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Predikant:
Wnd. preses:
Scriba:

ds. E. van Veen
mevr. L. Nijenhuis-van Drogen
dhr. J. Stoffers

58 85 68
58 93 03
58 95 96

ericvveen@ziggo.nl
lottyvd1@gmail.com
scriba.pk.steenwijkerwold@gmail.com

Belangrijke adressen en andere gegevens

Kerkelijk bureau:

kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

College van Kerkrentmeesters:
Voorzitter:
dhr. E. Dedden
Penningmeester: dhr. E. Dedden
Gebouwen:
dhr. J. Jongschaap

kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl
58 85 39
bertdedden@ziggo.nl
58 85 39
bertdedden@ziggo.nl
85 91 94
janengeesjejongschaap@ziggo.nl

Banknr.: NL17 RABO 0149 0057 17 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. L. Nijenhuis-van Drogen
Secretaris:
dhr. G.H. Dolstra
Penningmeester: mevr. F. Dolstra-Seinen

diaconie@pk-steenwijkerwold.nl
58 93 03
lottyvd1@gmail.com
58 91 64
gh.dolstra@home.nl
58 91 64
gh.dolstra@home.nl

Bloemendienst: mevr. J.L. Martens-Stegink
Ophaaldienst
dhr. G.H. Dolstra

51 30 86
58 91 64

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

Banknr.: NL29 RABO 0149 0943 53 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold

Koster:
Organisten:
Digiteam:
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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
Nevendienst/zondagsschool/brugdienst:
mevr. J. Klaverdijk-Ellen
85 16 23
jolandae@hotmail.com
Oppasdienst:
mevr. L. Nijenhuis-van Drogen 58 93 03
lottyvd1@gmail.com
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

Van de redactie
Dit kerstnummer van Kontakt zal bij alle gemeenteleden worden bezorgd.
Het volgende nummer van Kontakt komt begin februari uit.
Uw bijdrage voor dat nummer kunt u tot en met woensdag 24 januari 2018 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
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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 m.m.v.
het Protestants Kerkkoor
vrijdag 9 februari
Running Dinner
donderdag 4 januari en 1 februari
Ouderenmorgen en Samen aan tafel
in Hoogthij
dinsdag 6 februari
19.00 uur
Telavond Kerkbalans in de kerk
zondag 11 februari
10.00 uur
Samen!

Overzicht kerkdiensten
zondag 17 december
3e advent
Top2000 dienst
zondag 24 december
4e advent
zondag 24 december
Kerstnachtdienst
m.m.v. Maaike Bosscher (harp
en Hilde Falkena (dwarsfluit)
maandag 25 december
1e kerstdag
m.m.v. de Woldklank
zondag 31 december

09.30 uur

ds. C. Huisman
(Meppel)

Noodhulp

09.30 uur

Mevr. L. Brugmans
(Nunspeet)
ds. E. van Veen

Oecumene

09.30 uur

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

Kerk in aktie
Kinderen in de knel

09.30 uur

ds. E. van Veen

Eindejaarscollecte

zondag 7 januari
nieuwjaarsbegroeting
zondag 14 januari
lopende viering
heilig avondmaal
zondag 21 januari
Oecumenische viering in de
grote kerk in Steenwijk
zondag 28 januari

09.30 uur

ds. E. van Veen

Kerkdienst gemist

09.30 uur

ds. E. van Veen

Verwarming

10.00 uur

Em. Pastoor Th.
v.d. Sman

09.30 uur

zondag 4 februari

09.30 uur

ds. M.R. Veen
(Achlum)
ds. E. van Veen

zondag 11 februari

10.00 uur

Samen!
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22.00 uur

Mevr. L. WintersJonas
(Kraggenburg)

Jeugdwerk

Catechese en Educatie
Ouderenwerk

Op de zondagen 31 december, 7 januari en 4 februari 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.

Kerstnachtdienst
Er is wat te vieren, ook deze nacht. En dat is niet zomaar wat. Het is iets van levensbelang. Sterker
nog, een boodschap waar je elke dag blij van kan worden en blij van mag zijn. Mooie en bekende
kerstliederen gaan we zeker zingen deze avond, het belangrijkste is de boodschap: God is er voor
jou, mij, voor iedereen. De dienst wordt begeleid door onze organist Gerco Eggink, medewerking
is er ook van Hilde Falkena-Hartman op dwarsfluit en van Maaike Bosscher op harp.

Oudejaarsdienst
Het jaar 2017 willen we afsluiten met een versperachtige dienst. We lezen de psalm die bij het
oudejaar past, namelijk psalm 90. We staan stil bij deze woorden, we bidden om Gods nabijheid
voor het nieuwe jaar en we zingen liederen die bij deze oudejaarsdag passen. Tegelijk is er ruimte
is voor ontmoeting. We vinden het fijn als u en jullie komen om met elkaar het jaar te besluiten.
Wijk. Ds. Cees Huisman uit Meppel zal
tijdens de dienst voorgaan.
Wij hopen dat u ook komt genieten van een
muzikale en eigentijdse dienst op zondag 17
december om 9.30 uur in de Protestantse Kerk
Op zondag 17 december organiseert de
te Steenwijkerwold!
Commissie Gemeenteopbouw voor de derde

Top2000 kerkdienst
keer een Top2000 kerkdienst.

