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Belangrijke adressen en andere gegevens 
 

Predikant: ds. E. van Veen 58 85 68 ericvveen@ziggo.nl 
Preses: mevr. L. Nijenhuis-van Drogen 58 93 03 lottyvd1@gmail.com  
Scriba: dhr. S.C. Offringa 06 302 243 38 scriba.pk.steenwijkerwold@gmail.com 
 
Kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl 
 
College van Kerkrentmeesters:   kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl 
Voorzitter: dhr. E. Dedden   58 85 39 bertdedden@ziggo.nl 
Penningmeester: dhr. J.D. Zeefat   51 01 11 zeefat@home.nl 
Gebouwen: dhr. J. Jongschaap   58 91 94 janengeesjejongschaap@ziggo.nl  
 
Banknr.: NL17 RABO 0149 0057 17 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 
Ophaaldienst dhr. G.H. Dolstra 58 91 64 gh.dolstra@home.nl 
 
Banknr.: NL29 RABO 0149 0943 53 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 
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 
Kerkkoor:  mevr. R. Boer-Westerbeek 58 75 70 roeliboer@home.nl 
Gezamenlijk Zondagsblad:  (0546 ) 57 74 75 www.welkomindekerk.nl/HZ 
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Van de redactie 
 

Het volgende nummer van Kontakt komt voor pinksteren uit. 

Uw bijdrage voor dat nummer kunt u tot en met MAANDAG 30 april 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 
 

 

zaterdag 24 maart ophalen paasgroeten 9.00 – 10.00 uur Hoogthij 

donderdag 5 april en 

3 mei 

ouderenmorgen en samen  

aan tafel 

10.00 uur Hoogthij 

dinsdag 24 april gemeenteavond 19.30 uur kerk 

zaterdag 14 april voorjaarsconcert  

De Woldklank 

20.00 uur kerk 

vrijdag 1 juni vrijwilligersavond 19.00 uur Hoogthij 
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Overzicht kerkdiensten 

 

 

donderdag 29 maart  

witte donderdag 

viering heilig avondmaal 

 

19.30 uur ds. E. van Veen Kosten Eredienst  

vrijdag 30 maart 

goede vrijdag 

 

19.30 uur  ds. E. van Veen  

zaterdag 31 maart 

stille zaterdag 

 

21.00 uur  ds. E. van Veen   

zondag 1 april  

1e Paasdag 

m.m.v. Protestants Kerkkoor 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen Jeugdwerk eigen gemeente 

zondag 8 april   09.30 uur  ds. A. Oosting 

(Balk) 

 

Roosevelthuis 

zondag 15 april 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen  Energiekosten 

zondag 22 april  

 

09.30 uur  ds. E. van Veen  Eredienst en Kerkmuziek 

zondag 29 april 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen Kosten Eredienst  

zondag 6 mei 09.30 uur  ds. H. Procee 

(Vledder) 

 

Missionair Werk en 

Kerkgroei 

donderdag 10 mei 

hemelvaartsdag 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen  Noodhulp 

zondag 13 mei 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen Onderhoud Kerkgebouw  

 

Op de zondagen 8 april en 6 mei 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. 

 

 

Palmpasen 
 

Zondag 25 maart vieren we met elkaar Palmpasen. Natuurlijk maken we daarvoor weer een 

Palmpaasstok. Ook worden er twee kindjes gedoopt. Komen jullie ook allemaal?  

 

Namens de zondagsschool/nevendienst,  

Froukje, Fokie, Jannie, Fijke en Jolanda 
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Verzoening 
 

Geef ons de wil om door te gaan: 

laat ons toch samen weer jouw weg betreden 

en onze woorden niet tot spijkers smeden 

om daarmee and’ren aan het kruis te slaan. 

 

Geef ons een oor dat wil verstaan: 

soms houden woorden goede wil verborgen, 

maar luist’rend met ons hart, kunnen wij zorgen 

dat haast gesloten deuren opengaan. 

