st)er geef dit dan even 

door. U kunt dit aan één van de ouderlingen 

doen. 

 

Ook 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. Wij horen het 

liever meerdere keren dan helemaal niet. 

Om een levendige gemeente van Christus te 

zijn moeten we blijven omzien naar elkaar. 

 

Namens de ouderlingen, Roeli Boer, Ria v.d. 

Hoofdakker en Klaas Klarenberg 
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Wij feliciteren de volgende 75-plussers 
 

 

12 sept E.J.K. Veurman, Oldemarktsweg46, met zijn 86e verjaardag 

13-sep J. Koers, Hummelingen 6, met zijn 95e verjaardag 

15 sep J. Middelbrink, Bakkersveld 13, met zijn 86e verjaardag 

20 sep A. Hofstee-Dedden, Oldemarktseweg 58, met haar 79e verjaardag 

25 sep A. Winters-Eker, Bergsteinlaan 30, met haar 82e verjaardag 

27 sep K. van Dijk-Spin, Kerkwoerthe 48, met haar 78e verjaardag 

27 sep J. de Vries-Grevelink, Oyershoeve 245, met haar 80e verjaardag 

1 okt H.E.A. Schipper-Dierkes, Basserveld 1, met haar 76e verjaardag 

7 okt B.E. Dolstra, Woldweg 4, met haar 81e verjaardag 

8 okt E. Hartkamp-Otten, Markehof 1, met haar 79e verjaardag 

8 okt J. Kuijsten, Gelderingen 30A, met zijn 79e verjaardag 

9 okt J. van Beek, Holthinge Campweg 110, met zijn 77e verjaardag 

10-okt H. Rodenstein, Johannes Bogermanstraat 335, met zijn 98e verjaardag 

10 okt K.A. Klaverdijk, Achterveld 11, met zijn 76e verjaardag 

13 okt M. Kuiper-Wicherson, Tukseweg 210, met haar 82e verjaardag 

16 okt B. Oostra-Kempenaar, Vredenburg 126, met haar 88e verjaardag 

16-okt M. Hetebrij-Veen, Oyershoeve 1, met haar 85e verjaardag 

16 okt J. Muis, Pastoor Muitemanstraat 14, met zijn 82e verjaardag 

24 okt G. Bosscha-Westerbeek, Boomsluiters 5, met haar 83e verjaardag 

26 okt F. Muis-Poepjen, Pastoor Muitemanstaat 14, met haar 79e verjaardag 

30-okt A. Schokker, Conincksweg 55, met zijn 80e verjaardag 
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Huiskamergesprekken 2017-2018 
 

Het duurt nog wel even voor het winter is, 

maar de voorbereidingen met betrekking tot 

de huiskamergesprekken zijn al weer in volle 

gang. 

In het voorjaar, zo gauw als de laatste 

gespreksavond geweest is, wordt er al weer 

nagedacht over het volgende seizoen. 

 

Wat positief was het afgelopen seizoen, was 

dat er meer opgaves waren dan de jaren 

daarvoor. 

Daarom denken wij dat deze gesprekken toch 

zeker in een behoefte voorzien. 

 

Dit jaar is gekozen voor het onderwerp 

"kerkproeverij". 

Dus als u op een ontspannen manier over het 

geloof in de breedste zin van woord wilt 

praten geeft u zich dan op voor de 

huiskamergesprekken. 

In dit nummer van Kontakt treft u een 

opgaveformulier aan en als u dit invult en 

inlevert bij de personen die erop vermeld staan 

krijgt u bericht thuis wanner u verwacht word 

en bij wie. 

 

Naar verwachting zullen de gesprekken 

plaatsvinden in november en januari 

aanstaande. 

 

Klaas Klarenberg 

 

 
 

 

 

 

Activiteiten Commissie Gemeenteopbouw 
 

Ook de afgelopen zomermaanden is de Commissie Gemeenteopbouw bezig geweest met de 

voorbereidingen voor de activiteiten van het komende najaar.  

 

Expositie 'Kerk en Hobby' 

Op 9 en 10 september en op 16 en 17 september vindt de expositie 'Kerk en Hobby', met als thema 

'Vreugde', plaats. Aan deze expositie doen een aantal kunstenaars mee die hun werk graag aan u 

tonen. U bent van harte welkom om een kijkje te komen nemen. 