In deze muzikale dienst staat het thema
‘Uitzien en verlangen’ centraal. U kunt weer
luisteren naar verschillende bekende
nummers uit de Top2000, dit keer ten gehore
gebracht door het popkoor Nameless uit De
Op zondag 28 januari gaat bij ons voor ds.
Margarithe Veen.

Gastpredikanten
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Ds. Margarithe Veen is geboren in
Steenwijkerwold, en sinds 2001 predikant

voor de Protestantse Kerk in Nederland.
Vanaf 22 april 2012 is zij predikant voor de
Protestantse Gemeente Achlum-Hitzum.

Tijdens haar studie studeerde zij ook aan
Bossey, het Oecumenisch Instituut van de
Wereldraad van Kerken nabij Genève.
De aandacht voor oecumene die zij vanuit
Bossey heeft ‘meegenomen’, blijft een
inspiratiebron voor haar werk voor de
gemeente.

Vanuit het
consistorie

een ziekenhuis of in een verpleeghuis
verblijven.
Alle zieken en rouwende mensen in onze
gemeente, wensen wij mensen toe die met
aandacht en liefde om hen heen staan, en die
zo iets van Gods liefde dichtbij brengen.
Mocht u in dezer dagen behoeft hebben aan
bezoek, een praatje, een gesprek, schroom
niet ons te bellen of een berichtje te sturen.
Hoe u ons kunt bereiken, vindt u bij de
belangrijke adressen en andere gegevens in
dit Kontakt.
Iedereen wensen wij gezegende feestdagen,
waarbij voor iedereen een lichtje mag stralen
en veel heil en zegen voor 2018.
Roeli Boer, Ria van den Hoofdakker, Klaas
Klarenberg en Eric van Veen

In deze dagen denken wij aan alle
gemeenteleden die ziek zijn, die thuis of in

Wij feliciteren de volgende 75-plussers
22 dec

G.M. van der Knokke-Sloot, Bergsteinlaan 76, met haar 84e verjaardag

24 dec

R. Jongschaap, Remmelinge 28, met zijn 79e verjaardag

24 dec

L.S. Zoer-Wijmenga, Bergsteinlaan 22, met haar 80e verjaardag

29 dec

D. Orsel-Boer, Oldemarktseweg 119E, met haar 81e verjaardag

31-dec

J. Dekker-Boer, Oldemarktseweg 119C , met haar 87e verjaardag

4 jan

J. Bakker, Capellestraat 40, met zijn 83e verjaardag

6 jan W. Kuiper-Kuiper, Vredenburg 8, met haar 79e verjaardag
7 jan R.W.F. van den Hoofdakker, Tukseweg 177, met zijn 76e verjaardag
8 jan A. de Looze, Boomsluiters 12, met zijn 83e verjaardag
16 jan

H. van Dijk, Kerkwoerthe 46, met zijn 79e verjaardag

18 jan

H. Wubs, Het Schild 3, met zijn 84e verjaardag

18 jan

R. Bouwer-Timmerman, Conincksweg 88, met haar 78e verjaardag

20-jan

C. Veenstra-Jager, De Meenthehof 6, met haar 88e verjaardag
6

26 jan

M. Pieffers-Prins, Hummelingen 10, met haar 82e verjaardag

2 feb

D. Zeefat, Holthinge Campweg 144, met zijn 84e verjaardag

2 feb

R. Kreulen sr, Bergsteinlaan 25, met zijn 82e verjaardag

7

Uit de pastorie
Het is bijna Kerst. We bereiden ons voor om
het Kind te ontvangen. Gelukkig zijn er onder
ons velen voor wie de kersttijd een fijne tijd
is. Een tijd van gezellig samenzijn in de
familiekring of met vrienden of anderszins.
Aan de andere kant zijn er ook mensen voor
wie de feestdagen niet snel genoeg voorbij
kunnen zijn. Omdat die feestdagen je blijven
herinneren aan een geleden verlies of verdriet
dat je met je meedraagt. Dagen van

Kerstgroeten
Het afgelopen jaar is voor mijn gezin en
mijzelf een heel moeilijk jaar geweest.
Gelukkig gaat het nu de goede kant op en zie
ik gelukkig ook de lichtpunten weer. Mijn
reintegratie verloopt zodanig dat ik in het
nieuwe jaar weer gauw volledig hoop te
werken. Dit geldt trouwens ook voor mijn
vrouw, die hoopt dat zij in het voorjaar weer
volledig voor de klas kan staan.

