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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 
 

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

dat nummer kunt u tot en met woensdag 5 september 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 
 

 

zondag 23 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 29 juli 

 

09.30 uur mevr. L. Brugmans 

(Nunspeet) 

 

Onderhoud Kerkgebouw  

zondag 5 augustus 09.30 uur  mevr. L. Brugmans 

(Nunspeet) 

 

Streekverband 

zondag 12 augustus 

 

09.30 uur  dhr. H. Brouwer  

(Rouveen) 

 

Zendingswerk 

zondag 19 augustus 

 

09.30 uur  ds. T. Dankers 

(Dalfsen) 

 

Onderhoud Kerkgebouw 

zondag 26 augustus 09.30 uur  ds. E. van Veen 

 

Kosten Eredienst 

zondag 2 september 

 

09.30 uur  ds. C.P. Meijer 

(Zwolle) 

 

Missionair Werk 

zondag 9 september 

 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen  Jeugdwerk Eigen 

Gemeente 

zondag 16 september 

Viering Heilig Avondmaal 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen Vredesweekcollecte 

 

Op de zondagen 5 augustus en 2 september 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. 

 

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 

kerkelijk 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 
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Wij feliciteren de volgende 75-plussers 
 

 

21 juli G. Weijs-Timmerman, A.F. Stroinkweg 1, met haar 76e verjaardag 

26-jul J. Orsel, Oldemarktseweg 119 E, met zijn 86e verjaardag 

27-jul J. Dedden-de Wolde, Oldemarktseweg 119 B, met haar 91e verjaardag 

28 juli H.A. Wibbelink-Reterink, Mariënwold 20, met haar 91e verjaardag 

29 juli T.J. Kuiper-van Drogen, Pastoor Muitemanstraat 40, met haar 77e verjaardag 

4 aug A. Veurman-Schutrops, Oldemarktseweg 46, met haar 84e verjaardag 

5 aug A. van Drogen, Oldemarktseweg 141, met zijn 79e verjaardag 

7-aug E. Lijkendijk-Jonkers, Vredenburg 40, met haar 76e verjaardag 

9 aug P. de Vries, Baarsweg 15, met zijn 82e verjaardag 

15 aug H.L.Bergsma, Achterveld 1, met zijn 75 verjaardag 

15 aug A. Bruggen, Bakkersveld 11D, met zijn 76e verjaardag 

21-aug P. Dekker, Vredenburg 46, met zijn 83e verjaardag 

22 aug A. van Drogen-Mintjes, Oldemarktseweg 141, met haar 78e verjaardag 

28 aug F. Middelbrink-van der Weide, Bakkersveld 13, met haar 82e verjaardag 

30 aug H.R. Sok-ten Oever, Ter Zwege 7, met haar 76e verjaardag 

31 aug B. Hofstee, Oldemarktseweg 58, met zijn 81e verjaardag 

1 sep D. Zeefat, Oldemarktseweg 153, met zijn 77e verjaardag 

3 sept H. Schippers-Luchtmeijer, Oldemarktseweg 141 D, met haar 79e verjaardag 

6 sept H. Weijs, A.F. Stroinkweg 1, met zijn 79e verjaardag 

12 sept E.J.K. Veurman, Oldemarktsweg46, met zijn 87e verjaardag 

13-sep J. Koers, Hummelingen 6, met zijn 96e verjaardag 

15 sep J. Middelbrink, Bakkersveld 13, met zijn 87e verjaardag 

20 sep A. Hofstee-Dedden, Oldemarktseweg 58, met haar 80e verjaardag 

 
 

Vakantiefoto’s gevraagd 
 

In het weekeinde van Open monumentendag, 8 en 9 september, willen we als kerk een expositie 

houden van vakantiefoto’s.  

 

Geen vakantiefoto’s waar u of jullie zelf op staan, maar van bijzondere gebouwen, kerken, natuur, 

tafereeltjes of dergelijke dingen. Wel met een onderschrift erbij.  

