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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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Van de redactie 
 
Het volgende nummer van Kontakt is het kerstnummer. 
Uw bijdrage voor dat nummer kunt u tot en met woensdag 6 december 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 
 

Agenda 
 
donderdag 2 november en 7 december  ouderenmorgen en Samen aan tafel 
donderdag 9 november 19.30 uur gemeente-avond 
zaterdag 4 november 11.00 – 15.00 uur tentoonstelling iconen 
zondag 12 november 10.00 uur Samen!, een dienst voor jong en oud 
dinsdag 28 november 20.00 uur lezing de heer Henrik de Groot 
zondag 17 december 9.30 uur Top 2000 dienst 
zondag 17 december 15.30 uur Side Table Singers (Adventsconcert 
  met een muzikaal intermezzo door  
  het Valentinas trio 
zondag 17 december 19.30 uur kerstzangdienst De Woldklank 
vrijdag 9 februari  Running Dinner 
 

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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Op de zondagen 5 november, 12 november, 26 november en 3 december 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 fris. 
 

  

 	

Overzicht kerkdiensten	
 	
zondag 29 oktober 	
her-/bevestiging/afscheid 
ambtsdragers 
	

09.30 uur  	 ds. H. Linde 	
(Hoogeveen) 	
 	

Kerk in aktie 
Hervormingsdag 	

woensdag 1 november 
dankdag	

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

Kerkdienst gemist	

zondag 5 november 
bloemenzondag 	

09.30 uur  	 ds. K. Jonker  
(Steenwijk) 	

Kerk in aktie 
najaarszendingsweek 	

zondag 12 november 	
Samen!dienst	

10.00 uur  	 mevr. L. Winters-Jonas 
(Kraggenburg) 	
 	

Kerk in aktie 
Binnenlands diaconaat	

zondag 19 november 	
viering heilig avondmaal	

09.30 uur  	 ds. G. Feddes  
(Rutten)  	
 	

Bezoekwerk 	

zondag 26 november 
laatste zondag v.h. 
kerkelijk jaar  
m.m.v. Het Kerkkoor  
	

09.30 uur  	 ds. C. Huisman  
(Meppel)	

Kerkkoor	

zondag 3 december	
1e advent	

09.30 uur  	 ds. J.H. van der Mark 	
(Wolvega) 	
	

Missionair Werk en 
Kerkgroei 	

zondag 10 december  
2e advent 	

09.30 uur 	 ds. M. Gaastra  
(Zwolle)	
	

Pastoraat 	

Zondag 17 december 
3e advent 
Top2000 dienst 

09.30 uur ds. C. Huisman 
(Meppel) 

Noodhulp 
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Samen! een dienst voor jong en oud op 12 
november 
 
De volgende Samen! komt eraan. U weet, 
Samen! is een dienst voor jong en oud. Het is 
een dienst waarin we samen vieren. De 
woorden die daarin klinken zijn eenvoudig 
zodat ook kinderen het kunnen begrijpen. 
Maar de inhoud van de dienst is niet 
kinderachtig! De boodschap zet iedereen aan 
het denken. 
 
Samen! op 12 november heeft het thema: 
BOUWEN. 
Bouwen is het samenbrengen van allerlei 
losse onderdelen, ze vormen dan één stevig 
voorwerp. Een huis of een kerk of ………. 
God bouwt ook Zijn huis en daar zijn wij, 
mensen, de stenen van. Hoe stevig staat dat 
huis? En wat hebben we er voor nodig om een 
stevig huis te maken? Kunnen we overleggen? 
Of spreekt iedereen een andere taal? 
 
Tijdens de dienst luisteren we naar het verhaal 
over de toren van Babel. Een bouwproject dat 
anders afliep dan de mensen hadden verwacht. 
We zingen en bidden samen. Maar we gaan 
ook aan de slag. Heb je ooit beleefd dat er 
flink gebouwd werd tijdens de kerkdienst? Er 
is lego en K’nex. Er zijn marshmallows en 
spaghetti. Er zijn woorden op bouwstenen om 
een gesprek te leiden. Zo is er voor iedereen 
iets te beleven. 