 

Geef ons de moed om door de pijn 

van onze misverstanden heen te kijken, 

steeds trachtend om elkander te bereiken, 

zodat wij samen weer jouw mensen zijn. 

 

Geef ons een glimp van het geduld 

waarmee jij generaties hebt zien falen. 

Laat jouw begrip en liefde nederdalen, 

opdat jouw geest elk mensenkind vervult. 

 

Jacqueline Roelofs – van der Linden 

 

Diensten in de stille week en met Pasen 
 

Palmzondag 25 maart 

Op Palmpasen klinkt hosanna én passie. Een zondag met twee gezichten. De intocht met de 

palmtakken aan de ene kant. We verheugen ons dat Jezus zijn weg heeft gevonden naar Jeruzalem, 

centrum van geloof. “Uw opgang naar Jeruzalem verheugt het hart, verhoogt de stem, versiert de 

straten met een lach…”. Tegelijk is de dreiging voelbaar. Het passieverhaal van zijn overlevering 

begint. “Gij gaat de week van lijden in, het veulen en de ezelin dragen U met vrede door de poort, 

zachtmoedig vredelievend Woord weldadig uw genade”. De stille week begint. In deze dienst, 

waaraan de Woldklank meewerkt onder leiding van Karel Jager, zullen twee kinderen gedoopt 

worden namelijk Lucas de Lange, zoon van Teun en Jacolien de Lange, A.F.Stroïnkweg 3 en 

Roan van Beek, zoon van Dennis en Cristina van Beek. Zij wonen in Kampen. 

 

Witte Donderdag 29 maart 

De vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake zijn een doorgaande dienst. We 

lopen als het ware de laatste dagen van Jezus op aarde mee. Op de dag van het joodse Paasfeest 

vierde Jezus met zijn vrienden de sedermaaltijd. Hij wilde minste zijn en waste de voeten van zijn 

leerlingen. In de broden die op de tafel liggen zien we het leven van Jezus getekend en de weg die 

Hij ging; het wordt gebroken en het gaat van hand tot hand opdat wij leven!  Dat wordt tastbaar in 

het vieren van het avondmaal met elkaar in het delen van brood en wijn. 

 

Goede Vrijdag 30 maart 

Op de vrijdag wordt Jezus rond het middaguur gekruisigd en sterft in de namiddag. ’s Avonds 

wordt het lichaam van het kruis gehaald en begraven voordat de sabbat begint. Hoewel wij – 

achteraf en terecht – deze dag Goede Vrijdag zijn gaan noemen, is er op deze vrijdag nog niets te 
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vieren, slechts te gedenken. We luisteren naar de lijdensgang die Jezus ging en ons rest slechts de 

verwondering dat toch Jezus Naam bewaarheid werd: God redt! … 

 

Stille zaterdag 31 maart 

De dienst gaat verder. De schepping houdt de adem in. Het is sabbat, de rustdag – maar deze keer 

is het ‘dood-stil’. Het wordt avond. Volgens de joodse traditie het begin van de nieuwe dag! In de 

oude kerk werden dan alle nieuwe leden gedoopt, want – zo zong men toen al – ‘in deze nacht is 

Christus uit de doodszee opgestaan’ 

 

Pasen 1 april 

Bevestiging van alles wat we de drie dagen ervoor hebben gevierd. De nacht is voorgoed 

overwonnen. Het licht is voorgoed in de wereld opgegaan. Vanuit dit licht mogen we voorgoed 

leven. Aan deze dienst werkt ons Protestants kerkkoor mee onder leiding van Adriaan Oudkerk. 

Een ochtenddienst om voluit met elkaar te zingen: Halleluja, hij is waarlijk opgestaan. 

 

 

Hij was door steen omsloten, 

maar heeft op deze dag 

zijn grafsteen weg gestoten 

en heel de schepping lacht! 

Hoe vrolijk treedt Hij aan, 

zwaait met zijn zegevaan; 

bij ’t opgaan van de zon 

vocht Hij en overwon. 