 

We hopen op uw en jullie medewerking. Foto’s kunt u sturen naar Roeli Boer.  
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Uit de pastorie 
 

Inmiddels is de zomervakantie aangebroken en zullen veel mensen erop uit trekken. Voor wie op 

reis gaat, de wens om uit te rusten, om nieuwe dingen te ontdekken, ontmoetingen die je verrijken 

en vooral: ga gezegend op reis en kom behouden weer terug. Voor wie thuis blijft, ook aan u de 

zegenwens om te mogen groeien in wat de dag je geeft aan goeds en misschien ook in wat minder 

goed gaat.  

Ik kwam het volgende gebed tegen: 

 
Voor de vakantietijd 
 
Als wij op reis gaan, God, 
is het, of wij een beetje anders worden: 
wij worden mensen met tijd en ruimte voor plezier, 
wij zullen blij zijn met de vrijheid om ons heen; 
genieten van een ander landschap, 
onbekende steden en haast vergeten stilte. 
 
Soms zullen wij maar klein zijn in al die vrije tijd, die verre ruimte, 
en het gescheiden zijn van wie en wat vertrouwd is in ons leven. 
Ook als wij blijven en niet gaan, is het of wij een beetje anders worden. 
De veiligheid in onze huizen, de kleine en vertrouwde dingen die ons lief zijn, 
staan dan zo helder ons voor ogen. 
 
Maar ook de vrees van nóóit meer weg, van achterblijven en alleen gelaten zijn; 
de vraag, of wie op reis ging, terug zal keren. 
Doe ons dan tijd ervaren, die boven elke tijd van afscheid en van terugkeer staat: 
uw tijd, die ons bijeenhoudt, die ons en àlle leven draagt. 
 
En geef ons rust wanneer wij blijven en rust wanneer wij gaan, 
omdat wij altijd weer terug zullen keren rond uw naam, uw tafel en uw brood en wijn. 
 
Behoed ons in de troost en liefde van uw Geest,  
de vrijheid en de blijdschap van uw aanwezig-zijn, 
de diepe vreugde om uw zegen op ons leven. 
 
Uit: Vogel van de laatste troost 
Fum van der Ham 
 

Zomer-ouderenmorgen 
 

Na het succes van de eerste zomer- 

ouderenmorgen op donderdag 5 juli, wordt er 

in augustus wederom een zomer- 

ouderenmorgen georganiseerd. Voor veel 

ouderen is de zomer een erg stille tijd, daarom 

wordt er op donderdag 2 augustus wederom 

een zomer- ouderenmorgen georganiseerd.  

Plaats van samenkomst is de zaal in de 

Woldleite. Aanvang 10.30 uur. We zorgen er 

altijd voor dat een ieder kan meepraten over 

het onderwerp.  

Iedereen is van harte welkom op deze 

ochtend. Meer informatie over deze ochtend 

kunt u krijgen bij Roeli Boer, ook kan er 

vervoer voor u geregeld worden. Wij wensen 

de vakantiegangers een fijne tijd toe en hopen 

dat ook de thuisblijvers van mooie 

zomerdagen mogen genieten. 
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Kerk in de Zomer 
 
De zomerweken staan voor deur! Als dit 
kerkblad verschijnt, gaan we bijna de vierde 
week van juli in; de basis- en de middelbare 
school hebben nu net vakantie, we hebben al 
veel mooi weer gehad en hopen dat het nog 
niet voorbij is voor wie nu op vakantie gaan.  
 
Maar hoe beleeft u de zomer? Voor de één is 
deze periode misschien een heerlijk lange 
vakantie, voor een ander wellicht een té lange 
tijd van niks doen. Voor de één de tijd om 
eindelijk te kunnen lezen, voor de ander een 
stille periode zonder bezoek of familie. En de 
kerk? Die gaat niet met vakantie. 
Kerkdiensten gaan in de zomer gewoon door.  
 
