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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 
 

Voor de zomervakantie willen wij het volgende nummer van Kontakt uitbrengen. Uw bijdrage 

voor dat nummer kunt u tot en met woensdag 11 juli 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 26 mei Vrijwilligersavond 19.00 uur kerk 

donderdag 7 juni  Ouderenmorgen en samen  

aan tafel 

10.30 uur Hoogthij 

Vrijdag 29 juni t/m 

zondag 1 juli 

Clubweekend CJV   

zondag 16 september Opening winterwerk   

Zondag 14 oktober 50-jarig jubileum 

Protestants kerkkoor 

Steenwijkerwold 

9.30 uur kerk 

 

Kerkelijk Bureau 
 

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 

 

 

mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
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Overzicht kerkdiensten 
 

zondag 20 mei 

Tentdienst 

1e Pinksterdag 

m.m.v. beide koren 

 

10.00 uur ds. E. van Veen 

en Evelien Reewijk 

 

zondag 27 mei 

Samen! 

 

10.00 uur  mevr. L. Winters-

Jonas (Kraggenburg) 

Kosten Pastoraat 

zondag 3 juni 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen  Pinksterzendingscollecte 

zondag 10 juni 

 

09.30 uur  ds. C.P. Meijer 

(Zwolle) 

 

Werelddiaconaat 

zondag 17 juni 09.30 uur  ds. E. van Veen 

 

Binnenlands Diaconaat 

zondag 24 juni 

 

09.30 uur  ds. M.R. Veen 

(Achlum) 

 

Onderhoud Orgel 

zondag 1 juli 

Openluchtdienst  

m.m.v. De Woldklank 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen  Kosten Eredienst 

zondag 8 juli 

Viering Heilig Avondmaal 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen Bezoekwerk 

zondag 15 juli 09.30 uur  ds. E. van Veen 

 

Stille Hulp 

zondag 22 juli 

 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen  Kerkradio 

 

Op de zondagen 27 mei, 3 juni en 1 juli 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. 

 

 

Wij feliciteren de volgende 75-plussers 
 

  

21 mei W.H. Hartkamp, Markehof 1, met zijn 82e verjaardag 

22 mei S.F. Bakker-van Dam, Het Schild 12, met haar 76e verjaardag 

24 mei W. Verbeek-Wagter, Oldemarktseweg 171, met haar 88e verjaardag 

28 mei C. van der Knokke, Bergsteinlaan 76, met zijn 82e verjaardag 

31 mei G. Veneboer-Bruins, Thijendijk 12, met haar 79e verjaardag 

2-juni M. Bakker-Bos, Oldemarktseweg 119 N, met haar 80e verjaardag 

3-juni J. de Wilt-Bezemer, Witte Paarden 6, met haar 92e verjaardag 

14 juni H.J. Kuiper-van den Hul, ten Holtheweg 8, met haar 78e verjaardag 
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15 juni G.H. van den Berg, Mariënwold 20, met zijn 81e verjaardag 

23 juni R. Boer-Westerbeek, Conincksweg 4, met haar 76e verjaardag 

24-jun H. Wardenier, Oldemarktseweg 126, met haar 81e verjaardag 

6 juli S.A. Maters, Mienbeken 4, met zijn 78e verjaardag 

9 juli V. Noordhuis-Faken, De Erfgenamen 5, met haar 82e verjaardag 

12-jul C. de Vries-Baas, Johannes Bogermanstraat 325, met haar 88e verjaardag 

12-jul H. Oosting-Kuiper, Bakkersveld 11 A, met haar 88e  verjaardag 

12 juli S. Mook-Hoekstra, De Spitzen 6, met haar 77e verjaardag 

13 juli A.L. Bijl-Post, Hummelingen 8, met haar 82e verjaardag 

19 juli A.C. Veldhuizen-Jongbloed, Oldemarktseweg 9, met haar 80e verjaardag 

 
 

 

Samen! Over vriendschap - viering 27 mei 
 

        Je hebt iemand nodig, stil en oprecht…. 

        Die als het er op aankomt, voor je bidt en 

voor je vecht…. 

 

Heel veel mensen kunnen het kleine gedichtje 

dat Toon Hermans ooit schreef, zonder 

nadenken aanvullen. Het bekende versje over 

vriendschap. 

 

De volgende dienst van Samen! een dienst 

voor jong en oud gaat over vriendschap. We 

kijken samen naar een filmpje van de twee 

dikke vrienden Ernie en Bert, we luisteren 

naar het vriendschapsverhaal van David en 

Jonathan, we denken na over het lied ‘Welk 

een vriend is onze Jezus’ en beseffen dat God 

als een vriend voor ons wil zijn. 

 

Kortom een dienst waarin we Vieren, Beleven 

en Ontmoeten. 

Een dienst voor jonge kinderen, volwassenen 

en ouderen, een dienst voor ons allemaal 

Samen! 

 

Kom jij/u ook? En…… vrienden welkom! 

 

27 mei PKN 10.00 uur.          

 

Samen! over vriendschap. 

 

Hartelijke groet, 

Liesbeth Winters 
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Geest van opstandigheid 
 

Kom in ons midden, 

Geest van opstandigheid, 

die ons de moed schenkt, 

om in te gaan, 

tegen alles wat kleineert, 

tegen alles wat het uitzicht ontneemt, 

tegen alles wat misbruikt en schendt, 

tegen alles wat onvrede brengt. 

 

Kom in ons midden, 

Geest van opstandigheid, 

die ons de kracht geeft, 

om mee te werken 

aan alles wat gerechtigheid bouwt, 

aan alles wat tranen droogt, 

aan alles wat leven bevordert, 

aan alles wat strijdt tegen de dood. 

 

Kom in ons midden, 

Geest van opstandigheid, 

die ons leert geloven 

in alles waarin liefde woont, 

in alles wat kloven overbrugt, 

in alles wat verzoening brengt, 

in alles wat Christus 

de mensen heeft geboden. 