 

Opening winterwerk 

De opening van het winterwerk is op zondag 17 september aanstaande. Voor aanvang van de 

dienst is er vanaf 9.30 uur gelegenheid voor het drinken van een kopje koffie/thee en om 10.00 uur 

start de dienst waaraan Elly Zuiderveld (u waarschijnlijk beter bekend van het zangduo Elly en 

Rikkert) haar medewerking komt verlenen. De kinderen van de Immanuëlschool werken ook mee 

aan de dienst. Na afloop gaan we gezamenlijk naar de kinderboerderij van Jan en Klaasje Ellen, 

Thijendijk 14 in Steenwijkerwold alwaar er een programma is voor jong en oud. Voor vervoer 

naar de kinderboerderij wordt gezorgd (indien gewenst).  

Ook de inwendige mens zal worden versterkt met een eenvoudige barbecue-lunch. Om ongeveer 

14.00 uur wordt de dag afgesloten. Kosten € 10,00 per persoon; de kinderen doen gratis mee. Let 

u er even op u aan te melden voor deze dag?  

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwib8faswJLWAhUIbFAKHfshD5wQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.pkn-eindhoven.nl%2Fkalender%2F677&psig=AFQjCNFrhduoli6TT6Fg0Jn9w_Qyp5qPMg&ust=1504854049730830
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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 aanstaande.  

(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. 

 

Top 2000 dienst 

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

 

Wat kunt u dan nog doen? Niet vergeten de data te noteren, aanmelden, meedoen en genieten! Hoe 

meer zielen hoe meer vreugd. U bent van harte uitgenodigd. 

Namens de commissie: 

Roeli Boer, voorzitter,  

Heleen Philipse, secretaris.  

 

Running Diner 
 

De commissie Gemeente Opbouw nodigt 

belangstellenden uit voor een "Running 

Dinner". 

 

De opzet is dat deelnemers op een avond 

meerdere diner-gangen geserveerd krijgen, 

maar elke gang is op een ander adres ofwel bij 

een andere gastheer of gastvrouw (of beide). 

Tijdens het dineren bestaat de mogelijkheid 

met elkaar te praten, wellicht met betrekking 

tot het thema. "Running Diner" is een 

bijzondere, andere manier om elkaar als 

kerkleden te ontmoeten in een ontspannen 

sfeer. 

 

Lijkt het u leuk om aan dit "Running Diner" 

deel te nemen, dat kan als deelne(e)m(st)er of 

als gastvrouw/gastheer, dan kunt u zich 

aanmelden. 

 

Uiteraard wordt u vooraf op de hoogte gesteld 

van de "spelregels" en het juiste tijdstip. 

De datum voor dit diner is vrijdag 13 oktober 

a.s., en van elke deelnemer vragen wij een 

bijdrage van € 12,50. 

 

Contactpersonen zijn: 

Roeli Boer, roeliboer@home.nl  tel 587570 

Roelof Falkena, rfalkena@home.nl 

 

 
 

 

Vredesdienst 24 september 
 

Op zondag 24 september om 19.00 uur zal de 

afsluiting van de vredesweek 2017 

plaatsvinden in de tuin van de RK kerk aan de 

Molenstraat in Steenwijk. De interreligieuze 

bijeenkomst wordt georganiseerd door de 

Raad van Kerken Steenwijk e.o., alsmede de 

Tuba Moskee.  

 

Aan deze dienst werken mee: pastor Sman en 

dhr. Mohammed Sobahi. De dienst wordt 

muzikaal opgeluisterd door de brassband 

Crescendo uit Steenwijk.  

 

Het thema van deze dienst is: De Kracht van 

Verbeelding.  

 

De overdenking in deze dienst wordt verzorgd 

door Rikko Voorburg, oprichter van de 

PopUp kerk. 

mailto:rfalkena@home.nl
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Voorburg is van gereformeerde huize en heeft 

gestudeerd aan de Theologische Universiteit  

in Kampen. Hij is oprichter van de PopUp 

kerk te Amsterdam. Daarnaast is hij publicist 

en geweldloos actievoerder voor de 

mensenrechten. Hij is betrokken bij de 

Amsterdamse Vluchtkerk. Landelijk verwierf 

hij recent bekendheid door zijn bijzondere 

acties, zoals de rond 4 mei gehouden “duizend 

kruisjes” actie, waarin hij oproept om het 

thema “vrijheid geef je door” ook op de 

vluchtelingen te betrekken, en de ‘we gaan ze 

halen” actie, gericht op het laten horen van een 

kritisch geluid aan de Nederlandse regering 

omdat ze haar afspraken m.b.t. vluchtelingen 

niet nakomt. 