Ook op andere plekken dan in kerkgebouwen 
vinden in de zomer vaak vieringen en 
bijeenkomsten plaats. Zo zijn er in het 
buitenland op sommige campings 
Nederlandse kerkdiensten. 
 
Tenslotte feliciteert de redactie alle leerlingen 
die dit jaar geslaagd zijn voor hun 

eindexamen. En mocht het dit jaar toch net 
niet gelukt zijn, dan lukt het vast het volgende 
schooljaar!  
 
De redactie wenst u een goede zomer! 
 

 
 

 

 

Vakantiekaartje gekregen?  
 

In de vakantie ontvangt u misschien weer ansichtkaarten uit verschillende plaatsen en/of landen. 

Gooit u deze na een tijdje niet weg, maar neem ze mee naar de kerk. Daarnaast blijven uiteraard 

ook postzegels welkom. Dit allemaal voor de zending en andere activiteiten van Kerk in Actie in 

binnen- en buitenland. 

 

Kinderdienst 
 
Het jaar zit er al weer op. Tijd voor vakantie! 
We hebben dit jaar voor het eerst in een andere 
vorm de zondagsschool/kindernevendienst 
gedraaid. Het was even wennen, maar dit 
format vinden wij erg geslaagd. We hebben 
veel leuke dingen mogen doen en hebben de 
kinderen zien genieten. We hopen dan ook het 
volgend seizoen weer veel kinderen te mogen 
verwelkomen. 
 
Zondag 3 juni hebben we afscheid genomen 
van Tygo Hartkamp. Heel veel plezier en 
geluk bij alles wat je nog gaat doen! En geniet 
van de reis….. 
 

Zondag 7 oktober starten we weer met de 
eerste kinderdienst. Dit is in Hoogthij en 
begint om 9.25 uur. Dan gaan we samen naar 
de kerk om het lichtje op te halen, waarna we 
weer naar Hoogthij gaan om met elkaar de 
Kinderdienst te gaan doen. Het beloofd weer 
een leuke dienst te worden! De kinderen 
kunnen na de kerkdienst weer bij Hoogthij 
opgehaald worden. 
 
We willen alle kinderen bedanken voor de 
leuke diensten van het afgelopen jaar en 
wensen jullie allemaal een hele fijne vakantie!  
En hopelijk tot 7 oktober. 
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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 

 

Bericht van Commissie Gemeenteopbouw 
 

Hoewel wij nog volop genieten van het mooie 

zomerweer is de Commissie Gemeente 

Opbouw al bezig geweest met het 

voorbereiden van de startdienst opening 

winterwerk. 

Dit zal een feestelijke dienst worden voor jong 

en oud en wel op zondag 23 september. Zet u 

deze datum alvast in uw agenda. 

Aan deze dienst zal Mevr. Wilma Veen-

Wietsma uit Harderwijk haar medewerking 

verlenen. 

Zij is van beroep kunstenaar, columniste, 

illustratrice en presentatrice. Misschien kent u 

haar van bijvoorbeeld de t.v. serie ‘Op drie 

ezels’, van een radio interview of Nederland 

Zingt  

(E.O en Teleac). Het thema van de dienst is: 

Gelukkig leven/ik wonder jou. 

Vanuit Gods woord en haar persoonlijk leven 

zal Wilma ons een wonderlijk, inspirerende 

boodschap vertellen (preek van de leek). Een 

interactieve dienst waarin zij ook live zal 

schilderen terwijl ze spreekt. 

Ook na de dienst zal er een programma zijn, 

hiervan hoort u ter zijner tijd nog. 

 

Voor het nieuwe kerkelijke seizoen zal er 

weer een nieuwe activiteitengids komen. 

Hierin wordt vermeld wanneer er bijv. de top 

2000 dienst wordt gehouden of running diner. 

Alle geledingen kunnen hun geplande 

activiteiten inleveren bij ds. E.v. Veen of 

mevr. R. Boer. 