Ook dit jaar brengen wij weer een kerstgroet naar de mensen uit onze gemeente die 80 jaar of ouder
zijn en naar mensen die (langdurig) ziek zijn.
Wij vragen uw hulp voor het rondbrengen van de Kerstgroeten. De tasjes kunnen opgehaald worden
op zaterdag 16 december in de kerk tussen 9.30 uur tot 10.30 uur. U heeft dan tot zaterdag 23
december tijd om de groeten te bezorgen. Helpt u ook mee?
De Diaconie

Kerstpakkettenactie in Steenwijkerwold
herinnering, herinneringen, die je soms liever
niet meer hebt. Of omdat het afgelopen jaar
een jaar van moeilijkheden is geweest,
waardoor het moeilijk is om blij of in
feeststemming te kunnen zijn. Soms zijn er
perioden in je leven dat je vooral de nacht
ervaart en het donker ziet.
Net als voorgaande jaren, willen wij graag
weer in actie komen om voor de minder
bedeelde
mensen
onder
ons
een
kerstpakkettenactie te houden.
Wat is ons doel: Wij willen alleenstaanden en
gezinnen die van een minimum loon of minder
moeten rondkomen, verrassen door hen
persoonlijk (maar anoniem) een kerstpakket
aan te bieden. Daar hebben we uw hulp bij
nodig. Heeft u een kerstpakket extra dat u
mogelijk wil schenken, of wilt uzelf een pakket
samenstellen om weg te geven, laat ons dat dan
weten.
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Tot slot wens ik u graag een mooi Kerstfeest
toe en Gods zegen voor het nieuwe jaar!
Met vriendelijke groeten, ds. Eric van Veen

U mag zelf ook de naam doorgeven waar het
pakket voor is. Maar de Diaconie heeft ook
namen van mensen die in aanmerking komen.
Een reactie over deze actie mag naar;
Lotty Nijenhuis
58 93 03
Jannie Martens
51 30 86
Gerard en Femmie Dolstra 58 91 64
(gh.dolstra@home.nl)

Kerst
Het is bijna kerst. Dat het bijna kerst is, kan ons
niet ontgaan. De vele versieringen overal, de
talloze brandende verlichting, de kerstliedjes
op de radio, de vele reclame, die ons er op
wijzen dat kerst vooral een supergezellig feest
moet worden. Tegelijk denk je gelijk aan
mensen voor wie zulke dagen helemaal niet
feestelijk zullen zijn. Ik denk eveneens aan
kinderen, die leven in gebieden waar oorlog,
hongersnood of armoede is. In ons land, en dat
wordt weleens vergeten, leven bijvoorbeeld
ruim 300.000 kinderen in armoede en dat soms
al jarenlang.
Binnenkort staan we weer stil bij het
geboorteverhaal. Horen we over Jozef en
Maria, de engelen, de stal, de herders, het kind
in de voederbak. Op vele plaatsen, waar ook ter
wereld, zal dit overbekende verhaal uit Lucas 2
gelezen worden.

Als zij als eersten in die stal waren gekomen
om dit Kind te aanschouwen. De eerste
getuigen van de belofte van God. De belofte
dat God met een ieder wil zijn. Geen
onderscheid tussen mensen vanwege ras,
kleur, geaardheid, of afkomst. Geloven dat
het leven goed kan zijn.
Wat zou het fijn zijn als ieder mens kan
ervaren dat hij meetelt, dat hij volwaardig
mens kan zijn en niet anders wordt
aangekeken dat ieder ander mens.
Als ik aan Kerst denk, denk ik vooral daaraan.
Daar ligt volgens mij de crux van het
geboorteverhaal, dat God er is voor ieder
mens. En dat mogen we ieder jaar vieren.
Ds. Eric van Veen

Het blijft opmerkelijk als je nader naar dit
verhaal kijkt dat juist de herders een
belangrijke rol spelen in dit verhaal. Herders,
die een lage positie innamen op de
maatschappelijk ladder toentertijd. Wie weet
zou je in onze tijd de herders kunnen vervangen
door asielzoekers. Asielzoekers worden heden
te dage ook vaak gezien als uitschot, ze hebben
een slechte naam en horen er niet echt bij.
Het zou wat geweest zijn als juist de
asielzoekers uitgekozen waren om de eerste
getuigen te zijn van de komst van Christus.

Kerstconcert Side Table Singers
Op zondag 17 december geeft het koor de Side Table Singers weer haar kerstconcert in onze kerk.
Het gemengd meerstemmig kamerkoor bestaat uit ongeveer 25 leden, en staat onder leiding van
Johan Rodenhuis. Ruth Pos begeleid het koor op piano en orgel. Het Valentinas trio zal een
muzikaal intermezzo verzorgen.
De aanvang is 15.30 uur. Entree is € 10,00.

9

De Woldklank hoopt dan ook op een volle
kerk op zondagavond 17 december. De avond
begint om 19.30 uur en u kunt gratis naar
binnen. Aan het eind er zal een deurcollecte
worden gehouden.

Kerstzangdienst met
Chr. Brassband De
Woldklank
Wat is er nou leuker dan met elkaar bekende
kerstliederen zingen?
Dat kan op zondagavond 17 december in de
Protestantse Kerk te Steenwijkerwold. Na de
zeer geslaagde kerstzangdiensten van de
afgelopen jaren, trekt Chr. Brassband De
Woldklank uit Steenwijkerwold ook dit jaar
weer alle registers open onder de bezielende
leiding van dirigent Karel Jager. Dit jaar
wordt er weer meegewerkt door het
Protestants Kerkkoor Steenwijkerwold.