 

Hij heeft verschillende boeken geschreven, 

waaronder ‘de Manipulator’, een boek over 

het lezen van het verhaal van aartsvader Jacob 

als de stadse dertiger. Hij zegt een diepe 

argwaan te koesteren jegens mooie woorden 

en creëert daarom zowel kunst (Tree of Light, 

Lijdensweg West, Fluisterkabinet) als 

geëngageerde acties ‘….omdat we de nieuwe 

wereld waar we op hopen niet kunnen 

realiseren maar ons wel wordt gevraagd om 

er aan te beginnen’ . 

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met: 

Ds. Harcourt Klinfelter,  

telefoon (0521) 58 85 53 / 06-13067461 of 

pluspunt@antenna.nl  

Mw. Liesbeth Veenman,  

telefoon (0521) 51 18 93 of  

veenmanjb@hotmail.com  

 

 
 

 

Inzameling voor Voedselbank Steenwijkerland 
 

Binnenkort houdt de Diaconie weer een 

inzameling voor de Voedselbank. 

 

Te zijner tijd zullen we nog een datum 

bekend maken via het Gezamenlijk 

Zondagsblad en de schermen in de kerk.  

We houden u op de hoogte. 

 

 
 

 

 

Inzameling voor Dorcas 
 

Dorcas komt in actie voor mensen in nood en 

diepe armoede, ongeacht hun religie, ras, 

geslacht of politieke overtuiging.  

 

Geïnspireerd door Mattheüs 25:31-46, om te 

zorgen voor armen en verdrukten, werkt 

Dorcas al 35 jaar aan hulp- en 

ontwikkelingsprojecten in Oost-Europa, het 

Midden-Oosten en Afrika. 

 

Wilt u ook weer meedoen aan deze actie, 

koopt u dan één of meer van de producten die 

op het lijstje staan.  De producten kunt u 

inleveren op zondag 29 oktober en op 

Dankdag, woensdag 1 november, vóór de 

kerkdienst. 

 

Wij staan dan bij de ingang van de kerk om 

uw spullen in ontvangst te nemen. Enige 

weken voor de actie maken wij bekend welke 

producten gevraagd worden! 

Diaconie PKN Steenwijkerwold 

 

 
 

mailto:pluspunt@antenna.nl
mailto:veenmanjb@hotmail.com
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsyffIvpLWAhVDEVAKHZNoDc8QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fvredesweek.nl%2Fthema-2017&psig=AFQjCNFoL4e9x4huSsYG1jz4UrayZhOMdw&ust=1504853563933294
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj838TgvpLWAhWEK1AKHb33C20QjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.voedselbankdoetinchem.nl%2F&psig=AFQjCNHG6bPfL4U49q7jTAfxoR0eWRSIyg&ust=1504853623998757
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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 

op 11 mei jongstleden een ouderavond belegd 

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 

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’ 

 

 

 

Komen en gaan 
 

De volgende leden zijn gevestigd in onze gemeente 

dhr. en mevr. A.T. Schilpzand, Ongeleg 2, van Lelystad 

dhr. G.M. Timmerman, Mariënwold 37, van Steenwijk 

mevr. J.L. Hoof, Erfgenamen 43, van Steenwijk 

 

De volgende leden zijn verhuisd binnen onze gemeente 

fam. K. Braad, van Eiderberg 2R7 naar Bergweg 69a 

dhr. en mevr. J. Bakker, van Appelhofshoeve 31 naar Capellestraat 40 

Steenwijk 

 

 

De volgende leden is vertrokken uit onze gemeente 

mevr. C.M. de Boer, Mariënwold 23, naar Den Bosch 

mevr. M. Trinks, Pastoor Muitemanstraat 7, naar Menaam 

 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyw9npwZLWAhVRPFAKHXEXA-gQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.cleijnhasselt.nl%2Fwat-een-snelle-verhuizing%2F&psig=AFQjCNFAEyl8vhhhuOScxGq4_d4lJDwwAg&ust=1504854409611171
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Uitnodiging jubileum Terminale Thuishulp 
 

Stichting Terminale Thuishulp Noordwest-Overijssel bestaat 25 jaar. Hospice Het Riemkehuis 

bestaat 10 jaar. We kijken dankbaar terug op deze jaren, waarin we er met een team van 

vrijwilligers ‘zijn’ voor mensen in hun laatste levensfase. Daar willen we graag bij stilstaan. 

Daarom organiseert de stichting op woensdagmiddag 4 oktober een jubileumbijeenkomst in 

Rabotheater De Meenthe. Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn! 