        Lied 623 vers 2, uit Liedboek 

 

Met Pasen vieren we de bevrijding van Jezus uit de macht van de dood. Gelukkig vallen daarbij 

geen doden. Alleen de wachters bij het graf vallen van schrik neer ‘alsof ze dood waren’ (volgens 

Mattheüs). Er vallen bij Jezus’ opstanding geen doden meer. Ook niet onder degenen die Hem 

naar het leven stonden. Zodat er geen misverstand meer kan bestaan over de vraag of God de dood 

van mensen wil. Zeker niet! Opdat ook en voorgoed duidelijk is dat God een wereld voor ogen 

staat waarin mensen leven in vrede, respect en goede verhoudingen. Dat zegt zowel het Paasfeest 

van de synagoge als dat van de kerk. En dat die wereld het laatste woord heeft, de dood voorbij, is 

een belofte die met ons meegaat! Die we gaan vieren! 

 

Gezegende Paasdagen gewenst! 

Namens de ouderlingen en predikant 

Paasgroeten 
 

Zondag 1 april en maandag 2 april is het Pasen. Voorafgaand aan deze bijzondere dagen wil de 

diaconie diverse kerkleden een Paasgroet bezorgen. 

 

Zaterdag 24 maart hebben wij de Paasgroeten klaarstaan in MFC “Hoogthij”. Tussen 9.00 uur en 

10.00 uur kunnen deze worden opgehaald en staat er een kopje koffie/thee klaar. Als u die dag in 

de mogelijkheid bent om één of meerdere Paasgroeten op te halen en de daarop volgende week te 

bezorgen dan zijn wij u zeer erkentelijk. ‘Vele handen maken licht werk’. 

 

Met vriendelijke groet, namens de diaconie, 

Lotty Nijenhuis (voorzitter) 

Gerard Dolstra (secretaris) 
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Wij feliciteren de volgende 75-plussers 
 

 

8 apr G.R.C.L. Dragtstra-Boer, Boomsluiters 31, met haar 84e verjaardag 

9 apr P. Wicherson-Verbeek, Mariënwold 24, met haar 82e verjaardag 

10 apr J.L. Bijl, Hummelingen 8, met zijn 88e verjaardag 

15 apr P. Wijcherson-Kuiper, Tukseweg 206, met haar 84e verjaardag 

17 apr J. Lijkendijk, Vredenburg 40, met zijn 76e verjaardag 

18 april F. Bakker-de Jong, Capellestraat 40 Steenwijk, met haar 82e verjaardag 

28 apr A. de Haan-Otten, Oldemarktsweg 63, met haar 81e verjaardag 

29 apr A. Veneboer, Thijendijk 12, met zijn 82e verjaardag 

30 apr M.E. Pit-Kors, Conincksweg 49, met haar 76e verjaardag 

13 mei W, van Hijum, pastoor muitemanstraat 34, met zijn 76e verjaardag 

 

Uitnodiging gemeenteavond dinsdag 24 april 
 

Thema: kerk van de toekomst 

 

De kerkenraad wil graag met u in gesprek over 

uw ervaringen van het afgelopen jaar en ook 

praten over de toekomst van onze gemeente. 

 

Daarom is een gemeenteavond gepland voor 

dinsdag 24 april a.s. in onze kerk. Aanvang 

19.30 uur, van 19.00-19.30 uur inloop met 

koffie en ontmoeting. De avond is uiterlijk om 

22.00 uur afgelopen. 

 

 

Het programma ziet er in grote lijnen als volgt uit: 

 

Voor de pauze:  

1. Stellingen (onder voorbehoud): 

- De kerkelijke gemeente wil graag aansluiten op de maatschappelijke behoeften. 

- Het wordt steeds moeilijker om de bemensing op peil te houden.  

- We kunnen beter inspelen op een gewijzigde beleving van kerk zijn, zowel traditioneel 

pastoraat als ook eigentijdse vormen; anders gèèn bestaansrecht. 

- Biddag-/dankdagdiensten blijven niet in stand. 

- We weten wat goed gaat, we weten niet wat beter kan. 