Deze avond zullen veel bekende kerstliederen
gezongen worden, maar zullen korps en koor
ook van zich laten horen met bekende en
minder
bekende
kerstliederen
en
kerstmelodieën.
De muziekcommissie van De Woldklank
draagt er zorg voor dat de kerk prachtig
sfeervol is versierd.

Het is zeker de moeite waard is om deze dienst
te bezoeken als opmaat naar het Kerstfeest.
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bijvoorbeeld: Nieuwe Bijbelvertaling,
Bijbel in gewone taal, NBG51,
Statenvertaling enzovoort.

Bent u er nog God?
De dagen worden korter:
De nacht dringt zich op.
Het licht verdwijnt.
En U? Bent u er nog, God?
Of heeft u zich verborgen?
Ergens in het dichte duister.

Ik heb deze App op mijn telefoon , en nu
lees ik dus elke dag een klein stukje uit de
Bijbel.
Een moment om je dag goed te beginnen.
Dagelijks Woord App. Ik ben er blij mee,

Heeft u het gezien?
Het kind dat gepest wordt.
De vrouw die sterft van de honger.
De jongen met een geweer in zijn hand. De
man met zijn leven in een
boodschappenkarretje zwervend over straat.

L. Nijenhuis

Soms wordt het ineens zo donker.
Soms komt de duisternis zo dichtbij.
Bent u er nog God?

Samen!

Laat uw licht doordringen in het leven van
mensen. Laat uw licht opgaan over wie in
het donker zitten.

Wie de foto’s op facebook bekijkt van de
kerkdienst van 12 november, ziet veel
lachende, ontspannen gezichten.
Wie naar de reacties luistert, hoort mensen dat
ook zeggen. Wat een fijne ontspannen sfeer
hangt er nu in de dienst. Hoe kan dat? Samen!
Is een dienst voor jong en oud. Het heeft een
andere structuur. We zingen en luisteren naar
een bijbelverhaal. Daarna gaat iedereen in de
benen om iets te beleven. En dat beleven heeft
altijd iets te maken met het bijbelverhaal wat
je hoorde. Op 12 november klonk het verhaal
over de torenbouw van Babel. Misschien
denk je in eerste instantie: “Wat een
afschuwelijk verhaal”. God zorgt ervoor dat
mensen uit elkaar gedreven worden. Maar wie
daar verder over nadenkt, ontdekt dat juist
doordat de mensen de wereld intrekken. Het
verhaal van God ook overal terecht komt. En
wanneer mensen elkaar op andere plaatsen
opnieuw ontmoeten, mag je genieten dat je zo
mooi anders bent. Je kunt van elkaar leren.

Laten we een klein lichtje opsteken voor
elkaar dat het begin mag zijn waarop we
hopen; Licht voor de wereld.
Licht voor alle mensen.
Licht van de vrede .
Uit: Licht dat nooit meer dooft

Dagelijks woord
In de drukte van alledag schiet
Bijbellezen er vaak bij in. Druk met van
alles en nog wat, en voor je het weet is
de dag weer voorbij.
Via vrienden hoorde ik van een App op
je telefoon die je elke ochtend een
Bijbeltekst toe stuurt. Die kun je in
verschillende
vertalingen
lezen,
11

Dat is heel anders dan bij elkaar in één toren,
als vesting, kruipen.
Tijdens het beleven werd er ook gebouwd.
Met spaghetti en marshmallows en dat viel
niet mee! Een 80-jarige zat naast een 6-jarige
met tussen hen in de bak vol lego. Ze genoten
alle twee. Een tafel vol mensen voerden een
gesprek over de bouwstenen van je
persoonlijke geloof. Welke gebruik je? De
steen van ‘bidden’ of die van ‘bijbel lezen’?
Vier techneuten zetten een IKEA-kastje in
elkaar.
Ogenschijnlijk denk je misschien ‘wat heeft
dit alles te maken met een kerkdienst?’
Daarop
is
het antwoord:
‘Alles!’
Door samen te
werken, samen te
spelen, ontdek je
wie die ander is. Dat
je bij elkaar hoort als
één gemeente. In de
korte overdenking werd het IKEAkastje vergeleken met de gemeente van God.
Zoals alle onderdelen van het bouwpakket
essentieel zijn, anders valt het kastje uit
elkaar, zo zijn ook alle gemeenteleden
essentieel. Ieder is een onderdeel. En bij het
vormen van de gemeente mag geen schroefje,
geen mens, overblijven. Als gemeente raken
we niet zomaar verbonden met elkaar. Daar
hebben we Gods Heilige Geest voor nodig. Je
zou het sleuteltje van het IKEA-bouwpakket
kunnen vergelijken met de Heilige Geest.
Samen! Is een dienst voor jong en oud. De één
geniet van de handpop Lev, die zijn vragen
stelt in de dienst. Een ander vindt Lev maar
kinderachtig. Realiseer je dat de dienst
laagdrempelig moet zijn zodat iedereen de
boodschap kan begrijpen. En de boodschap
van het evangelie is absoluut niet
kinderachtig. Toch probeert de werkgroep van
Samen! de dienst zo te maken dat er voor
iedereen iets te beleven valt op eigen niveau.
12