Alfred C. Bronswijk 

 

De Geest waait waarheen Hij wil ….. .....  
 

En dat is nou precies het probleem. Het 

probleem waar veel christenen tegenaan 

lopen. God de Vader, dat gaat nog wel. Jezus 

Christus, de Zoon, ook wel. Maar die Heilige 

Geest, dat is toch wel een stuk lastiger. Dus is 

het met Kerst heel druk in de kerk, wil het met 

Pasen ook nog wel lukken, maar blijkt 

Pinksteren telkens weer de kroon te spannen 

in negatieve zin. Op deze christelijke feestdag 

komen er maar nauwelijks meer mensen naar 

de dienst dan op een gewone zondag. Nou 

weet ik wel dat het niet om aantallen gaat. En 

dat je met dat ‘gewone’ aantal mensen een 

hele goede, gezegende, feestelijke 

samenkomst kunt hebben, waarin de 

aanwezigheid van de Heilige Geest voelbaar 

is. Maar toch is er iets mis. Want, laten we 

even duidelijk stellen dat wij als kerkelijke 

gemeente helemaal niet hadden bestaan als 

daar, in die bovenzaal zovele eeuwen geleden, 

niet die Geest in werking was getreden. En 

dan past het natuurlijk niet op de feestdag om 

juist dát feit te vieren je te gedragen alsof het 

een normale zondag is. Het is iets van alle 

tijden …. het ongemak over de Geest. Er zijn 

altijd al kerkgenootschappen geweest die er 

maar nauwelijks mee uit de voeten konden. 

Wat dan weer allerlei reacties van andere 

gelovigen heeft opgeroepen die diezelfde 

Heilige Geest weer zo benadrukten dat er 

bijna geen houden aan was. De Geest doet wat 

Hij wil. En niet zozeer wat wij willen. We 

kunnen de Geest van God niet in regeltjes 

proppen, we kunnen Hem niet aan banden 

leggen. Als Hij er is, dan gaat Hij zijn eigen 

gang en werkt tot eer van God. Rest ons één 
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vraag: Staan we open voor wat Hij wil doen in 

ons leven? In onze gemeente? Willen we ons 

laten sturen door deze Geest? Of hébben we 

Hem aan banden gelegd ..... hebben we Hem 

monddood gemaakt, in zoverre dat Hij alleen 

nog maar kan werken waar wij Hem ruimte 

bieden? Voor zover Hij in onze regeltjes past? 

Misschien moeten we Handelingen 2 nog eens 

goed lezen. En bidden of God ons wil 

vervullen met de Heilige Geest. Wanneer we 

dat met elkaar als gemeente van Christus hier 

ter plaatse doen, dan hoeven we niet verbaasd 

te staan als er wonderen gaan gebeuren. Op 

wat voor manier dan ook! 

 

E.V. Huls 

 

 

Doopdienst 
 

In de drukbezochte dienst van 25 maart jongstleden, het was natuurlijk ook Palmpasen, zijn twee 

jongetjes gedoopt 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 aan de Hendrik Berkstraat 

10 te Kampen. Het was heel fijn dat er veel kinderen waren, die niet alleen de doop hebben 

bijgewoond, maar ook in Hoogthij een mooie palmpaasstok hebben gemaakt, met behulp van de 

leiding van de kinderdienst, waarvoor nog hartelijk dank. 

 

 
 

Gewijzigde datum Vrijwilligersavond 2018 
 

In het vorige Kontaktnummer was aangegeven dat de Vrijwilligersavond op vrijdag 1 juni 2018 

zou zijn. Om echter het programma helemaal rond te krijgen, en dat is zeker gelukt!, is de 

Vrijwilligersavond verplaatst naar zaterdag 26 mei 2018, locatie kerk.   

 

Gelukkig hebben we een lange lijst van vrijwilligers die allemaal begin mei een uitnodiging 

krijgen. Mocht u onverhoopt toch géén uitnodiging  hebben ontvangen, aarzel dan niet en meldt u 

aan zoals hieronder aangegeven. We rekenen op uw komst! 
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Voor de volledigheid treft u hierna de tekst van de verstuurde uitnodiging.  

 

 

 

 

 

Vrijwilligersavond voor jong en oud 2018 

 

We zijn een kerk voor iedereen! 
 

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

Beste vrijwilliger, 

 

Namens de kerkenraad wordt u, samen met uw eventuele partner, hierbij van harte uitgenodigd 

voor de Vrijwilligersavond op zaterdagavond 26 mei 2018 vanaf 19.00 uur in onze kerk.  

We waarderen de inzet van u als vrijwilliger zeer. Het maakt niet uit wat u doet of gedaan heeft, 

hoe gering ook. 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. 

 

Wat u kunt verwachten? Ja, dat willen we niet verklappen. Kom vooral en laat u verrassen! 

 

Om te weten op hoeveel mensen er gerekend kan worden, aan u het verzoek zich uiterlijk vrijdag 

18 mei 2018 voor de Vrijwilligersavond aan te melden. Dit kunt u  doen door kort een mail te 

sturen naar scriba.pk.steenwijkerwold@gmail.com  onder vermelding van aanmelding voor de 

avond én of uw eventuele partner ook meekomt. Mocht een mail sturen echt niet tot de 

mogelijkheden behoren, dan kunt u bellen met de scriba, bereikbaar via 06-30224338.  

 

Wilt u gebruik maken van onze ophaaldienst, wilt u dat dan melden bij Gerard Dolstra? Telefoon 

589164; E-mail gh.dolstra@home.nl  

 

Mogen we u zaterdag 26 mei 2018 bedanken? 

 

Vriendelijke groet, 

namens de kerkenraad 

Lotty Nijenhuis               Kees Offringa 

voorzitter                        scriba 
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Terugblik gemeenteavond dinsdag 24 april jl. 
 

 

Afgelopen dinsdag 24 april was er in onze 

kerk een gemeenteavond. Hoewel ik de 

gegeven presentaties natuurlijk tekort doe, wil 

ik hierbij toch een poging doen een compacte 

weergave te geven van hetgeen is verteld. 