 
Na afloop drinken we limonade, koffie of 
thee. En delen we een eetbaar bouwwerk. 
 
Kom je ook? Lev zal je welkom heten. 

 

 
 
 

 
 
 

Wij feliciteren de volgende 75-plussers 
 

 

1 nov C. Plat, Oldemarktseweg 119 G, met haar 84e verjaardag 

2 noc D.J. Wubs-de Groot, Het Schild 3, met haar 82e verjaardag 

8 nov A. Schipper, Basserveld 1, met zijn 81e verjaardag 

9 nov Y. Vaartjes-Elzinga, Oldemarktseweg 119J, met haar 80e verjaardag 

10 nov K. Hornstra-Boer, Oldemarktseweg 105, met haar 81e verjaardag 

13 nov J. van Eerde, Mariënwold 15, met zijn 78e verjaardag 

14 nov A.E. Kuijsten-de Vries, Gelderingen 30A, met haar 78e verjaardag 

24-nov K. van Dijk-Lok, Johannes Bogermanstraat 308, met haar 92e verjaardag 
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26 nov L.R. Bouwer, Conincksweg 88, met zijn 81e verjaardag 

27-nov K. Tuit-Raggers, Johannes Bogermanstraat 1 met haar 88e verjaardag 

29 nov J. Ruiter, Hummelingen 16, met zijn 82e verjaardag 

5 dec L. Hetebrij, Steenwijkerweg 261, met zijn 80e verjaardag 

6 dec T. Nijk-Bosma, Johannes Bogermandstraat 11, met haar 87e verjaardag 

10 dec G. Goos, Mariënwold 51, met zijn 81e verjaardag 

11 dec G. Otten-Pijlman, Blaankamp 30, met haar 78e verjaardag 

18 dec G. Winters-Rodermond, De Meenthehof 56, met haar 84e verjaardag 

 

 
 
 

Van de ouderlingen en predikant 
 
De ouderlingen en predikant zijn er voor het 
pastoraat, de ‘herderlijke zorg’, in de 
gemeente. 
 
Pastoraat 
Het omzien naar elkaar, het pastoraat, kan in 
vele vormen tot uitdrukking komen. 
De belangrijkste taken vinden plaats: 
– in de eredienst 
– in het bezoekwerk 
– contacten in de wijken 
 
Pastorale zorg 
In de Protestantse gemeente Steenwijkerwold 
vinden we het belangrijk dat iedereen gezien 
en gehoord wordt. Dit omzien naar elkaar is 
‘pastoraat’ of pastorale zorg.  
We proberen daar zo goed mogelijk invulling 
aan te geven. 
Verschillende mensen in de gemeente zijn 
beschikbaar voor een persoonlijk gesprek. De 
predikant, ouderlingen, en daarnaast ook onze 

bezoekers. Zij komen graag bij u of jou thuis. 
Op een andere plaats afspreken kan ook. 
 
Geen speciale reden 
U of jij hoeft geen speciale reden te hebben 
om een afspraak te maken. 
– Je wil een keer je verhaal kwijt 
– Je wil eens praten over je leven 
– Je wil eens praten over je geloof, over iets 
waar je niet goed uit komt 
– Je wordt geconfronteerd met ziekte, verlies 
van een dierbare en wil daarover praten 
 
Een afspraak maken is voor iedereen altijd 
mogelijk. Dat kan per telefoon of per e-mail. 
Voorin dit nummer van Kontakt vindt u de 
adressen van de ouderlingen en predikant. Zij 
zijn altijd bereid u of jullie van dienst te zijn. 
 