- Over vijf jaar is pk-Steenwijkerwold nog steeds een zelfstandige gemeente. 
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- …….. 

2. Korte presentatie van de financiële situatie en plannen door het college van 

kerkrentmeesters;  

3. De diakenen houden een korte presentatie over onder andere bestemming diaconale gelden 

en in het algemeen diaconaal(e) werk(zaamheden). 

4. Ouderlingen vertellen over het pastoraat en kerkdiensten in de gemeente. 

 

Na de pauze:  

5. Gesprek vanuit het maatschappelijk veld (onder voorbehoud). 

6. Als laatste onderdeel zullen we een aantal liederen met elkaar zingen. 

 

Wij hopen op een goede opkomst, het is belangrijk om als gemeente na te denken over de 

toekomst van uw en jouw kerk.  

Namens de kerkenraad,  

Kees Offringa, scriba 

Pastoraat 
 

In de laatste consistorievergadering is afgesproken om vanaf nu af aan gemeenteleden, die 

permanent in een tehuis zijn opgenomen in Kontakt te vermelden. Gemeenteleden, die tijdelijk 

zijn opgenomen, blijven we vermelden in het zondagsblad.  

 

Hieronder ziet u een overzicht van de tehuizen in Steenwijk. Als u iets te melden hebt of door te 

geven wat betreft pastoraat, neem dan gerust contact op met een van de ouderlingen of predikant. 

 

Zonnekamp, Oyershoeve 1, 8331 XR Steenwijk 

Mevr. J. de Vries - Grevelink Woonark 2.45 

Mevr. M. Hetebrij -Veen Tjalk kamer 5 

De heer L. Kolenbrander Woonark kamer 0.9 

Mevrouw K. Tuit-Raggers Woonark kamer 1.39 

Mevrouw P. Wijcherson- Kuiper Klipper 

 

Woonzorgcentrum Nijestede, Johannes Bogermanstraat 1, 8331 GZ Steenwijk 

Mevrouw K. van Dijk van - Lok Buitenom kamer 3.08 

De heer H. Rodenstein 3.35 

C. Vries - Baas Hoge Meintje k. 3.25 

De heer A. Brouwer Buitenom kamer 2.01 

Mevrouw T. Nijk -Bosma. 0.11 

T. van Sleen - Moes  3.05 

 

De Meenthehof, Westercluft 1, 8332 AA Steenwijk 

Mevrouw C. Veenstra - Jager Kleinschalig wonen nr. 6 

Mevrouw G. Winters - Rodermond Flat huisnummer 56 

 

Wijnactie 
 

Nog steeds loopt onze wijnactie. Witte(Chardonnay) en rode(Cabernet Sauvignon) wijn. Een doos 

van 6 flessen wijn kost € 35,-  

 

Men kan zelf de samenstelling van de doos bepalen. De wijn is te verkrijgen bij mevr. J. Flobbe, 

Bakkersveld 11, tel. 512 457. 
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Vrijwilligersavond voor jong en oud 2018 
We zijn een kerk voor iedereen! 

Ook al doet/deed u iets kleins, iedereen is van harte welkom! 

Op vrijdagavond 1 juni 2018 is er vanaf 19.00 uur in MFC Hoogthij een gezellige avond voor al 

onze vrijwilligers. Het maakt niet uit wat u doet of gedaan heeft, hoe gering ook, u bent van harte 

welkom op deze avond.  

 

We waarderen de inzet van u als vrijwilliger zeer. Als kerkenraad willen we iets terugdoen voor de 

vele vrijwilligers binnen onze gemeente. Dit willen we graag tonen door tijdens deze avond 

vrijwilligers als u en jou te bedanken en te voorzien van een hapje en een drankje. 

 

Wilt u alvast vrijdagavond 1 juni vastleggen in de agenda? Op dit moment wordt er een commissie 

gevormd om de avond inhoud te geven. Zodra er meer bekend is over de invulling van de avond 

dan hoort u dat zo spoedig mogelijk! 

We hopen dat u allen komt, en jij ook! 