Tevens hebben hieronder een paar aanwezige 

gemeenteleden kort hun indruk van de 

gemeenteavond gegeven. 

 

 
 

Onze voorzitter van de kerkenraad, Lotty 

Nijenhuis, opende om 19.30 uur voor zo’n 46 

aanwezige gemeenteleden de avond met 

gedicht en gebed. Daarna ging ze in op het 

gesprek wat de visitatoren met de kerkenraad 

op 20 maart 2018 hebben gehad.  

Uitkomst was dat de visitatoren vertrouwen 

hebben in de opstelling en aanpak door de 

kerkenraad en doen nu een stapje terug. Op 

dinsdag 2 oktober 2018 zal er opnieuw een 

gesprek plaatsvinden.  

 

Zoals ook al eerder aangegeven kijkt de 

predikant uit naar een functie, elders.  

Lotty Nijenhuis was blij te kunnen melden dat 

de afgelopen paar maanden 4 gemeenteleden 

zijn toegetreden tot de kerkenraad, 3 

kerkrentmeesters en 1 scriba. 

 

Vanuit de ouderlingen vertelde Roeli Boer 

over het werk. Kernwoorden daarbij waren 

“Aandacht voor elkaar” en “Aandacht voor 

vreugde en aandacht voor verdriet”. Als extra 

punt houdt Roeli zich bezig met “Gemeente-

opbouw”. 

 

 
 

Ria van den Hoofdakker verlaat dit jaar het 

team van ouderlingen waarbij de oproep werd 

gedaan aan een ieder voor het ambt van 

ouderling.  

 

“Auke en ik hebben de gemeenteavond PKN 

Steenwijkerwold op 24 april jl. bezocht. 

De sfeer was gemoedelijk. De avond was heel 

goed voorbereid door alle geledingen van de 

kerkenraad. We kregen inzicht in het werk van 

de ouderlingen, diaconie, kerkrentmeesters.  

En we hebben gesproken over de kerk in de 

toekomst - het thema van deze avond -  aan de 

hand van een aantal stellingen. Een goede 

gemeenteavond!”           Hannie Feenstra 

 

Bert Deddens nam daarna het 

presentatiestokje over, om namens de 

kerkrentmeesters één en ander te vertellen 

vanuit de titel “We maken met u de balans 

op”. De huidige kerkrentmeesters zijn allen 

recent begonnen en werden kort voorgesteld. 

Vanuit de kerkrentmeesters is er behoefte aan 

het meer meepraten vanuit de gemeenteleden. 

Men wil een heldere (financiële) 

verantwoording. Er werd toelichting gegeven 

op de financiële zorgen. Dit werd veroorzaakt 

door toenemende lasten in combinatie met 

teruglopende inkomsten.  

Bert gaf aan wat er de komende tijd gaat 

gebeuren. Denk hierbij aan afbouwen 

pastorale externe hulp nu onze eigen predikant 

weer beschikbaar is, het organiseren van een 

najaarsmarkt, en meer doen met vrijwilligers.  

 

Vanuit de drie basisprincipes :”Dienen, delen, 

doen” ging Femmie Dolstra in op de groot 

aantal taken die door de diaconie worden 
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gedaan. Een greep hieruit: Thuisviering Heilig 

Avondmaal, ouderen- en ziekenbezoek, 

coördinatie Paasgroet en Kerstgroet, 

inzamelen goederen voor Dorcas en Voedsel-

bank, Ophaaldienst, Kerkradio en Kerkdienst. 

 

Vorig jaar is bijna € 3.000,00 aan collectes in 

de dienst opgehaald. Dit is aan doelen, zowel 

binnen Nederland maar ook in het buitenland 

(bijvoorbeeld Sint Maarten), besteed. Jaarlijks 

blijft er niets over van de opbrengsten, alles 

wordt uitgegeven. 

 

Voor het digiteam werd gevraagd om 

versterking met nieuwe mensen. Afgesloten 

werd met het motto “Vele handen maken licht 

werk”. 

 

Tot nu toe waren er niet veel reacties op de 

gegeven presentaties. Ze waren ook helder en 

duidelijk. Met het onderdeel “Bespreking 

stellingen” kwam daar verandering in. Onze 

predikant Eric van Veen leidde dit onderdeel. 

Hieronder voor diverse stellingen wat 

genoteerde reacties. 

 

Stelling: “De schuld voor de leegloop van de 

kerken ligt vooral bij de kerken zelf”. 

Reacties: Belangrijk om positief over kerken 

te praten, framing. Jeugd trekt weg. Leiding 

van Kerk loopt achter op maatschappelijke 

ontwikkelingen. Schuld is een “zwaar” 

woord. 

 

Stelling: “Over 10 jaar is Steenwijkerwold 

geen zelfstandige Protestantse gemeente 

meer”. 

Reacties: Deze stelling wordt door menigeen 

gedeeld. Het gaat minder om zelfstandig 

blijven, meer over na te streven kwaliteit. Kerk 

moet slagvaardiger worden (Kerk 2025). 

 

Stelling: “We kunnen beter inspelen op een 

gewijzigde beleving van kerk zijn”. 

Reacties: Werd eigenlijk heel kort bij stil 

gestaan. Men vond dit een mooie 

omschrijving. 

 

Stelling: “Het wordt steeds moeilijker om de 

bemensing op peil te houden”. 

Reacties: Houdt de moed er in. Zolang 

mensen het werk belangrijk vinden, is er 

geloof in beschikbaarheid vrijwilligers. 

 

Stelling: “Leve de kerk” 

Reacties: De kerk zijn de gelovigen, is niet het 

gebouw. Misschien meer uitdragen dat de 

kerk bestaat. Suggestie om meer aandacht 

voor jeugd in Steenwijkerwold en omgeving. 

Tip, gebruik kerkgebouw meer voor 

bijeenkomsten en vergaderingen. 