We zingen een kinderlied maar ook een
gezang. We hebben oog voor de symboliek
van het geloof door te wijzen op de paaskaars.
Gods licht in de wereld. We bidden samen dat
waar we ons zorgen over maken. Inderdaad,
Samen! is een heel andere viering. Maar een
80-jarige zei: ‘Dit is samen kerk zijn. Zo is
kerk zijn leuk! Dit zouden we vaker moeten
doen.’ En dat doen we……..
De volgende Samen! wordt gevierd op 11
februari 2018.
Via onderstaande linkjes kunt u een kijkje
nemen bij Samen!
https://youtu.be/d2hY0KZphBg
https://www.facebook.com/ProtestantseGeme
ente-Steenwijkerwold446266135475835/

Technisch voorzitter
Op de gemeenteavond van 9 november mocht
ik me voor het eerst aan u voorstellen. Graag
wil ik ook via deze weg vertellen wie ik ben.
Mijn naam is Henk-Alle Bakker. Ik ben 42
jaar, getrouwd met Gea, en we wonen met
onze 3 kinderen in Vollenhove. De jongste
twee zitten op de basisschool, de oudste zit net
op de middelbare school. In het dagelijks
leven
ben
ik
gedetacheerd
als
procesontwerper bij verschillende grote
bedrijven, momenteel is dat bij de
Belastingdienst. Het gaat daarbij om het
optimaal inzetten van mensen en middelen om
een doel te bereiken.
Het kerkenwerk is mij bekend doordat ik al
eens het ambt van diaken en het ambt van
ouderling-scriba heb vervuld. Hier in
Steenwijkerwold mag ik technisch voorzitter
zijn voor het moderamen en de kerkenraad, als
ondersteuning in de overgangsfase. Als
buitenstaander probeer ik samen met u de blik
naar voren te richten.

De afgelopen maanden is er al hard gewerkt
door de bestaande kerkenraadsleden. Voor het
slagen van dit traject is het van groot belang
dat u als gemeente verbonden met elkaar
blijft.
Grofweg zie ik de volgende fasering in dit proces, waarvan er drie zijn afgerond:
Gereed

PKN Steenwijkerwold aanvullen met externe
voorzitter

Gereed

Gereed

Voorzitten moderamen/kerkenraad &
procesbegeleider

Samen met predikant & kerkenraad afspraken maken
Eerst intern gericht (kerkenraad) en vervolgens
extern (gemeente)
Monitoren van de doelen

Overdracht naar de (nieuwe) voorzitter
Ik hoop op een vruchtbare samenwerking met alle partijen, waarbij mensen en middelen zo goed
mogelijk ingezet worden, wetende dat God ons leidt en stuurt.
Hartelijke groeten Henk-Alle Bakker
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Steenwijkerwold de munten halen bij de heer
E. Dedden, Gelderingen 56, en in Tuk bij
mevr. J. Flobbe, Bakkersveld 11.

Kerkelijk Bureau

Bericht van de commissie preekvoorziening
Met ingang van het nieuwe jaar heeft het
kerkelijk bureau geen zitting meer in de
consistorie.
Op de 1e zondag van de maand kunt u
collectemunten verkrijgen bij de dienstdoende
kerkrentmeester tijdens het koffiedrinken na
de kerkdienst. Tevens kunt u in
Door het plotseling overlijden van Jan
Flobbe,
die
onder
anderen
de
preekvoorziening verzorgde, heeft de
kerkenraad Bauke de Groot Boersma en
Egbert
Kooij
benaderd
om
de
preekvoorziening over te nemen.

Heeft
u
wijzigingen
voor
de
ledenadministratie, vragen of opmerkingen?
Dan kun u bellen (517451) of mailen met het
kerkelijk bureau:
kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

nog in veel preekbeurten worden voorzien.
Wij willen ook de gemeenteleden vragen om
met namen van predikanten te komen zodat
wij die dan eventueel kunnen benaderen.
De commissie preekvoorziening,
Bauke de Groot Boersma en Egbert Kooij

Wij zullen deze niet gemakkelijke taak
proberen in te vullen. Voor het jaar 2018 moet

Oproep Verjaardagsfonds
Mevrouw Geesje Bijkerk en de heer Piet
Dekker hebben aangegeven dat zij per
februari 2018 (na het busjes legen) stoppen
met het feliciteren van de belijdende leden
namens onze kerk.
Er wordt nu gezocht naar meerdere personen
die hun taken willen overnemen.
Voor de wijk van Geesje Bijkerk betreft het
de volgende straten: Hesselingendijk,
Wetering Oost en A.F. Stroinkweg. Wat de
wijk van Piet Dekker betreft gaat het om de
volgende straten: Het Schild, Vredenburg,
Pastoor
Muitemanstraat,
Croevestraat,
Mariënwold,
Gelderingen
(vanaf
Conincksweg/Vredenburg)
en
St.
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Andreasstraat. Dit is een hele grote wijk die
evt. op te splitsen is in 2 secties.
Lijkt het u of jou leuk om dit stukje
vrijwilligerswerk te gaan doen, en de
belijdende leden namens de kerk te feliciteren
met hun verjaardag neem dan contact met mij
op, tel. 589253.
Ali Hummel

Dit jaar verlieten enkele koorleden het koor
wegens hoge leeftijd en was er het overlijden
van onze voormalige voorzitter de heer D.
Wicherson en mevrouw L. Feenstra.