Namens de kerkenraad,  

Kees Offringa, scriba 

Nieuwe kerkrentmeester 
 

Op zondagochtend 18 maart 2018 is Dick Zeefat bevestigd als nieuwe ouderling-kerkrentmeester. 

 

Fijn dat Dick deze functie op zich wil nemen.  

We zijn blij dat opnieuw op korte 

 termijn een vacature binnen onze  

kerkenraad is ingevuld. 

 

Namens de kerkenraad,  

Kees Offringa, scriba 
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Voorjaarsconcert Chr. Brassband De 

Woldklank 
 

Op zaterdag 14 april houdt De Woldklank 

weer het jaarlijks voorjaarsconcert. Dit 

concert wordt gehouden in de Protestantse 

Kerk te Steenwijkerwold. Aanvang is 20.00 

uur en de toegang is gratis. Wel zal aan het 

eind van het concert een deurcollecte worden 

gehouden.  

 

Momenteel is de band o.l.v. dirigent Karel 

Jager druk aan het repeteren om u een 

afwisselend programma te laten horen. Naast 

koraalmuziek zullen ook populaire werken en 

de ‘echte’ brassbandwerken niet ontbreken. 

Daarnaast zal het jeugdorkest van De 

Woldklank een onderdeel van de avond 

verzorgen. De afgelopen jaren is er flink 

geïnvesteerd in de jeugdopleidingen met als 

resultaat een club enthousiaste jonge leden, 

die al goed van zich laten horen.  

 

De Woldklank is blij met deze ontwikkeling 

want het geeft aan dat de 95-jarige vereniging 

klaar is voor de toekomst. 

 

U merkt dat het zeer de moeite waard is om 

deze avond mee te maken. We hopen u dan 

ook te mogen begroeten. 

 

Albert Bosscha, 

voorzitter Chr. Brassband De Woldklank 

 

 
 

 

Scriba in uw gemeente 
 

Mag ik mij voorstellen….. 

 

Wanneer dit kerkblad Kontakt uit komt mag 

ik intussen alweer sinds 4 februari 2018 uw 

scriba zijn. 

Graag wil ik mij voorstellen. Ik ben Kees 

Offringa, geboren in 1957 in Groningen, 

getrouwd en heb vier kinderen. Alweer bijna 

20 jaar woon ik in Steenwijkerwold, 

Marienwold 13.  

Ben ooit begonnen met het werken op een 

raffinaderij in Botlek, daarna bij een 

zeepfabriek in Heerde en vervolgens in 

Barneveld bij een fabriek die zich bezig hield 

met geur- en smaakstoffenextract. Toen 

overgestapt naar de gemeente Meppel en ben 

in Groningen met succes Milieukunde gaan 

studeren.  

Dagelijks ga ik nog steeds naar gemeente 

Meppel toe waar ik werk als adviseur, 

strategisch. Momenteel ben ik vooral bezig op 

het vlak van Duurzaamheid/energie. Net zoals 

in Steenwijkerwold ligt ook in Meppel een 

enorme opgave hoe we met z’n allen zo rap 

mogelijk van het aardgas af gaan. Volgens mij 

hoef ik u echt niet uit te leggen waarom. 

Vorig najaar had ik de voorzitter van de 

kerkenraad, Lotty Nijenhuis, benaderd met de 

vraag of ik iets voor de kerkelijke 

gemeenschap kon doen. De kerkenraad heeft 

mij toen gevraagd of ik scriba wilde worden. 

Geweldig om deze functie te mogen 

vervullen! Op onze site heb ik bij 

Contactpersonen de volgende tekst vermeld:  

 

“We leven in een samenleving waarin 

individualiteit een belangrijke plaats inneemt. 

Vanuit de gebrokenheid wil ik graag 

bijdragen aan het verbinden. Als scriba ligt 

hier een belangrijke opdracht. Ik hoop dat ik 

vanuit het geloof de gemeente tot zegen mag 

zijn”. 

 

En verder……de rest komt wellicht als we 

elkaar ontmoeten. Ik kijk er naar uit om samen 

met u vanuit het geloof te bouwen aan de 

toekomst! 
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U kunt mij alle dagen van de week bereiken. 