 

Een goede zomertijd toegewenst, leden 

Commissie Gemeente Opbouw 

 

Commissie Gemeente Opbouw, 

Roelof en Hilde Falkena 

Lucy Wink 

Henk Jan Linthorst 

Willie Zeefat 

Alle Ytsma 

Geesje Jongschaap 

ds. Van Veen 

Roeli Boer 
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Vrijwilligersavond 26 mei 2018 
 

‘Vertel mij eens wat over vriendschap” 

 

 
 

De tweejaarlijkse Vrijwilligersavond stond 

zaterdagavond 26 mei in het teken van 

“Vriendschap”. 

René van den Beld, voormalig predikant en 

cabaretier was die avond te gast in onze kerk. 

Vanaf 19.30 uur deed hij voor de aanwezige 

vrijwilligers met gedichten en muziek (via 

CD-tracks) een solocabaretvoorstelling onder 

het motto: “Vertel me eens wat over 

vriendschap”.  

 

Tijdens de voorstelling combineerde hij 

muziekfragmenten met zelfgeschreven 

teksten en van anderen. De muziek kwam uit 

vele eeuwen: van Jacobo de Bologna uit de 

13e eeuw, via Bach, naar Joe Cockers ‘With a 

little help from my friends’. 

 

Rode draad door de voorstelling was een 

uitspraak van de Franse filosoof Michel de 

Montaigne (1533-1592) die op een 

kernachtige en tegelijk prachtige manier 

vriendschap heeft geformuleerd: ‘omdat jij jij 

bent en ik ik’. Probeer dat maar eens onder 

woorden te brengen of in een formule te 

vatten. 

Mensen kunnen veel maken, maar vrienden 

niet. Vriendschap overkomt je als een 

geschenk. Vriendschap is een kwaliteit die het 

leven mooi maakt. René van den Beld 

probeerde dat in zijn voorstelling te laten zien. 

Natuurlijk ook het tegendeel, zodat er wat te 

lachen over bleef, al was het maar om curieuze 

mensen die je allemansvrienden kunt noemen. 

Als u vanaf nu af en toe een vrijwilliger hoort 

vogelfluiten in de kerk, misschien heeft dat 

dan nog te maken met de voorstelling van 

Rene van den Beld 

 

Zo rond 21.30 uur was de voorstelling 

afgelopen waarna, ondersteund door hapjes en 

drankjes, er nog een gezellige nazit was.  

 

Vriendelijke groet, namens de kerkenraad: 

Kees Offringa, scriba 

Lotty Nijenhuis, voorzitter 

 

 
 

 

 

Afscheid Liesbeth Winters 
 

In de laatste kerkenraadsvergadering van 9 

juli hebben wij afscheid genomen van 

Liesbeth Winters-Jonas, die 2 jaar lang 

werkzaam is geweest in onze gemeente. Ze is 

vooral bezig geweest met jeugd en jongeren 

werk, maar heeft ook een stuk pastoraat op  

 

 

zich genomen in de tijd van ziekte van onze 

predikant. 

 

We willen Liesbeth natuurlijk namens ons 

allen hartelijk bedanken voor haar inzet en 

werk wat ze gedaan heeft.  

 

Lotty Nijenhuis, voorzitter kerkenraad 
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Bericht van Liesbeth Winters 
 

In maart 2016 werd ik voor het eerst gevraagd 

om mee te kijken naar het pastoraat en de 

activiteiten voor jonge gezinnen in de 

gemeente. Dat zou een project zijn van enkele 

maanden. Vervolgens ben ik tot twee keer toe 

opnieuw door de kerkenraad benaderd om nog 

verder te werken aan het plan dat in juni 2016 

is gemaakt. Nu komt er toch een einde aan 

mijn werkzaamheden. 

 

Twee jaar lang maakte ik, min of meer op de 

achtergrond, deel uit van jullie gemeente. Zo 

leerde ik veel mensen kennen. Ik legde 

pastorale bezoeken af bij jonge ouders. 