Namens de ouderlingen, Roeli Boer, Ria v.d. 
Hoofdakker en Klaas Klarenberg 
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Herfst 
 
Nu het kouder wordt 
en het licht verzwakt, 
bidden wij 
dat wij warmte geven en warmte ontvangen 
en dat ons nooit mag ontbreken 
het licht van vriendschap en liefde 
waarin wij elkaar herkennen. 
Nu de avonden langer worden, 
bidden wij 
dat wij de tijd gebruiken 
om tot onszelf te komen, 
anderen te ontmoeten 
en te naderen tot God. 
Nu het jaar naar de winter keert, 
bidden wij om dankbaarheid 
voor alle vruchten van onze herfst 
en dat wij afscheid leren nemen. 
God, 
tussen licht en donker verloopt ons leven. 
Neem ons op in uw stilte 
en verblijd ons met uw vriendelijk licht, 
Jezus, onze Heer. 

(Frans Cromphout) 

Bericht van de visitatoren 
Gemeenteavond donderdag 9 november om 19.30 uur 
 
 
Geachte leden van de protestantse gemeente 
Steenwijkerwold, broeders en zusters. 
 
Vanaf april zijn wij als visitatoren betrokken 
bij uw gemeente als gevolg van de 
ziekmelding van ds. Van Veen, en de 
spanningen die rondom deze situatie in de 
kerkenraad zijn ontstaan. 
 
In de voorzomer is op ons initiatief een 
gemeenteavond georganiseerd waarin wij u 
hebben geïnformeerd over de ontstane 
situatie, maar ook over de adviezen die de 
visitatoren aan de kerkenraad en predikant 
hebben gedaan. We hebben u toen ook 
toegezegd dat we u op de hoogte zullen 
houden van de ontwikkelingen. 
 
In september heeft u een brief ontvangen 
waarin we nader op de situatie zijn ingegaan 
en schetsen hoe het vervolg zal zijn. Kort 

samengevat: op advies van de bedrijfsarts zal 
ds. Van Veen op therapeutische basis 
werkzaamheden oppakken en dit uitbreiden 
totdat hij weer volledig aan het werk is. 
Verder heeft u kunnen lezen dat kerkenraad en 
predikant samen afspraken hebben gemaakt 
voor de toekomst. 
 
Op donderdag 9 november wordt u opnieuw 
uitgenodigd voor een gemeenteavond. Op 
deze avond kunt u kennismaken met de 
externe voorzitter, die tijdelijk leiding geeft 
aan de kerkenraad. Er is op advies van de 
visitatoren door de kerkenraad voor deze 
constructie gekozen omdat een externe 
voorzitter een onafhankelijke rol kan innemen 
en het proces in het juiste spoor kan houden. 
De kerkenraad én de visitatoren zijn verheugd 
dat de heer. Henk-Alle Bakker bereid is 
gevonden deze taak op zich te nemen.  
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Daarnaast zullen de visitatoren op deze avond 
meer vertellen over de afspraken die er zijn 
gemaakt tussen ds. Van Veen en de 
kerkenraad. 
  
Tot slot wordt op deze avond aandacht 
gevraagd voor de voortgang van het 
kerkenwerk. Er zijn gemeenteleden bereid 
gevonden om ambtsdrager te worden. Daar 
zijn we dankbaar voor! Maar er zijn nog 
vacatures die vervuld moeten worden. Op de 
gemeenteavond willen we ook dat benoemen.  

Ds. P. Verhoeff, regionaal adviseur van de 
PKN, zal deze avond eveneens aanwezig zijn. 
 
Wij hopen u graag  te ontmoeten op de 
gemeenteavond in de kerk op donderdag 9 
november om 19.30 uur. 
 
Met vriendelijke groet, de visitatoren,  
ds. H.C.S. Spit en dhr. B.Bril 
 
 

 
 

 
 
 

Iconen 
 
Bij ons in de kerk is een doorlopende 
tentoonstelling ingericht van iconen. 
Deze twee icoonschilders hebben hun atelier 
in Tollebeek. 
Hun namen zijn Elisabeth Schreuder en 
Johanna Kouwenhoven. 
Op zaterdag 4 november zal onze kerk open 
zijn van 11.00 – 15.00 uur 
Dan kunt u op uw gemak alle iconen bekijken 
en aan de hand van een boekje kunt u de 
beschrijvingen vinden van de iconen. 