Een paar nieuwe leden zou het koor best
kunnen gebruiken.
Houdt u van zingen en wilt u wel eens zien

Het Protestants Kerkkoor
Ook voor ons koor is het einde van het jaar in
zicht, en wij kunnen terugkijken op een goed
en positief jaar. Medewerking werd verleend
aan verschillende diensten in de kerk.
Hiervoor hebben we mooie en passende
stukken in gestudeerd.
Donderdag 14 december zingen wij ’s avonds
in Nijenstede te Steenwijk. En op zondag 17
december is er nog het kerstconcert van de
Woldklank in de kerk, waarvoor ook het koor
is uitgenodigd. Op het ogenblik zijn wij dus
druk bezig met het kerstrepertoire.

hoe het er bij ons aan toegaat, komt u dan
gerust eens een kijkje nemen. Wij repeteren
op donderdagavond in de Immanuëlschool
van 19.30 uur tot 21.30 uur. De dirigent is
Adriaan Oudkerk en onze vaste begeleider bij
een optreden is Arjan Kroes.
Heeft u vragen dan kunt u bellen met Roeli
Boer, tel. 58 75 70 of Geesje Jongschaap, tel.
58 91 94.
Wij wensen u gezegende kerstdagen en een

Kerkbalans 2018 komt eraan!
voorspoedig nieuwjaar.

Het thema van de actie is dit jaar: ‘Geef voor
je kerk’.

De inkomsten uit Kerkbalans vormen de
financiële basis voor onze kerk. We hopen
dan ook dat we weer op u mogen rekenen.
Dankzij uw bijdrage kunnen we onze
belangrijke taken blijven vervullen en nieuwe
plannen maken.

Tussen 20 en 27 januari ontvangt u een brief
met het verzoek om bij te dragen. Net als voor
een huishouden is een gezonde financiële
situatie belangrijk voor de kerk. Daarom
vragen we elk jaar aan al onze gemeenteleden
om een bijdrage. Het is een vrijwillige
bijdrage, maar we kunnen niet zonder!

De antwoordenveloppe met daarin uw
ingevulde toezeggingsformulier wordt in de
week van 29 januari weer bij u opgehaald.

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans
zijn weer in volle gang.
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De telavond is dit jaar op dinsdag 6 februari
vanaf 19.00 uur in de kerk.

Dat kan door op 31 december te geven in de
eindejaarscollecte of uw bijdrage te geven
middels de aangehechte acceptgirokaart. Ook
uw bijdragen aan collecten voor missionaire
initiatieven of voor het jeugdwerk door het
jaar heen dragen bij aan de kerk als een open
huis. Met de opbrengsten organiseren we
verbindende activiteiten waar jong en oud
welkom zijn.

Eindejaarscollecte
Uw kerk, een open huis
Hoe welkom voelt u zich in de kerk? Als u al
jarenlang naar de kerk gaat, zal het voor u
vanzelfsprekend zijn om over de drempel van
de kerk te stappen. Maar dat geldt lang niet
voor iedereen in Nederland. De kerk als
gastvrije plek voor alle mensen. Dat is waar
we bij de Protestantse Kerk naar verlangen en
aan willen werken.
Daarom staat in 2018 het thema ‘Een open
huis’ centraal. In het nieuwe jaar gaan we
samen nadenken over en werken aan een kerk
zonder drempels. Een kerk die mensen
ontvangt die anders nooit over de
kerkdrempel stappen en die over grenzen
heen uitreikt naar mensen die onze steun

Dezelfde liefde en gastvrijheid willen we ook
tonen aan mensen ver buiten onze kerkmuren.
We zien om naar kwetsbare mensen die lijden
onder oorlog en geweld, eenzaamheid of
discriminatie. We helpen gemeenschappen
van christenen in andere landen om een open
huis te zijn voor elkaar en anderen. Middels
gebed en de collecten voor werelddiaconaat
en zending.
Met uw gift aan deze eindejaarscollecte
draagt u bij aan een kerk die gastvrij en open
midden in de samenleving staat! Geef aan de
eindejaarscollecte tijdens de kerkdienst of
maak uw bijdrage over via de acceptgirokaart.
Uw bijdrage komt ten goede aan een
bestemming of activiteit die we als
kerkenraad zorgvuldig uitkiezen.