Vergaderde met verschillende commissies. 

Bezocht de drie scholen van het dorp. En liet 

de geloofskoffer logeren bij verschillende 

gezinnen. 

Ik werkte het intensiefst samen met de 

werkgroep ‘Samen’. Dat was noodzakelijk 

want de dienst van Samen! was een nieuw 

project. En nieuwe activiteiten kosten tijd om 

ze in te voeren. Nieuwe activiteiten kosten 

over het algemeen ook tijd om er aan te 

wennen. De dienst van Samen! leverde 

weerstand op bij verschillende gemeente-

leden. Anderen omarmden het, eindelijk 

dialoog, eindelijk woorden die iedereen kan 

begrijpen. Er werd over geroddeld, er werd 

openlijk over gesproken. Beide maakte dat er 

werd geschuurd aan de opzet. Telkens was er 

de inzet om een nieuw soort viering te maken 

die iets toevoegt aan de toekomst van de 

gemeente van Steenwijkerwold. 

Langzamerhand is de dienst van Samen! 

uitgegroeid naar een bijzondere manier van 

samen vieren.  Persoonlijk ben ik dan ook blij 

dat de kerkenraad heeft besloten dat deze 

diensten meerwaarde hebben voor de 

gemeente. De kerkenraad blijft hierin 

investeren.  

 

Er waren in die twee jaar vele bijzondere 

momenten. Soms ontroerend, soms moeilijk, 

soms uitbundig, soms erg verdrietig. Ik wil u 

allen bedanken voor het vertrouwen dat ik 

kreeg. Daardoor kon ik, midden in het 

gemeente-tumult wat er ook in dezelfde tijd 

aanwezig was, mijn werk blijven doen. 

 

Mijn werkzaamheden stoppen per 30 juni. Als 

ZZP-er ga ik me nu weer richten op andere 

projecten.  

 

Dank u wel, het ga jullie goed! 

 

Liesbeth Winters-Jonas 

 

 

 

Heilig Avondmaal 
 

De Diaconie zoekt, in samenwerking met de 

predikant, naar andere vormen voor de 

viering van het Heilig Avondmaal. Dat wil 

niet zeggen dat de huidige vorm gaat 

verdwijnen. Praktisch is het lopend 

Avondmaal een goede vorm. Maar af en toe 

een andere vorm van viering geeft mogelijk 

ook een andere beleving bij de kerkbezoeker. 

 

De komende tijd, en ook volgend jaar, zal er 

mogelijk eens een andere vorm zijn, de 

diaconie staat zeker open voor uw reactie en 

hoort/leest dat graag! 
 

 

 

http://pk-steenwijkerwold.nl/13927-2/
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De kerkenraad 
 

De kerkenraad wil graag, waar mogelijk, haar 

gemeenteleden meer betrekken in actuele 

onderwerpen. Daarom heeft de kerkenraad op 

maandag 9 juli het besluit genomen om 

informatie die gedeeld kan worden uit de 

geledingen (ouderlingen, diaconie, 

kerkrentmeesters) periodiek te plaatsen op de 

website en in Kontakt. 

Heeft u vragen over de gegeven informatie, 

aarzel dan niet om de betreffende geleding te 

benaderen.  

 

Contactegevens staan vóór in Kontakt en op 

de website. De geledingen gaan graag het 

gesprek met u aan. 

 

 
 

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. 

 

Gezocht ……… 
 

Wij zijn op zoek naar jou of jullie, leden van 

onze gemeente, die mee willen helpen dit 

najaar, oktober/november, een najaarsmarkt 

voor onze kerk te organiseren. 

 

We zijn er zeker van dat er in de gemeente 

best mensen zijn die dit kunnen, maar het 

misschien niet alleen willen doen. Of 

misschien wel wat voor de kerk willen doen, 

maar nog niet weten wat. Wie weet is dit dan 

iets voor jou of jullie. 