Elisabeth en Johanna zullen deze zaterdag 
aanwezig zijn om uitleg en een demonstratie 
te geven over het schilderen van iconen. 
Bent u nu al nieuwgierig geworden, kijk dan 
op de website van Elisabeth en 
Johanna:    www.atelierelisabeth.nl 
Noteer alvast die datum, het is echt de moeite 
waard om te komen. 
 
Roeli Boer - Westerbeek 
 

 
 
 

Concert Salute zondag 5 november 
 
Dit concert kan jammer genoeg wegens ziekte niet doorgaan. Er was al vervanging gezocht voor 
één van de leden. Door de 2e zieke kan het concert geen doorgang vinden. 
 

Met vriendelijke groet,  
Hillie Sleurink 
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Gemeenteopbouw 
 
De commissie gemeenteopbouw kan terug 
kijken op een goed geslaagde tentoonstelling 
van Kerk en Hobby die gehouden is op 9, 10 
en 16 en 17 september. 
 
Op 17 september (opening winterwerk) 
kunnen wij ook terug zien op een geslaagde 
Kerkdienst. De ontvangst met koffie, thee of 
frisdrank en iets lekkers erbij dat gaf al een 
feestelijk gevoel. Een volle kerk en dan de 
medewerking van Elly Zuiderveld en de 
Immanuelschool en medewerking van 
gemeenteleden gaf ons het gevoel van 
saamhorigheid van jong en oud. 
 
Ook was het geweldig om te zien en te horen 
dat er zoveel kinderen in de kerk aanwezig 
waren, en dat zij door hun medewerking 
hebben bijgedragen om deze dienst extra 
inhoud te geven. Na de dienst zijn wij met een 
grote groep naar de Thijendijk gegaan voor 
een kopje koffie of iets anders te drinken. Het 
weer was geweldig en daardoor konden wij 
fijn buiten zitten. De tent die wij klaargezet 
hadden is bijna niet gebruikt. 
De afsluiting met een barbecue was goed 
geslaagd, en verzorgd door de leden van de 
commissie. 
 
De volgende zondag 24 september hadden wij 
een dialectdienst met ds. K. van de Kamp uit 

Kampen, dit was ook een heel bijzondere 
geslaagde dienst. 
 
Nu is de commissie al weer druk bezig met het 
voorbereiden van de Top2000 dienst die 
gehouden zal worden op 17 december. 
 
Op 24 december de kerstnachtdienst, waarin 
ds. Van Veen zal voorgaan, zal door 
verschillende muzikanten medewerking 
worden verleend. 
 
Ook zijn wij al weer bezig met de 
voorbereiding van Running Diner die 
gehouden gaat worden op vrijdag 9 februari. 
 
U kunt lezen en zien dat deze commissie niet 
stil zit. 
 
De commissie bestaat uit 9 leden en die wil ik 
graag even aan u voorstellen:  
Lucy Wink, Roelof Falkena, Alle Ytsma, 
Geesje Jongschaap, Hilde Hartman, Willy 
Zeefat, Henk Jan Linthorst, ds. Van Veen en 
Roeli Boer. 
 
Namens de commissie gemeente opbouw,  
voorzitter: Roeli-Boer-Westerbeek 
 

 
 

 
 

 



 10  
 

 

RAAD VAN KERKEN STEENWIJK e.o.  

 

 

Op dinsdagavond 28 november zal om 20.00 
uur de heer Henrik de Groot een lezing geven 
in de Protestantse Kerk aan de 
Oldemarktseweg 94 te Steenwijkerwold. 
 
De toegang is gratis en de kerk is open vanaf 
19.30 uur. Tijdens de pauze wordt koffie en 
thee geschonken waar een vergoeding voor 
wordt gevraagd. 
 