Mijn telefoonnummer is 06-30224338. Een 

berichtje via WhatsApp kan ook, dan neem ik 

contact met u op. E-mail: 

scriba.pk.steenwijkerwold@gmail.com 

 

Ik hoop u als gemeente tot zegen te kunnen 

zijn, 

Kees Offringa. 

 

 

Kerkelijk Bureau 
 

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 

Steenwijkerwold de munten halen bij de heer 

E. Dedden, Gelderingen 56, en in Tuk bij 

mevr. J. Flobbe, Bakkersveld 11.  

 

Heeft u wijzigingen voor de 

ledenadministratie, vragen of opmerkingen? 

Dan kun u bellen (517451) of mailen met het 

kerkelijk bureau:  

kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl  

 

 

 

Komen en gaan 
 

De volgende leden zijn nieuw in onze gemeente: 
fam. T.P. de Lange, A.F. Stroïnkweg 3 

fam. C.H. van Dijk, Oldemarktseweg 166, van Bunnik 

 

De volgende leden zijn uit onze gemeente 

vertrokken: 
dhr. A. de Boer, Erfgenamen 23, naar Steenwijk 

mevr. M.V. ten Hoor, Eggerland 4, naar Meppel 

mevr. M.N. Buizer, Gelderingen 34A, naar Steenwijk 

mevr. N. Ellen, Thijendijk 14, naar Blesdijke 

 

dhr. T.H. Veeneman, ter Zwege 11, naar Utrecht 

dhr. H.J. Dekker, Marijenkampen 2, naar Leek 

 

Overgeschreven naar onze gemeente: 

fam. H.S. Kootstra, Mariënwold 29, overgeschreven van Protestantse gemeente te Steenwijk 

 

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip7bnN3fDZAhVE3aQKHTr9AqAQjRx6BAgAEAU&url=http://www2.rtvkanaal30.nl/radio/1959-wij-gaan-verhuizen.html&psig=AOvVaw0WGsOD0BU2UUkfBRL8rnI5&ust=1521285854588949
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Reacties op Running Diner Steenwijkerwold  
 

Commissie Gemeente Opbouw 
 

Running Diner is alweer een tijdje geleden gehouden. 

De opzet voor Running Diner is weer volledig geslaagd.  

Gemeenteleden hebben op een ontspannen manier met elkaar kunnen kennis maken. 

Door de fijne belevenissen van deelnemers hopen wij ook andere gemeenteleden 

te kunnen inspireren om de volgende keer ook aan te schuiven. 

Ook willen wij de mensen bedanken die ons allen hartelijk ontvangen hebben in  

hun huis en ons een heerlijke maaltijd voorgeschoteld hebben. 

Namens de Commissie Gemeente Opbouw,  

Roeli Boer 

 

Een mooi initiatief …………. 

Daar kwamen ze dan, kwartet voor kwartet, frisse ontroerende verhalen van dorpsgenoten tussen 

de 36 tot 91 lentes aan mijn vertrouwde ronde tafel. 

Nieuwe –of van gezicht bekende- deelnemers;  

het waren ontmoetingen die tot gesprekjes leiden, met soms verrassende onderwerpen.  

Mij was gevraagd om er een stukje over te schrijven en tja het was een ontspannende ervaring, een 

geschikte manier om je ietsje meer verbonden te weten met de verschillende mensen uit ons mooie 

dorp.  

Ook de voorbereiding van dit festijn vond ik leuk om te doen, kleine verrassingselementen geven 

mij als vanzelf ook plezier in ’t maken ervan. Gastvrijheid ervaar ik als een groot goed in mijn 

leven en ben zeer dankbaar dat het altijd weer wondertjes oplevert.  

Gesprekken over onderwerpen ervaar ik meestal als boeiend vanwege de beleving van de 

vertellers, de inhoud brengt mij vaak op andere gedachten rond onderwerpen. 