 

Het kan leuk zijn voor jong en oud om op deze 

manier een steentje bij te dragen aan het 

behoud van onze kerk. 

 

De markt willen we houden vóór Hoogthij en 

de opbrengst is voor het onderhoud van de 

kerk. 

 

Reacties zouden we graag zo snel mogelijk 

ontvangen, en deze kunnen naar de scriba van 

de kerkenraad gestuurd worden;  

scriba.pk.steenwijkerwold@gmail.com , die 

hoopt dat zijn mailbox overloopt.   Wilt u 

meer weten ? Vraag gerust één van de 

kerkenraadsleden. 

 

 

 

mailto:scriba.pk.steenwijkerwold@gmail.com
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjexYn-lajcAhVPK1AKHRcFBNkQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fpgmonster.nl%2Fevenement%2Fgrote-kerkenraad-3%2F&psig=AOvVaw0SGzU3cHjMZWjFQKiG_3Ju&ust=1531986871885434
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Protestants kerkkoor Steenwijkerwold zoekt 

(tijdelijke) leden 
 

Op zondag 14 oktober 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 de heer 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  

 

Activiteiten diaconie 
 

De diaconie is ook deze zomer en in het najaar actief met diverse activiteiten: 

* activiteiten voor ouderen (o.a. ouderenmorgen en “samen aan tafel”) 

* voorbereiding Roosevelt vakantieweek in Doorn (8-15 september) 

* een andere vorm proberen voor de viering van het Heilig Avondmaal 

* inzameling voor Dorcas  

* inzameling voor de voedselbank 

 

Verjaardagsfonds 
 
Per januari 2018 is Piet Dekker gestopt met 
het bezoeken van jarige belijdende leden 
namens onze kerk. Meerdere keren is er een 
oproep geplaatst om deze taak over te nemen. 
 
Onlangs gaf Anneke Kuysten aan dat zij, 
samen met haar man Jan, een gedeelte van de 
wijk van Piet wil overnemen. 
 
Het gaat om de straten: Pastoor 
Muitemanstraat, Croevestraat, Mariënwold, 
Zr. Canisiahof, St. Andreasstraat en Gelde-
ringen (vanaf Conincksweg/Vredenburg). 
 
Nu wordt er nog gezocht naar iemand die de 
jarigen aan Het Schild en Vredenburg ( 25 
personen) wil gaan bezoeken.  
 

In verband met de verhuizing naar Steenwijk 
is per januari Geesje Bijkerk ook gestopt met 
het bezoeken van de jarige belijdende leden. 
Voor haar wordt vervanging gezocht voor de 
straten: Hesselingendijk,  Wetering Oost en 
A.F. Stroinkweg (7 personen). 
 
Wilt u de jarigen in één van deze wijken 
bezoeken neem dan contact op met: 
 
Ali Hummel, Het Schild 43, telefoon (0521) 
58 92 53 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwixucbqlqjcAhUFLFAKHeJAAc4QjRx6BAgBEAU&url=http%3A%2F%2Fwww.wilhelminakerkslikkerveer.nl%2Findex.php%2Fterugkomdag-tentweek-3%2F&psig=AOvVaw3pOPAEzqgmaM9jb4UtpDxY&ust=1531987058246487
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Nieuws van CJV Steenwijkerwold 
 

We kunnen weer terugkijken op een geslaagd 

clubseizoen. 