De lezing heeft betrekking op het protocol, de 
omgangsvorm tussen staten en hun 
vertegenwoordigers (ministers, diplomaten 
e.a.). Hier en daar toegespitst op het bezoek 
van hooggeplaatste personen aan bijvoorbeeld 
Islamitische landen, of omgekeerd, waar 
houdt men rekening als zulke personen ons 
land bezoeken. Henrik de Groot kan vanuit 
zijn ruime ervaring boeiend vertellen.  
 
Na aanvankelijk werkzaam te zijn geweest in 
de kunsteducatie en -publiciteit werd Henrik 
de Groot (1947) in 1980 adjunct-directeur van 
de Koninklijke Schouwburg te Den Haag. 
Daar werd hij betrokken bij de realisatie van 
officiële evenementen. Zijn benoeming in 
1987 tot chef Kabinet van de Burgemeester 
van Den Haag bracht hem nog meer in 
aanraking met protocollaire zaken, waarvoor 
hij de organisatorische verantwoordelijkheid 
droeg. Begin 1996 stapte hij over naar het 
ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties in de functie van hoofd 
Protocol en Externe Betrekkingen. 
 
Zijn inzichten en ervaringen op het terrein van 
de organisatie en realisatie van officiële 

evenementen bracht hij tezamen in het boek 
“Protocol”, dat in 2001 verscheen en als 
ondertitel “Vormgeven van bijeenkomsten” 
meekreeg. Dit handboek wordt inmiddels als 
het standaardwerk op het terrein van de 
organisatie van officiële evenementen 
beschouwd. 
 
In 2005 legde Henrik de Groot zijn functie op 
het ministerie neer en is sindsdien werkzaam 
als adviseur en gastdocent in Protocol en 
Presentatie aan het Instituut Clingendael, de 
Bestuursacademie Nederland, Defensie en 
Politieorganisaties en het bedrijfsleven. Het 
International Criminal Court adviseerde hij bij 
de opzet van een afdeling Protocol en 
daarvoor schreef hij een Protocol Manual.  
Ook in het buitenland geeft hij regelmatig 
gastcolleges en trianingen o.m. aan de 
Estonian School of Diplomacy, het EU-
Institute for Disastermanagement en 
bestuursambtenaren op de Nederlandse 
Antillen. Daarnaast treedt hij regelmatig op 
als dagvoorzitter/moderator van seminars en 
congressen en is hij een graag geziene gast in 
actualiteitenprogramma’s op radio en TV, 
zoals “Blauw Bloed”. 
 
Zijn gevarieerde loopbaan is een rijke bron 
van leerzame en humoristische voorvallen en 
zijn goede kennis van de Engelse, Franse, 
Duitse en Deense taal, maken Henrik de Groot 
tot een gevraagd spreker en gastdocent op het 
terrein van het (diplomatieke) protocol en de 
(internationale) etiquette in binnen- en 
buitenland. 
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Bloemen - Mantelzorgzondag 5 november 
 
Op vrijdag 10 november is het de jaarlijkse 
mantelzorg dag en daarom willen wij op 
zondag 5 november onze jaarlijkse 
bloemenzondag houden om de mantelzorgers 
weer in het zonnetje zetten.  
 
Zowel de landelijke kerk als de plaatselijke 
gemeenten kennen mantelzorgers. Want zorg 
en ziekte gaat niet buiten de christelijke 
gemeente om. Daarom willen we op deze 
zondag extra aandacht geven aan mensen die 
zorgtaken in hun directe omgeving verrichten. 
 
Maar die niet alleen, ook willen wij denken 
aan zieken en ouderen, kortom aan alle 
mensen die wel eens een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. Om deze zondag tot een 
succes te maken is het van belang namen door 
te geven van wie ook wij denken dat zij een 
bloementje verdienen. 
 