 

 
 

Als laatste onderdeel vóór de pauze hield Co 

Berrevoets op verzoek van de kerkenraad een 

heldere presentatie over de opbouw van onze 

website én facebookpagina. Ingegaan werd op 

de diverse vermelde kolommen in de 

oranjebalk op de homepage (beginpagina) en 

de facebookpagina. 

Op de homepage wordt steeds aan de 

rechterzijde het “laatste nieuws” vermeld. Co 

liet onder andere zien hoe je een eerder 

gehouden kerkdienst opnieuw weer kunt 

bekijken. Hij eindigde zijn uitleg met een 

daarna uitgedeeld enquêteformulier. Voor 

meer info, zie een bericht hierover elders in dit 

Kontakt. Hierbij de oproep om toch vooral het 

enquêteformulier in te vullen en af te geven. 

 

 “De gemeente is goed geïnformeerd over de 

financiële en personele problemen die er nu al 

zijn en in de nabije toekomst zullen 

verergeren. Men denkt aan de financiële 

problemen nog iets te kunnen doen, met de 

genoemde middelen is dit m.i. uitstel van 

executie, inkomsten en uitgaven zijn 

onderhevig aan maatschappelijke 

ontwikkelingen die onontkoombaar tot een 

faillissement zullen leiden. Mijn indruk is dat 

men er te gemakkelijk over denkt. Ook de 

personele problemen kunnen niet met 
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vrijwilligers oproepen worden opgelost, het 

moet structureel worden aangepakt door het 

scheppen van delegatiemogelijkheden naar 

groepen. Over 10 jaar zijn wij waarschijnlijk 

onderdeel van een streekgemeente en hebben 

geen kerkgebouw meer in eigendom.”                                           

Heije Wubs 

 

 
 

En toen was er pauze. 

 

Na de pauze was er een groot onderdeel, te 

weten een verhaal vanuit broeder Verheij van 

Leger des Heils. Bijgevoegd ziet u hem op de 

rug met daarop het motto “Together we’re 

one”. Of zoals hij zelf ook aangaf: “Samen 

leven doe je niet alleen”. 

Oorsprong van Leger des Heils lag in London 

in  

1865 vanuit “Christian mission”. In 1878 is  

Leger des Heils opgericht met vanaf het begin 

“ 

Soep, zeep en heil”. In 1889 is Leger 

begonnen met de nu nog steeds bestaande 

opvang. Er werd een indrukwekkende film 

vertoond over de dagelijkse werkzaamheden 

van het Leger. Er kwamen veel getallen over 

het scherm, bijvoorbeeld jaarlijks 26 miljoen 

kg aan tweedehandskleding, jaarlijks helpen 

ze 35.000 mensen en zijn ze ook actief in 

ontwikkelingslanden. In het filmpje werd 

aangegeven “Doen wat we geloven, heel 

praktisch”. Het leger des Heils is 

tegenwoordig opgedeeld in een 4-tal 

hoofdonderdelen, te weten: Kerkgenootschap, 

Welzijns- en Gezondheidszorg (grootste 

onderdeel), Fondsenwerving en 

Dienstverlening (vooral intern georiënteerd). 

Het leger groeit met name in Afrika maar ook 

in Tsjechië en Slowakije. Zien dit als opdracht 

van God. Broeder Verheij sloot zijn boeiende 

bijdrage af met “We dienen allemaal dezelfde 

heer” 

 

“Wat een fijne en warme sfeer was het 

vanavond. Dat voelde heel erg goed. En er 

was bereidheid om naar elkaar te luisteren. In 

die sfeer konden ook de zorgen die er zeker 

zijn, gedeeld worden. Tot slot wil ik mijn 

waardering uitspreken voor onze predikant en 

heel de kerkenraad. Hen wens ik geloof en 

moed om het samen met de Here God te 

blijven doen”  

ds. Anne de Looze 

 

 
 

Daarna werd gezamenlijk Lied 362, vers 1 – 3 

gezonden, spontaan begeleid door de organist 

Jan Fledderus. 

 

Onze predikant Eric van Veen ging voor in 

gebed waarna Lotty Nijenhuis de bijeenkomst 

afsloot.  

Iedereen werd bedankt voor haar/zijn komst 

en nodigde allen uit om nog na te praten met 

wat drinken en knabbeltjes.  

 

Kees Offringa,scriba 
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Bericht vanuit het Consistorie 
 

Als ouderlingen maken wij ons zorgen om de 

toekomst van de kerk. Nog een paar maanden 

te gaan en dan verlaat Ria van den Hoofdakker 

ons team. Met 2 ouderlingen is het werk in de 

gemeente niet te doen. Wij vinden dat alle 

kerkelijke meelevende gemeenteleden hier 

samen verantwoordelijk voor zijn. Om jezelf 

aan te bieden is misschien moeilijk maar als u 

namen weet, geef dit dan s.v.p. door aan 

iemand van de kerkenraad zodat wij die dan 

kunnen benaderen. Het werk in de gemeente 

kan en mag niet alleen op 2 ouderlingen 

neerkomen. 

Het woord ouderling blijkt nog steeds een 

beladen woord te zijn. Misschien kunnen wij 

of u hier een andere benaming voor vinden. 

Maar om ouderling te zijn is echt niet 

ingewikkeld. 

Wij werken altijd nauw samen de ds. van 

Veen. 

Het pastoraat is aandacht hebben voor, en 

omzien naar elkaar in verbondenheid met de 

gemeente van Jezus Christus. Mensen 

bezoeken als dat nodig is bij ziekte, 

problemen of eenzaamheid enz. En met 

medewerking van de bezoekers in onze 

gemeente werkt dit heel goed. Wij zijn alle 

drie ouderling geworden omdat wij graag 

meewerken aan het opbouwen en instant 

houden van onze gemeente . 

 

Klaas Klarenberg 

Ria v.d.Hoofdakker 

Roeli Boer 

 

 

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 G. Winters - Rodermond Flat huisnummer 56 
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"Wat vinden u en jij van onze website en 

facebookpagina?" 
 