Ook waren er spontaan inhoudelijke fragmentjes bij over de manier waarop het Christenzijn in 

deze omgeving wordt ‘beleefd’, maar ook hoe ’t er vroeger aan toeging wat dat betreft. 

Een mooi initiatief Roelof e.a. dat behoeft herhaling wat mij betreft! 

Eva Silvius 

 

Aandacht...Aandacht.... 

Ook al is de datum voor 2019 nog niet bekend, het is belangrijk dat U de datum van het geplande 

RUNNING DINER in de gaten houdt. Voor het running diner 2017 hadden wij ons  niet 

opgegeven. 

Na enthousiaste verhalen van de deelnemers 2017 heb ik ons dit jaar aangemeld. Niet  als gast-

huis, wel als deelnemers. Het Running Diner is oecumenisch opgezet. 

Alle lof voor de bedenkers.  

We werden ontvangen in onze kerk, onze tong werd gestreeld door een zacht "voorafje" 

De volgende "gangen" waren telkens op een ander adres.  

De onderlinge contacten en gesprekken waren vaak zo interessant, dat de gastvrouw/heer ons 

moest wijzen dat "het tijd was om te vertrekken" 

Alle hulde aan de hen die de heerlijke gerechten hadden voorbereid. 

Een mooie ervaring en.......misschien ontmoeten  we U volgend jaar. 

Anneke Kuijsten 
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Stichting Hulp Vervolgde Christenen in 

Kampen 
 

De verhalen van vervolgde christenen lijken 

soms ver weg te zijn. De HVC Regiotour 

‘Geraakt door vervolging’ brengt deze 

verhalen dichtbij. Tijdens vijf gratis 

toegankelijke bijeenkomsten en één 

ondernemersbijeenkomst laat Stichting Hulp 

Vervolgde Christenen (HVC) jong en oud 

kennismaken met verhalen uit eerste hand. Zo 

vertelt onder meer de Irakese dominee 

Ghassan over hoe hij vele door IS verjaagde 

mensen kon helpen. De HVC Regiotour 

bezoekt op donderdagavond 22 maart de 

Pieter Zandt Scholengemeenschap in 

Kampen. De avond begint om 19.30 uur en de 

toegang is gratis. Meer informatie vindt u op 

www.stichtinghvc.nl/regiotour. 

 

Bemoediging en ontmoeting 

 

“Miljoenen christenen leven dagelijks in 

gevaar. Voor hen is het normaal dat het volgen 

van Jezus Christus risico’s met zich 

meebrengt. Het is bijzonder dat dit de 

christenen vaak niet ontmoedigt, maar juist 

hun geloof versterkt.“ Aan het woord is 

directeur Jan Dirk van Nifterik van Stichting 

HVC. “Iedereen is welkom tijdens de groot 

opgezette avondbijeenkomst in Kampen. Al 

eerder mochten was de Pieter Zandt 

scholengemeenschap gastlocatie voor onze 

Regiotour. We hopen vele honderden mensen 

uit de hele IJsseldelta te mogen ontmoeten. In 

totaal bereiken we tijdens de bijna twee weken 

durende Regiotour enkele duizenden mensen 

in heel Nederland. Wij zijn blij dat zo veel 

mensen meeleven met christenen in 

verdrukking.” 

 

Wonderen in verdrukking 

 

Dominee Ghassan komt speciaal voor de 

HVC Regiotour vanuit Noord-Irak naar 

Nederland. Ghassan vertelt: “In 2014, vlak 

nadat ik bevestigd was als dominee, viel IS 

ook de christelijke dorpen in Irak binnen. Het 

leger van IS naderde ons tot op twintig 

kilometer afstand; ons dorp bleef nét in het 

veilige gebied. Hierdoor konden wij gevluchte 

mensen uit andere dorpen helpen. Onder 

duizenden gezinnen kregen we de kans om het 

Evangelie te prediken. God doet wonderen in 

tijden van verdrukking.” Naast de Irakese 

dominee Ghassan delen medewerkers van 

HVC hun ervaringen en het nieuws uit het 

buitenland. Van Nifterik: “Juist voor de 

Nederlandse gelovigen kunnen de verhalen 

van vervolgde christenen een bemoediging 

zijn. We delen het verhaal van hoop uit het 

geloof.” 