Maar die niet alleen, ook willen wij denken 
aan zieken en ouderen, kortom aan alle 
mensen die wel eens een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. Om deze bloemenzondag 
tot een succes te maken willen wij u als 
gemeentelid vragen hiervoor een bos(je) 
bloemen mee te nemen voor iemand die u wilt 
verrassen.  

Doet u er dan wel even een kaartje aan met de 
naam erop voor wie ze bestemd zijn.  
U kunt ook een bos(je) bloemen zonder 
kaartje meenemen, dan zoeken wij hier 
iemand voor die een bloemetje goed kan 
gebruiken. Dit hoeft niet beslist iemand te zijn 
van onze eigen gemeente. Zo kunnen we 
gezamenlijk denken om de zieken en ouderen 
in onze gemeente, maar ook aan de 
mantelzorgers, de mensen die om hen heen 
staan. 
 
Om het een en ander goed te laten verlopen 
verzoeken wij u de bloemen zoveel mogelijk 
op zaterdagmiddag 4 november, tussen 15.30 
tot 17.00 uur in de kerk te brengen! 
 

 
 

 

Kerstzangdienst met De Woldklank 
 
Wat is er nu leuker om samen kerstliederen te 
zingen? 
 
Dat kan op zondag 17 december om 19.30 uur 
in de Protestantse kerk in Steenwijkerwold. 
Na de succesvolle kerstzangdiensten van de 
afgelopen jaren trekt De Woldklank weer alle 
registers open onder de bezielende leiding van 
Karel Jager. Medewerking is er dit jaar van het 
Protestants kerkkoor.  
 
Naast het samen zingen kunt u luisteren naar 
bekende en mooie kerstmuziek van het korps 
en het koor. De muziekcommissie draagt er 
zorg voor dat de kerk sfeervol is versierd. De 

toegang is gratis. Wel wordt er aan het eind 
een deurcollecte gehouden. 
 
Wij hopen velen te mogen begroeten op 
zondag 17 december. 
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Inzameling voor Voedselbank Steenwijkerland 
 
De inzameling voor de voedselbank heeft een 
grote hoeveelheid levensmiddelen 
opgeleverd en ook enkele donaties van in 
totaal € 35,00. 
 
Alle gevers bijzonder bedankt, namens de 
voedselbank. 
 
De Diaconie 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

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.  

Diaconie PKN Steenwijkerwold 
 

 
 
 

 
Lijstje met producten die u kunt inleveren. 
 
Zonnebloemolie (plastic fles van 1 liter)  
Liga (geen Milkbreak)  
Theebiscuit 
Limonadesiroop (geen plastic fles)  
Groenten (blik van 800 gram)  
Witte/bruine bonen (blik van 800 gram)  
Fruit  (blik van 800 gram)  
Rijst  (1-kiloverpakking)  
Pasta  (500-gramsverpakking)  
Jam 
Thee 
Suiker  (1-kiloverpakking)  
Tandenborstel 
Tandpasta  
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Een lichtpuntje zijn voor je medemens 
 
 
Na het grote succes in 2016 zal in 
Steenwijkerland ook dit jaar in de adventstijd 
het project ‘De Kerstengel’ uitgaande van 
Stichting Present Steenwijkerland 
georganiseerd worden. Iedereen is van harte 
welkom om mee te doen. 
 
Kerst is voor velen een tijd van familie, 
gezelligheid en bezinning. Voor heel veel 
mensen is het echter ook een moeilijke tijd, 
bijvoorbeeld omdat men eenzaam of ziek is, 
of omdat men juist in de donkere tijd van het 
jaar een dierbare zo extra mist. 
 
Voor mensen die wel wat extra aandacht 
verdienen, jong of oud, gezond of ziek, is er 
een ‘kerstengel’. Deze engel bemoedigt 
iemand, desgewenst anoniem, door  
bijvoorbeeld een kaartje, (zelfgebakken) 
lekkers of een bloemstukje; wat de engel zelf 
ook maar bedenkt. Een engel is in de 
Adventstijd in functie: dus van zondag 3 
december tot Kerst. 
 