Op dinsdag 24 april jl. hebben Co Berrevoets 

en Hessel Nijenhuis tijdens de 

gemeenteavond uitleg gegeven over onze 

website en facebookpagina, Hierbij waren ook 

een aantal vragen die de aanwezigen via een 

enquêteformulier die avond konden 

beantwoorden. 

 

Mogelijk was u niet in de gelegenheid om naar 

de gemeenteavond te komen en wilde u wèl 

uw mening kwijt over de website en 

facebookpagina. Daarom vindt u hierbij het 

toegepaste enquêteformulier welke alsnog 

door u ingevuld kan worden. 

 

Het ingevulde formulier kunt u in de 

brievenbus doen bij Co Berrevoets, 

Marienwold 1 of bij Hessel Nijenhuis, Pastor 

Muitemanstraat 15, allebei in 

Steenwijkerwold. 

 

Natuurlijk kunt u ook het formulier via onze 

website http://pk-steenwijkerwold.nl invullen 

en deze versturen naar jberrevoets@home.nl 

of hnijenhuis@hetnet.nl 

 

Tot en met 31 mei 2018 kunt het 

enquêteformulier aanleveren. Daarna gaan we 

aan de slag met de ingekomen reacties. 

Uiteraard wordt u over de uitkomsten op enig 

moment geïnformeerd.  

Kunnen we uw reactie tegemoet zien? 

 

Met hartelijke groet, 

 

Co Berrevoets, webmaster 

Hessel Nijenhuis, webmaster 

Kees Offringa, scriba 

 

 

 

Een bericht van de Commissie 

Gemeenteopbouw 
 

Graag willen we u vanuit de Commissie 

Gemeenteopbouw laten weten welke 

activiteiten we de rest van het jaar op de 

planning hebben staan.  

U was gewend dat er met Pinksteren de 

Pinksterwandeling georganiseerd werd. 

Helaas gaat deze dit jaar niet door. De 

wandeling valt namelijk samen met het 

Dorpsfeest van Steenwijkerwold en om 

elkaars activiteiten niet in de weg te zitten, is 

besloten de wandeling dit jaar over te slaan. 

Uiteraard zal er volgend jaar wel weer een 

wandeling georganiseerd worden. 

Hoewel het nu nog ver weg lijkt, is het voor je 

het weet weer september en staat de opening 

van het winterwerk weer op het programma. 

Dit jaar is dat het weekend van 16 september 

Ook wordt er weer een Running Dinner en een 

Top2000-dienst georganiseerd in het najaar. 

Meer informatie en de data van deze 

activiteiten laten we u binnenkort weten. 

 

Commissie Gemeente Opbouw, 

Roelof en Hilde Falkena 

Lucy Wink 

Henk Jan Linthorst 

Willie Zeefat 

Alle Ytsma 

Geesje Jongschaap 

ds. Van Veen 

Roeli Boer 

 

 

mailto:jberrevoets@home.nl
mailto:hnijenhuis@hetnet.nl
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Protestants kerkkoor Steenwijkerwold zoekt 

(tijdelijke) leden 
 

Op zondag 14 oktober 2018 vieren wij tijdens 

een feestelijke morgendienst in de 

protestantse kerk te Steenwijkerwold het 50-

jarig jubileum van het koor. 

 

Ons koor zoekt voor deze gelegenheid 

amateur zangers/zangeressen om zes keer 

gratis mee te zingen als voorbereiding op deze 

dienst. 

 

Zingt u graag, heeft u wel eens in een koor 

willen zingen, maar bent u er nog nooit aan 

toegekomen, of bent u juist weer op zoek naar 

een koor, dan is dit een mogelijkheid om te 

proeven aan ons repertoire en sfeer. 

Een gepland optreden daagt altijd uit om naar 

een hoger niveau te groeien: dus kom erbij en 

groei met ons mee onder leiding van onze 

dirigent dhr. Adriaan Oudkerk. 

 

U bent van harte welkom na de zomervakantie 

op donderdagavond 30 augustus van 19.30 tot 

21.30 uur in de Immanuëlschool te 

Steenwijkerwold. 

 

Heeft u belangstelling of wilt u meer 

informatie dan kunt u contact opnemen met: 

 

Roeli Boer, tel.:0521-587 570 of Geesje 

Jongschaap, tel.: 0521-589 194  

 

 

Van het college van kerkrentmeesters 
 

We kunnen terugzien op een uiterst plezierige 

gemeenteavond op 24 april. Deze constatering 

doen we op basis van de reacties van de 

aanwezigen.  

Ook van onze kant dank aan een ieder die er 

was en/of een bijdrage heeft geleverd aan het 

slagen van deze avond.  

 

Het was ook nodig, voor ons als ‘kerk’, dat er 

weer positieve geluiden worden 

waargenomen.  

We hebben als kerkrentmeesters kunnen laten 

zien dat we tegen een aantal financiële 

problemen aanlopen. Er komt veel minder 

geld binnen dan begroot, en naar verhouding 

gaat er te veel uit. Dat is een eerste 

constatering!  

We hebben kunnen laten zien welke keuzes er 

direct zijn gemaakt en welke maatregelen er 

op de korte termijn in gang worden gezet om 

onze kerk weer financieel gezond te krijgen en 

te houden. Daar zijn zaken bij die voor de 

nabije toekomst maar ook op de lange termijn  

zeer belangrijk zijn. 

 

 

 

Vrijwilligers 

Een van die keuzes is ook, om vaker dan tot 

nu toe het geval was, een beroep te doen op 

vrijwilligers om hand- en spandiensten te 

verrichten in en om de kerk.  

We hebben daarom aan het eind van onze 

presentatie benadrukt dat we het belangrijk 

vinden dat we als gemeenteleden ‘samen’ op 

onze kerk (als gebouw) passen.  