 

Programma 

U bent vanaf 13.00 uur van harte welkom voor een kop koffie. De jubileumbijeenkomst wordt om 

13.30 uur geopend door Dieke Frantzen, wethouder Steenwijkerland met onder andere zorg en 

welzijn in haar portefeuille. Het programma vervolgt met drie sprekers, die elk een interessante 

lezing zullen verzorgen. Daarna genieten we van een cabaretvoorstelling, met een lach en een 

traan. Het inhoudelijke programma duurt tot circa 16.30 uur. Halverwege onderbreken we het 

programma voor een pauze. We sluiten af met een receptie, waar u onder het genot van een hapje 

en drankje kunt napraten. 

 

‘Hoop op het beste, maar wees voorbereid op het slechtste’ 

Door Rob Bruntink 

Journalist/auteur met palliatieve zorg als specialisatie. Deze lezing focust op de mens die 

weet dat hij gaat sterven. Welke processen vinden plaats wanneer iemand slecht nieuws 

krijgt? 

 

‘Als beter worden verleden tijd is’ 

Door Roelof Moes 

Huisarts te Nijeveen. Bekend van de TV-serie ‘De dorpsdokter’. Deze lezing gaat in op het 

proces dat plaatsvindt bij de professional. De professional is opgeleid om beter te maken, 

maar krijgt uiteindelijk een belangrijke rol als begeleider van het sterven. 

 

'Er zijn als kernwaarde' 

Door Anne Goossensen 

Bijzonder hoogleraar Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg & hoogleraar zorgethiek en 

informele zorg aan de Universiteit voor Humanistiek. Een lezing over de betekenis en 

waarde van de inzet van vrijwilligers bij het sterven thuis of in een hospice. 

 

‘Over doodgaan praat je liever niet’ 

Door De kunst van het rouwen 

Cabaretvoorstelling met een lach en een traan. 

 

 
Aanmelden 

De jubileumbijeenkomst vindt plaats in Rabotheater De Meenthe, Stationsplein 1, Steenwijk.  

De bijeenkomst is toegankelijk voor alle geïnteresseerden. In verband met de catering is het 

noodzakelijk om vooraf aan te melden. Dat kan tot uiterlijk 1 oktober via 

www.hospicesteenwijkerland.nl (klik in het linker menu op ‘Jubileumbijeenkomst’).  

Beschikt u niet over een computer? Meldt u zich dan telefonisch aan via (0521) 51 57 91. 

 

http://www.hospicesteenwijkerland.nl/
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Uitnodiging expositie Ontmoetingskerk 

Zuidwolde 
 

De commissie Kerk & Israël van de 

Ontmoetingskerk in Zuidwolde (Drenthe) 

nodigt u van harte uit voor de opening van de 

tentoonstelling:  

‘Al waren onze monden vol van zang’ 
gedichten en foto’s uit Kerk & Israël Onderweg 

 

Deze opening vindt plaats op zondag 1 

oktober 2017 Aanvang 15.00 uur, Hoofdstraat 

149. 

 

De tentoonstelling is te bezichtigen van 7 - 22 

oktober, de kerk is iedere dag geopend van 

10.00 -17.00 uur. Op zaterdag en zondag is er 

van 11.00-15.00 uur iemand aanwezig van de 

commissie. 

'Al waren onze monden vol van zang' is een 

tentoonstelling van elf meditatieve 

afbeeldingen uit het magazine Kerk & Israël 

Onderweg.  

Dit magazine wordt uitgegeven door de 

Protestantse Kerk in Nederland en verschijnt 

viermaal per jaar. De middenpagina van het 

blad bestaat uit een fotocompositie waarin een 

gedicht is geplaatst. De elf gekozen 

meditatieve pagina’s vormen tezamen een 

verhaal waarin elke bezoeker zijn of haar 

eigen levensverhaal kan teruglezen.  Maar die 

ontdekking is aan bezoeker zelf! 

 

Tijdens de opening zal ds. Reinier Gosker, de 

initiatiefnemer, iets vertellen over het ontstaan 

en doel van deze tentoonstelling. 

Het officiële gedeelte wordt afgesloten met 

muziek en poëzie door Joke Venhuizen en 

Corrie Verburg-Veldboom. Hierna kunt u 

onder het genot van een glas wijn de 

tentoonstelling bekijken. 

 

Meer informatie: 

Dicky Rentier telefoon (0528) 37 39 28,  e-

mail: dickyrentier@planet.nl  

 

 

 

 

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 

 

 

mailto:dickyrentier@planet.nl