Running Dinner
nodig hebben. Een kerk die verbindend en
gastvrij aanwezig is in de samenleving. Om
zo’n kerk te zijn is moed, creativiteit, geloof
én geld nodig. Alleen dankzij uw steun en
gebed kunnen we een open huis zijn voor
anderen.
Doet u met ons mee?
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Als kerkenraad danken we u bij voorbaat heel
hartelijk voor uw betrokkenheid en steun!
De Commissie Gemeenteopbouw organiseert
ook dit seizoen weer een Running Dinner.
Een Running Dinner wil zeggen dat u elke
dinergang op een ander adres geserveerd
krijgt. U eet uw voor,- hoofd- en nagerecht

dus telkens bij iemand anders thuis! Het doel
is gezellig eten met en bij mensen die je
misschien minder goed kent.
Lijkt het u leuk om aan dit Running Dinner
mee te doen? Dat kan als deelnemer, maar
ook als gastheer/gastvrouw. U kookt dan 3
gangen voor verschillende gasten.
U hoeft zelf de ingrediënten niet te betalen. U
krijgt een vergoeding van € 10,00 per gast.
De gezelligheid is het belangrijkste en niet
het bereiden van culinaire hoogstandjes.
Deelname is fietsend of met de auto mogelijk
en staat open voor iedereen. Indien gewenst
kunt u worden gehaald en gebracht door één
van onze andere deelnemers, u kan dit
aangeven bij opmerkingen.

We beginnen vrijdag 9 februari om 18.00 uur
met een hapje en drankje in de Protestantse
Kerk. Hier hoort u op welk adres u uw 1e
gerecht geserveerd krijgt.
De kosten zullen € 12,50 per persoon
bedragen. Van dit bedrag zullen de onkosten
van de organisatie en het diner betaald
worden.
In januari zal het opgaveformulier in de kerk
uitgedeeld worden. Maar wilt u zich nu al
opgeven? Dat kan!
Vul dan het formulier achterin dit nummer
van Kontakt in en lever dit in bij Roeli Boer
(Conincksweg 4).
Mailen kan ook naar roeliboer@home.nl.
Hopelijk tot ziens op 9 februari!

Vrijdagavond 24 november hebben we met

Onze volgende activiteit zal de jaarlijkse
filmavond zijn op vrijdagavond 19 januari en

Nieuws van CJV Steenwijkerwold
alle kinderen van groep 3 tot en met de
brugklas het “Sinterklaas spel” gespeeld. De
kinderen werden in groepjes verdeeld en
moesten met het ganzenbord op zoek gaan
naar het nummer van de uit te voeren
opdracht. Dit kon bijvoorbeeld zijn een
Sinterklaas puzzel maken, een dansje doen,
cadeautjes in een schoorsteen gooien en nog
veel meer leuke opdrachten. Er was zelfs nog
bezoek van twee echte zwarte pieten en na
afloop kregen de kinderen een zakje
pepernoten mee naar huis.

daarna gaan we alweer aan de gang met de
repetities voor het jaarfeest dat dit jaar op
vrijdag 23 maart zal plaatsvinden in het
Vestzaktheater van De Meenthe.

Komen en gaan
De volgende leden zijn nieuw in onze gemeente: mevr.
H. Meinema, de Heerlijkheid 32, van Wolvega fam. L. ter
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Schure-Boltjes, Westenwold 3, van Paasloo mevr. J.
Kasteel, de Heerlijkheid 86, van ’t Loo Oldebroek
De volgende leden zijn verhuisd binnen onze gemeente dhr. P. Heidinga
van Oldemarktseweg 140 naar Wethouder Zeefatstraat 24 mevr. K. TuitRaggers, van Joh. Bogermanstraat 1 naar Oyershoeve 1 mevr. R.
Hartkamp, Bergweg 72, naar Duivenslaagte 2 034
De volgende leden zijn uit onze gemeente vertrokken mevr.
L. Heinhuis-Dibbits, Gelderingen 52b, naar Emmeloord mevr.
H.C. Philipse-Boot, Mariënwold 65, naar Steenwijk mevr. J.
van Sleen, A.F. Stroïnkweg 9, naar Steenwijk
mevr. T.G. van Soest-v.d. Laan, Duivenslaagte 2 035, naar Lopik
Kort geleden zijn uit onze gemeente vertrokken Mario en Margret Haring, Pastoor
Muitemanstraat 23. Vanwege een verminderde gezondheid van Mario wonen zij nu
dichter bij hun kinderen. Hun nieuwe adres is: Raadhuislaan 80A-10, 3755 HD
Eemnes. Wij wensen hun alle goeds toe in hun nieuwe woonplaats.
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Vluchtelingen (lied)
Ze komen uit Syrië en Afrika
Om hier aan een plek te geraken
Gevlucht voor de oorlog, bespot door een groep Die
niets met hun lot heeft te maken.
Ze hebben gehoord van Nederland
Waar dat je kunt leven en sparen
Waar dat je kunt denken naar eigen verstand En
een simpele welstand vergaren.
We noemen ze gasten dat is officieel
Maar iedereen ziet dat niet zitten
Er zijn heel veel mensen die telkens maar weer
Op die gasten gaan vloeken en vitten
Ze kwamen van ’t zuiden en van Afrika
Om hier aan wat werk te geraken ’t Zijn
ook gewoon mensen zoals u en ik
Laat ons er geen vreemden van maken
En geef ze geen schuld voor de werkloze schaal
Omdat je ’t hebt horen vertellen
Maar ga er mee praten, je vindt wel een taal Voordat
je een oordeel gaat vellen.