Samen zorgen dat het in en om de kerk er 

netjes en verzorgd uitziet. Het komt dan neer 

op eenvoudige schoonmaak- en 

onderhoudswerkzaamheden. We denken aan 

een team van een aantal mensen die 

regelmatig, door de week, voor dit soort 

werkzaamheden naar de kerk komen. Dit plan 

is goed ontvangen.  

 

Op de gemeenteavond hebben we de 

aanwezigen gevraagd om zich hiervoor aan te 

melden. Spontaan hebben zich hiervoor 4 

personen aangemeld en later die week nog 2. 

Er kan dus al een groepje worden gevormd. 

Maar wellicht zijn er onder u ook nog mensen 

die zich hiervoor beschikbaar willen stellen. 

‘Hoe meer zielen, hoe meer vreugd’ toch?  
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Hoe leuk kan het zijn om samen te werken aan 

dit stukje kerkzijn.  

U kunt zich aanmelden bij één van de 

kerkrentmeesters! 

Dit alles onder het motto ‘het moet weer leuk 

zijn om iets voor onze kerk te doen’. 

 

Het college van kerkrentmeesters 

 

 

 

Solidariteitskas 2018 

 

In de Bijbel (Nieuwe Bijbelvertaling) is het 

woord solidariteit slechts één keer te vinden. 

Die ene zin is echter zeer krachtig en 

veelzeggend: “En houd de liefdadigheid en 

onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn 

offers waarin God behagen schept.” 

(Hebreeën 13:16). 

 

Door uw bijdrage - een offer - aan de 

Solidariteitskas houdt u de onderlinge 

solidariteit tussen gemeenten in ere. Zo 

ondersteunen gemeenten elkaar om levendig 

en krachtig midden in de wereld te staan. 

Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. 

Aan ideeën ontbreekt het niet, maar wel aan 

menskracht, ruimte of geld. Voor hen is er de 

Solidariteitskas. 

 

Zo heeft de Commissie Steunverlening die 

verantwoordelijk is voor de Solidariteitskas 

de Gereformeerde Kerk Nijeveen een subsidie 

toegezegd, omdat zij met het oog op de 

toekomst wil werken aan de vitaliteit van de 

gemeente. De gemeente kan door het 

toezeggen van de subsidie professionele 

menskracht inschakelen. Het wordt dus 

mogelijk om samen met een begeleider aan de 

vitaliteit van de gemeente te werken, zonder 

dat financiën een belemmering zijn om het 

proces te starten. Het resultaat van het 

veranderproces in Nijeveen is dat de gemeente 

een goed perspectief gevonden heeft in de 

missie en inzet voor het gemeente-zijn, en 

zich een toekomstbestendige structuur voor de 

organisatie van het kerkenwerk heeft 

aangemeten. 

 

Daarnaast is de Solidariteitskas er ook voor 

gemeenten die vernieuwende ideeën hebben. 

Die kansen zien om nieuwe wegen in te slaan. 

Zo is bijvoorbeeld tienduizend euro toegezegd 

voor het realiseren van een Tiny church in 

Almere. Een klein kerkgebouw dat de huidige 

pioniersplek (een srv-wagen) moet ontlasten, 

omdat die zo populair is dat die de aandacht 

nauwelijks aankan. Door het oprichten van de 

Tiny church komen nog meer mensen in 

aanraking met het geloof. Die tienduizend 

euro van de Solidariteitskas - mede door u 

opgebracht - maakt dit mogelijk. Dank 

daarvoor! 

 

Bijdragen 

Als gemeente vragen wij een bijdrage van € 

10,00. Voor elk belijdend lid wordt € 5,00 

afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag 

dat overblijft is bestemd voor onze eigen 

gemeente. Mogen wij rekenen op uw 

solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u 

mee aan de opbouw en het voortbestaan van 

de gemeenten en het bovenplaatselijk werk 

binnen de Protestantse Kerk.  

 

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? 

Neem dan contact op met de kerkenraad, of 

kijk op de website 

www.pkn.nl/solidariteitskas. 

 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
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Inzameling Voedselbank 
 

Zondag 18 maart jl. hield de diaconie weer een 

inzameling voor de voedselbank. 

We ontvingen veel spullen, welke de 

voedselbank gaat gebruiken voor de 

wekelijkse donaties. 

Tevens ontvingen wij verschillende bedragen, 

in totaal € 50,-,  wat ook bestemd is voor het 

werk van de voedselbank. 

Alle gulle gevers willen wij hartelijk 

bedanken!  

 

 

 

Vakantieweek Roosevelthuis van 8 september 

tot 15 september 2018 
 

Het Diaconaal Streekverband in Noordwest 

Overijssel organiseert voor de 

(wijk)diaconieën van alle gemeenten in 

Overijssel die behoren tot de Protestantse 

Kerk in Nederland dit jaar weer de 

vakantieweek voor alleenstaanden met een 

lichamelijke beperking. 

 

De vakantieweek 2018 is vanaf zaterdag 8 

september tot zaterdag 15 september 2018. 

Deze week wordt gehouden in Nieuw 

Hydepark, voorheen F.D. Roosevelthuis in 

Doorn. 

 

Het “Roosevelthuis” staat op het schitterende 

landgoed Hydepark. De gasten kunnen 

heerlijk genieten van de groene omgeving en 

de rust. De wandelpaden zijn goed begaanbaar 

en toegankelijk voor rolstoelgebruikers. De 

vakantieweek wordt mogelijk gemaakt door 

de ondersteuning van heel veel vrijwilligers. 

In het Roosevelthuis staat gastvrijheid en 

persoonlijke aandacht voorop. 

 

Deze week is bestemd voor alleengaanden 

met een lichamelijke handicap, ongeacht 

geloofsovertuiging, die geen andere 

mogelijkheden hebben om op vakantie te 

gaan. Wel heeft de week een protestants 

christelijk karakter en tijdens de vakantieweek 

is ook altijd een predikant of geestelijk 

verzorger aanwezig.  

 

Algemene informatie kunt u vinden op  

www.nieuwhydepark.com. 