Kent u iemand die wel een bemoediging kan 
gebruiken? Meld deze persoon dan gerust bij 
ons aan. 
 
Misschien denkt u: Ik heb tijdens Advent best 
één of meerdere keren een klein beetje tijd 

over. Dan kunt u zich aanmelden als 
‘kerstengel’. U kunt zelf bepalen of u één of 
meerdere keren iets voor uw engelontvanger 
doet, en wat u precies doet. 
 
De aanmeldingen worden door Stichting 
Present Steenwijkerland verzameld en 
gekoppeld. Iedereen die  belangstelling heeft 
om een ‘kerstengel’ te zijn of iemand kent die 
in aanmerking komt om een engel te 
ontvangen, kan dit melden op 
www.presentsteenwijkerland.nl/kerstengel. 
Opgeven kan tot 3 december! 
 
Voor meer informatie:  
 
Bea den Hartog: beadenhartog@hotmail.com 
Jacquelien Mosselaar: 
present.jacquelien@gmail.com 
Henny Tukker: hennytukker@gmail.com  

 
 

 

Nieuws van CJV Steenwijkerwold 
 
Zaterdag 16 september zijn we het nieuwe 
seizoen gestart met alle kinderen van groep 3 
t/m de brugklas, door het postbodespel te 
spelen in het bos. Ondanks de regen hebben 
de kinderen zich prima vermaakt en veel 
gerend om zoveel mogelijk post te kunnen 
bezorgen zonder door de ‘hond’ getikt te 
worden. Na afloop hebben we gezellig met z’n 
allen een patatje gegeten. 
Vrijdagavond 13 oktober hebben we het altijd 
leuke Tri-Axy spel van YMCA gespeeld met 
de kinderen van groep 6 t/m de brugklas. We 
zijn uiteindelijk als 7e geëindigd en hebben 
leuke opdrachten moeten doen zoals een quiz, 

een verkoopopdracht, een lipdub filmpje 
maken en op een bijzondere manier planken. 
De kinderen van groep 3 t/m 5 hebben leuke 
prijsjes gewonnen met de bingo.   
Onze volgende activiteit zal het 
Sinterklaasspel zijn op vrijdagavond 24 
november. 
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Oppassen op de kleintjes 
 
Al jaren is er oppasdienst voor de 
allerkleinsten onder de 4 jaar, dit is via een 
telefoontje te regelen. Helaas blijkt dit laatste 
ook wel een drempel te zijn om er gebruik van 
te gaan maken, zodat er dan kleintjes bij de 
zondagschool-nevendienst ingeschoven wor-
den waar ze geen aansluiting bij hebben. 
 
Omdat er nu een andere vorm van jeugdkerk 
is op de 1e zondag van de maand willen we op 
deze zondagen ook graag de oppasdienst 
nieuw leven in blazen. 
 
Wij zoeken moeders, oma’s en jongeren die 
op deze zondagen dit voor hun rekening 
willen nemen. Als we 12 personen hebben 
hoef je dus maar 1 keer per jaar beschikbaar te 
zijn.  
 
 
 
 

tuur je naam, adres en telefoonnummer naar: 
lottvd1@gmail.com of bel even naar  
0521- 589303, mag natuurlijk ook bij een van 
de andere kerkenraadsleden. 
 
We rekenen op uw medewerking, 
 
Lotty Nijenhuis 
 

 
 
 

Kinderdienst 
 
De eerste Kinderdienst was in oktober een 
feit. De kinderen hebben met elkaar een 
prachtige Ark gemaakt, met daarbij dieren van 
brooddeeg en kastanjes. Ook de regenboog 
mocht natuurlijk niet ontbreken. Dit alles kunt 
u achterin de kerk bewonderen. 
 