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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Week van gebed van eenheid voor de christenen
Op zondag 21 januari is er een gezamenlijke start van deze week in een oecumenische dienst van
de Raad van Kerken Steenwijk e.o in de Grote Kerk te Steenwijk, de aanvang is 10.00 uur. De
voorganger is Em. pastoor Theo van der Sman, en muzikale medewerking zal worden verleend
door het R.K. Koor Spirit onder leiding van Klaas-Peter van der Laan.
De organist is mevrouw Janny Bennen-Stakelbeek.
Er is op deze morgen géén dienst in onze eigen kerk.
De week daarna zijn er gebedsdiensten voor de eenheid van christenen en kerken. De avonden
beginnen om 19.30 uur en duren tot omstreeks 21.00 uur. De kerk waar het gehouden wordt,
heeft de leiding van de avond.
Ma. 22 jan.
Di. 23 jan.
Wo. 24 jan.
Do. 25 jan.
Vr. 26 jan.
Za. 27 jan.

De Klincke (Protestantse Gemeente)
Baptistengemeente
Nederlands Gereformeerde Kerk en Christelijk Gereformeerde Kerk in het gebouw
van de Nederlands Gereformeerde Kerk.
Vrije Zendingsgemeente
De Regisseur
Jeugdgebedsavond in de Koning.

Kort verslag van de gemeente avond op 9 november
Op 9 november jl. was er een gemeente avond met als doel informatie te verstrekken over de
ontwikkelingen in de ontstane situatie.
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In aanwezigheid van de visitatoren, de regionaal adviseur van de Classis Kampen, en een ruim
aantal gemeenteleden opende de tweede voorzitter, mevr. L. Nijenhuis, de vergadering.
Daarna gaf ze het woord aan ds. H. Spit, één van de visitatoren.
Hij schetste in het kort een stukje geschiedenis. Daarin werden o.a. de drie adviezen genoemd die
de visitatoren hadden gegeven, nl. het aanstellen van een extern technisch voorzitter,
werkbegeleiding voor de predikant en externe pastorale begeleiding voor de predikant.
Al deze drie adviezen zijn door de kerkenraad en in overleg met de predikant overgenomen.
Vervolgens stelde ds. Spit dhr. Henk Alle Bakker, de extern technisch voorzitter, voor.
Daarna gaf hij het woord aan ds. Verhoeff, de regionaal classicaal adviseur.
Hij schets in het kort de huidige situatie :
Er zijn afspraken gemaakt. In hoofdzaak komt het er op neer dat, zowel bij de predikant als bij de
gemeente, het besef bestaat dat het voor iedereen beter is dat de predikant een andere gemeente
zoekt. Tussen de kerkenraad en de predikant is er vertrouwen om samen deze weg te gaan. Men
zal wel hobbels tegenkomen, maar in het belang van iedereen is het nodig elkaar in deze situatie
iets te gunnen en gericht te zijn op de toekomst.
De predikant is op weg naar volledig herstel en zal dan ook langzamerhand, in overleg met
bedrijfsarts en kerkenraad, voor alle predikantstaken beschikbaar zijn.
Het is voor het proces van groot belang niet inhoudelijk in te gaan op de gemaakte afspraken.
Na de pauze is er gelegenheid om vragen te stellen. Daar is ruimschoots gebruik van gemaakt.
Het geheel verliep in goede harmonie .
Ds. Spit sluit de vergadering af waarin hij naar voren brengt dat het van belang is elkaar vast te
houden in de komende tijd en wenst de kerkenraad en de gemeente wijsheid en Gods zegen toe en
gaat vervolgens voor in gebed.
Bert Bril, visitator

Invulformulier Running Dinner
Ik/wij melden ons aan voor het Running Dinner op
vrijdag 9 februari 2018 Naam:
…………………………………………………………….
Aantal personen:
…………………………………………………………….
Adres:
…………………………………………………………….
Telefoon:
…………………………………………………………….
E-mail:
…………………………………………………………….
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•

Ik wil wel/niet koken (svp doorhalen wat niet van toepassing is)

•

Eventuele opmerkingen: (bijv. dieet/voedselallergie)

•

•

…………………………….…………………………………………………………….
U kunt dit opgaveformulier en de betaling uiterlijk 29 januari inleveren bij: Roeli Boer,
Conincksweg 4 te Steenwijkerwold of per e-mail op: roeliboer@home.nl
Graag dan uw kosten overmaken op: NL88 RABO 0162 3807 39
Voor vragen: Roelof Falkena, Nijberslaan 8 te Steenwijkerwold, telefoon (0521) 85 28 56 /
email: rfalkena@home.nl
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