 

Voor vragen of opgave kunt u terecht bij 

Femmie Dolstra, Het Schild 18, 8341 RL  

Steenwijkerwold, telefoon (0521) 58 91 64. 

 

Mocht u als vrijwilliger graag mee willen dan 

kunt u ook contact opnemen met Femmie 

Dolstra, of u kunt een e-mail sturen naar: 

bestuur.streekverband@gmail.com, dan 

brengen wij u in contact met de andere 

vrijwilligers. 

 

 

Nieuws van CJV Steenwijkerwold 
 

We hebben alweer 2 activiteiten gedaan in de 

afgelopen weken.  

Vrijdag 13 april zijn we met alle kinderen 

wezen bowlen in Tuk en op vrijdag 23 maart 

hebben de kinderen weer opgetreden tijdens 

ons jaarfeest. 

 

Het jaarfeest, dit jaar gehouden op vrijdag 23 

maart, was wederom in het Vestzaktheater 

van De Meenthe. Het thema was dit jaar 

“Televisie”. De kinderen mochten zelf weten 

welk TV-programma ze graag wilden nadoen. 

De opening werd gedaan door onze voorzitter 

Jan de Vries waarna de kinderen de 

presentatie van de avond van hem overnamen. 

http://www.nieuwhydepark.com/
mailto:bestuur.streekverband@gmail.com
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De eerste act was een poppenkasttheater van 

de Fabeltjeskrant. 

Daarna een Dance Dance Dance blok met 

dansen op de volgende nummers: Okido en 

Despacito. Er was hier zelfs een echte jury bij 

aanwezig. 

Na al het dansen was er een leuke act van 

“Fake Vonk” en werden een aantal challenges 

uit het TV programma Checkpoint gedaan. 

Als afsluiting voor de pauze was er nog de 

extra ingelaste uitzending van “Mijn vader is 

de beste”, waarbij een aantal vaders en 

kinderen meededen op het podium en 

uiteindelijk Wybo Hartkamp de ‘beste’ vader 

was. 

 

In de pauze kon iedereen even gezellig met 

elkaar bijpraten in de foyer en werden de 

lootjes verkocht. 

 

Na de pauze werd er gestart met het 

sportjournaal ter introductie van de finale van 

het heren synchroon zwemmen. Vervolgens 

kwam er weer een Dance Dance Dance blok 

met dansen op de volgende nummers: I’m 

Better, Grease en een mash-up van 3 

nummers. Als laatste act van de kinderen werd 

het TV programma “Wedden dat ik het kan” 

gedaan. En de leiding sloot dit keer af met 

“Benidorm Bastards” waarbij uiteindelijk alle 

kinderen mee konden dansen op het podium. 

 

Als afsluiting van de geslaagde avond werden 

de lootjes getrokken en konden een aantal 

mensen weer met leuke prijsjes naar huis. 

 

Volgende activiteiten: 

Clubkamp – vrijdag 29 juni t/m zondag 1 juli 

– groep 5 t/m brugklas 

Monkeytown – vrijdag 6 juli – groep 3 en 4 

 

 
 

 

Komen en gaan 
 

De volgende leden zijn nieuw in onze gemeente: 
dhr. J. Maters en mevr. J. Wind, Steenwijkerweg 256 

van Steenwijk 

dhr. H.K. Brouwer, Onderduikersweg 2a van Ter 

Idzard 

 

De volgende leden zijn uit onze gemeente 

vertrokken: 
mevr. T. Braad, Oosterhoek 53 naar Lemmer 

mevr. L.H.E. Stoffers, ten Holtheweg 3a naar 

Scherpenzeel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Gegevensbescherming 
 

Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe 

privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In 

Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens belast met de handhaving van de wet. 

 

Gelden deze regels ook voor kerken? 

 

Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

De Protestantse Kerk in Nederland wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de 

privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat eenieder die binnen de kerk met 

persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt. 

 

Wanneer zijn deze regels van toepassing? 

 

Van het verwerken van persoonsgegevens is sprake wanneer je een handeling pleegt die 

betrekking heeft op een (te identificeren) persoon of personen. Het heeft dus niet alleen betrekking 

op namen en adressen, maar ook bijvoorbeeld op foto’s op de website waarop mensen herkenbaar 

in beeld zijn. Het heeft dus niet alleen maar te maken met het verstrekken van gegevens aan 

derden, het gaat ook om uw eigen handelen. Denk bijvoorbeeld aan: 

...  het sturen van een e-mail naar de gemeenteleden 

...  het nemen van een foto van de predikant voor op de website 

...  het sturen van een rekening voor de collectebonnen 

...  het exporteren van gegevens uit de ledenadministratie 

...  het maken van aantekeningen tijdens een gesprek die bedoeld zijn om in een dossier te worden 

     opgenomen 

...  het opnemen van verjaardagen in het kerkblad 

…  het publiceren van het kerkblad op de website 

...  het uitzenden van kerkdiensten (via radio of met camera’s) 

...  eventuele bewakingscamera’s op het kerkterrein 

...  het noemen van de zieken in de gemeente op een zondagsbrief 

...  het lezen en bewaren van sollicitatiebrieven 

...  het hebben van personeelsgegevens 

...  en alle andere handelingen die met gegevens te maken hebben die tot een persoon te herleiden 

     zijn. 

 

Privacy is van belang. Juist ook in de kerk waar mensen soms op hun kwetsbaarst zijn. Een goed 

privacy beleid zorgt ervoor dat de persoonsgegevens van iedereen gewaarborgd zijn, dat gegevens 

beveiligd worden en alleen worden gebruikt als dat in de kerk nodig is. De AVG laat alle ruimte 

voor kerken en organisaties om haar taak te vervullen en gebruik te maken van persoonsgegevens, 

zolang de waarborgen maar op zijn plaats zijn. 

 

De dienstenorganisatie van de PKN zal een model privacy-statement ter beschikking stellen dat 

ook wij kunnen gebruiken en aangepast zal worden naar onze plaatselijke situatie.  