De volgende kinderdienst is op zondag 5 
november. De dienst begint om 9.30 uur in 
Hoogthij. Maar deze keer blijven we niet in 
Hoogthij. We gaan naar het Krullebossie. Dus 
oude kleren en laarzen zijn geen overbodige 
luxe… Tijdens deze dienst gaan we het 
hebben over David en Goliath. Klein zijn 
betekent niet dat je niet sterk kunt zijn. God is 
altijd bij je. Met de grote en kleine kinderen 
gaan we allerlei activiteiten doen die met dit 
thema te maken hebben.  
 
We hopen jullie allemaal graag te zien op 5 
november! 
 
Hartelijke groet, Jannie, Fokie, Fijke, Froukje 
en Jolanda 
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Komen en gaan  
 
De volgende leden is vertrokken uit onze gemeente 
dhr. en mevr. C. Bijkerk, van A.F. Stroïnkweg 16 naar Steenwijk 
 
 
 

Kerstconcert Brugeskerk Dwingeloo 
 
Op vrijdagavond 15 december 2017 vindt er 
in de Brugeskerk te Dwingeloo een prachtig 
Kerstconcert plaats.  
 
Medewerking zal worden verleend door het 
Chr. Mannenkoor Westlauwers o.l.v. Jan 
Hibma. Het mannenkoor bestaat uit ruim 100 
leden en treedt zeer regelmatig op in binnen- 
en buitenland.  

Ook is er samenzang, muzikale intermezzo’s 
op orgel en piano door organist Ronald Knol 
en pianist Harold Kooij.  
 
Entree € 10,00. Kaarten aan de kerkzaal 
vanaf 19.15 uur op de avond van het concert. 
Aanvang 20.00 uur.  

 

Actie EO Metterdaad voor oogzorg in Congo 
 
De Hongaarse oogarts en broeder, Richard Hardi, trekt door de onmetelijke wouden van 
Congo om licht te brengen in het leven van vele Congolezen. “Hier voel je dat je het leven 
van de mensen echt kunt veranderen.” 
 
Verschillende keren per jaar trekt dokter 
Richard op missie naar het binnenland van 
DR Congo. “De allerarmste patiënten 
bereiken vanwege de transportkosten, de 
erbarmelijke staat van de wegen en de 
onveiligheid in de stad, nooit het 
oogziekenhuis in de stad Mbuji Mayi. 
Eigenlijk heb ik meer dan genoeg patiënten 
in de stad maar ik ben een missionaris. Ik kan 
de mensen in verlaten plaatsen zoals Pania 
Mutombo niet gewoon aan hun lot overlaten. 
De armoede is er zo schrijnend. Ik probeer 
hun lijden te verlichten door hen opnieuw 
zicht te schenken.” 
 
Papa Maurice 
“Een ramp is het”, roept zijn vrouw ons toe. 
We zijn thuis bij papa Maurice in een hutje 
diep in de binnenlanden van Congo. Hij 
schuifelt rond in een veel te grote broek en 
een T-shirt dat ooit wit moet zijn geweest. 
Hij is op zoek naar zijn stoel. Papa Maurice 
is namelijk al een paar jaar blind. Daardoor 

kan hij niet meer alleen naar het toilet en 
erger: naar het bos om eten te zoeken. 
 
“We lijden honger”, legt zijn vrouw uit, 
“want hij kan de hele dag alleen nog maar in 
die stoel zitten”. Papa Maurice heeft al laten 
weten dat hij er wel een kip voor over heeft 
om weer te kunnen zien. Blind zijn is een 
ware ramp in de jungle van Congo waar alle 
paadjes onverwacht diepe gaten hebben. 
 
Het resultaat is verbluffend als het verband 
van zijn gezicht af gaat. Papa Maurice wijst 
de wereld om hem heen aan en roept: “Daar 
staat de dokter, daar staat een boom…”. Hij 
raakt niet uitgepraat en klapt in zijn handen 
van geluk. 
 
Help mee! 
Steun dit project en maak uw gift over naar 
EO Metterdaad: NL88INGB0000300300, 
onder vermelding van ‘Congo’. Mede 
namens dokter Hardi, heel hartelijk dank! 
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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 
 

 