 

Geestelijke en praktische ondersteuning 

 

Stichting HVC is actief in gebieden waar het 

belijden van Jezus Christus onderdrukking, 

armoede en afwijzing tot gevolg heeft. HVC 

biedt vervolgde christenen gerichte 

geestelijke en praktische ondersteuning. In 

heel Nederland zijn meer dan honderd 

vrijwilligers actief, die zich voor diverse 

projecten inzetten. Meer informatie over de 

Stichting HVC is te vinden op 

www.stichtinghvc.nl. 
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Oproep Stichting Europa Kinderhulp 
Mogen wij u even voorstellen?  

 

Luc, Lisa en Sven. Doodgewone, leuke 

kinderen. Niets aan de hand, althans zo lijkt 

het. Maar ongevraagd en door uiteenlopende 

oorzaken zijn zij thuis de dupe van conflict, 

armoede of verdriet. Je ziet het niet aan ze; ze 

lopen er ook zeker niet mee te koop. Maar ze 

hebben er wel het hele jaar last van. Behalve 

die tweeënhalve week in de zomer...  

Dan maken Luc, Lisa, Sven en ruim 1400 

andere leeftijdgenootjes mee wat het is om 

onbekommerd kind te kunnen zijn. Even geen 

problemen. Wat dan wel? Aandacht, liefde en 

structuur. Daarmee zijn ze geholpen; komen ze 

steviger in hun schoenen te staan en krijgen ze 

vertrouwen in de toekomst. 

 

 

Vertrouwen  

Stichting Europa Kinderhulp (EKH) zoekt 

vakantiegastouders. Mensen die die aandacht, 

liefde en structuur kunnen bieden. Die een 

kind de vakantie van zijn leven wil geven en 

zichzelf daarmee trakteren op een glimlach. 

Want dat is wat er feitelijk gebeurt. Lisa hoeft 

in de vakantie even niet met haar oudere zus 

naar de voedselbank, omdat mamma de 

boodschappen niet kan betalen. Ze geniet bij 

een gastgezin volop van het samen ontbijten, 

een aai over haar bol en het op tijd naar bed 

gaan. Luc ondervindt in zijn vakantie aan den 

lijve dat er ook papa’s zijn zonder losse 

handjes... Sven, hyperactief en een slechte 

slaper, komt bij zijn gastoudergezin helemaal 

tot rust. De huiselijke gezelligheid, andere 

kinderen en een verhaaltje voor het slapen 

doen hem zichtbaar goed. Zo heeft elk kind 

een eigen verhaal. Een rugzakje, heet dat 

tegenwoordig.  

 

Sores 

Europa Kinderhulp heeft ervaren dat dit type, 

korte vakanties kinderen veel energie geeft. 

Ze kunnen even alles sores van zich 

afschudden. Ze zien bovendien dat het anders 

kan. Dankzij vakantiegastouders zijn vanaf 

1961 al vele tienduizenden kinderen uit 

binnen- en buitenland geholpen.  

 

Geef een kind de vakantie van zijn leven 

En EKH heeft nog steeds dringend nieuwe 

vakantiegastouders nodig. Bent u bereidt te 

helpen? Aanmelden, meer informatie of een 

kennismakingsboekje aanvragen kan via de 

website: europakinderhulp.nl of per mail: 

overijssel@europakinderhulp.nl.  

Liever direct en rechtstreeks contact, bel dan 

één van onze medewerkers: Arjan ter Haar 

(0523-610197) 
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Woordzoeker 
 

 
 

 
 

Zoek bovenstaande woorden op en streep ze weg. Ze staan alle kanten op in het diagram, steeds in 

een rechte lijn. Hoofdletters, streepjes, spaties enzovoort zijn weggelaten. 

De overgebleven letters vormen een waarheid als een koe?!  
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Kleurplaat 

 