Het model zal op 1 mei beschikbaar zijn en wij zullen daarmee als kerkenraad aan de gang gaan. 
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Een luisterend oor door luid te zwijgen 
 

Geachte leden kerkbestuur, 

 

Het licht van Pasen laat ons de waarde van het leven 

zien. Van conceptie tot haar natuurlijke dood. Een 

boodschap van oude waarden die door de actualiteiten 

van vandaag misschien wel relevanter is dan ooit. Maar 

wordt deze boodschap nog gehoord? Wordt er nog echt 

naar geluisterd? Vanuit de Juristenvereniging Pro Vita 

zijn wij op zoek naar die luisterende oren. En daar 

hebben wij uw kerkelijke gemeente hard bij nodig. 

  

Achtergrond 

In de decennia van haar bestaan, staat één ding centraal 

in het handelen van Pro Vita: omdat elk leven waarde 

heeft. Juristenvereniging Pro Vita (JPV) draagt haar 

doelstelling onder andere uit, door deel te nemen aan 

het maatschappelijk debat via de media, door contacten 

met de politiek, door het organiseren van en het 

deelnemen aan symposia en door het uitgeven van 

brochures. Hierin werkt zij samen met het Nederlands 

Artsenverbond (NAV) en andere organisaties. 

 

 

Vernieuwd elan 

In de maanden die achter ons liggen, heeft er een stille 

metamorfose voor de vereniging plaatsgevonden. Een 

vernieuwd elan in de manier waarop we onze 

boodschap over de waarde van het leven zo effectief 

mogelijk kunnen uitdragen. Dit schrijven, maar ook 

onze vernieuwde website zijn hier concrete 

voorbeelden van. 

  

Luisteren en zwijgen 

Wie gehoord wil worden, moet eerst zelf goed 

luisteren. Zwijgen dus. Er wordt namelijk al zo veel 

gezegd ten nadele van de waarde van het leven. Met 

regelmaat kunnen we nieuwsitems toevoegen aan de 

lijst berichten over een vrijwillig levenseinde, abortus, 

euthanasie en embryoproeven. 

 

Daardoor wordt er helaas weinig geluisterd. Echt 

geluisterd. Met aandacht voor een inhoudelijk en 

juridisch correct verhaal. Daar willen wij als JPV 

verandering in brengen. Om te beginnen door heel luid 

te zwijgen. Hoe we dat doen? Bijvoorbeeld door ons te 

weerhouden van primaire populistische reacties en in 

plaats daarvan met goed onderbouwde stukken te 

komen. 

  

Kent u luisterende oren? 

Om zo te kunnen zwijgen en daarmee tot werkelijke 

inhoud te komen, is de JPV op zoek naar de steun van 

meer luisterende oren. Daarom willen wij u vragen deze 

boodschap met uw gemeente te delen. 

 

Op onze website vindt u onder provita.nl/kerken 

uitleg en (gratis) materiaal om deze boodschap van de 

waarde van het leven onder uw leden te verspreiden. 

Bijvoorbeeld door middel van flyers of een stuk in uw 

kerkblad. Kant en klaar. Via dat materiaal maken wij 

duidelijk waar de JPV voor staat, hoe wij handelen en 

vragen wij uw gemeenteleden ons te steunen door lid 

van de JPV te worden. 

 

Wij hopen dat deze boodschap een luisterend oor treft 

in uw kerkbestuur. Tot steun van ons als vereniging, tot 

toerusting van uw gemeenteleden in het debat over deze 

zaken, maar bovenal om de waarde van het leven 

opnieuw haar plek in deze maatschappij terug te geven. 

 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur Juristenvereniging Pro Vita 

 

 

http://provita.nl/kerken/
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Pinksteren 

God, 

 

Ik wou dat ik de Geest kreeg, 

inzicht en wijsheid  

helderheid en klaarte 

in de dag van vandaag en morgen. 

 

Maar vooral hoop ik dat  

ik de ander mag verstaan 

zijn bedoelingen begrijpen 

en niet misverstaan. 

 

Dat misverstaan van elkaar 

is de oorzaak en reden  

van onbegrip, ruzie 

zelfs van oorlog en geweld. 

 

God om die Geest vraag ik U 

De Geest die liefde is 

die zorgt dat we dichter 

naar elkaar toe groeien. 

 

Soms zie je die Geest 

in jonge mensen 

die onbevangen 

openstaan naar elkaar. 

 

Dat is Pinksteren 
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1. Vindt u het zinvol dat onze gemeente een website heeft?   

         0  nee  0  ja   0  maakt mij niet uit 

 

 

2. Bezoekt u de website van onze gemeente wel eens? 

         0  nee  0  ja      Zo ja, wat heeft uw interesse? 

 

 

 

 

 

 

3. Kunt u de informatie die u zoekt gemakkelijk vinden? 

 0  nee  0  ja       Eventueel een toelichting? 

 

 

 

 

 

 

4. Mist u informatie op de website? 

 0 nee  0  ja      Zo ja, welke informatie? 

 

 

 

 

 

 

5. Heeft u opmerkingen of suggesties voor de website van onze 

gemeente? 

 

 

 

 

 

 

   z.o.z.                  
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6. Vindt u het zinvol dat onze gemeente een Facebookpagina heeft?  

         0  nee  0  ja   0  maakt mij niet uit 

 

 

7. Bezoekt u de Facebookpagina van onze gemeente wel eens? 

         0  nee  0  ja 

 

 

8. Heeft u opmerkingen of suggesties voor de Facebookpagina van onze    

    gemeente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Maakt u gebruik van “kerkdienstgemist?” 

        0  nee   0  af en toe 0  regelmatig 

 

 

Hartelijk dank voor het invullen van deze enquête. 

 

 

 

Als u benaderd wilt worden over deze enquête, wilt u dan uw contact 

gegevens hieronder vermelden? 
 

 

 

 

 

 