 

Ter afsluiting van het seizoen zijn we met de 

kinderen van groep 5 t/m de brugklas op 

kamp geweest in Appelscha. Vrijdag 29 juni 

vertrokken de 34 kinderen richting Camping 

De Roggeberg voor twee nachten met 

ondersteuning van een aantal begeleiders van 

het CJV. De tenten van de kinderen waren 

met hulp van de aanwezige ouders snel 

opgezet zodat we daarna nog even met de 

kinderen naar de speeltuin en de pannakooi 

van de camping konden gaan. Vervolgens 

hebben ze nog lekker een broodje knakworst 

gegeten voor het slapen gaan. De volgende 

ochtend was iedereen bijzonder vroeg 

wakker door het mooie heldere weer en 

opgeladen om na het ontbijt met z’n allen 

naar pretpark Duinen Zathe te gaan. Toen de 

temperatuur het hoogst was en de kinderen 

uitgespeeld waren zijn we richting het 

zwembad van de camping gegaan om daar 

een frisse duik te nemen. Maar dat was nog 

niet alles, ‘s avonds nog chinees gegeten 

zonder stokjes en de groep gesplitst om het 

kubb spel te spelen en te voetballen. Het was 

een drukke maar gezellige dag met de groep. 

 

Zondagmorgen hebben de kinderen heerlijk 

uitgeslapen en de tijd genomen om rustig te 

ontbijten. De tenten daarna supersnel 

opgeruimd door het mooie weer en alle hulp. 

Daardoor was er nog voldoende tijd om nog 

even lekker te spelen tot de ouders er waren 

om de kinderen op te halen. Kortom, 

wederom een geslaagd kamp met dit keer 

veel zon. 

Omdat de 11 kinderen van groep 3 & 4 nog 

niet op kamp meegaan, doen we daar ook 

altijd iets leuks mee. Meestal is dit naar 

Monkey Town, maar omdat het weer zo 

mooi was zijn we met de kinderen heerlijk 

buiten gaan spelen in de speeltuin te Havelte.  

Iedereen voor nu alvast fijne vakantie 

gewenst en wees welkom in het nieuwe 

seizoen van onze clubactiviteiten. 

 

Voor vragen of aanmeldingen: 

cjvsteenwijkerwold@gmail.com  

 

 
 

Verhuizingen 
 

Van verhuizingen krijgen wij automatisch 

bericht via de landelijke registratie. De 

ledenadministratie is gekoppeld aan het LRP 

(Landelijk Registratiesysteem Protestantse 

Kerk). Deze administratie zetelt in Utrecht. 

 

Onze eigen LRP wordt beheerd door Jan de 

Vries en Wilna Heyman. Alle verhuizingen 

komen via de Basis Registratie Personen 

(BRP) van de burgerlijke gemeente binnen in 

Utrecht en worden automatisch weer 

doorgegeven aan de plaatselijke 

ledenadministrateur. U hoeft dus niet zelf 

uw verhuizing door te geven, tenzij u ooit bij 

de burgerlijke gemeente Sila-bezwaar hebt 

aangetekend. 

 

Verhuist u naar een andere gemeente en wilt u 

toch lid blijven van onze gemeente, dan is dit 

mogelijk. U wordt dan zogenaamd 

voorkeurslid. Dit moet u schriftelijk melden 

bij de ledenadministratie, de heer J. de Vries, 

tel. 58 91 18, e-mail jan.de.vries@hetnet.nl 

 

 

  

mailto:cjvsteenwijkerwold@gmail.com
mailto:jan.de.vries@hetnet.nl


 

  

14 

 

 

 

Komen en gaan 
 

De volgende leden zijn nieuw in onze gemeente: 
mevr. G.A. Hornstra, Holthinge Campweg 128 van Eesveen 

fam. G.H. Buter, Mariënwold 19 van Soesterberg 

fam. M.E.A. Mollema, Eiderberg 2 R 7 van Steenwijk 

 

De volgende gemeenteleden zijn verhuisd binnen de gemeente: 

mevr. W.K. Heijman, van Bergweg 64 naar de Erfgenamen 23 
 

dhr. A. de Graaf, van Conincksweg 78 naar Conincksweg 10 

dhr. A. Schokker, van Conincksweg 55 naar Conincksweg 53 

 

De volgende gemeenteleden zijn verhuisd buiten de gemeente: 

dhr. R. Wicherson, Oldemarktseweg 207 naar Willemsoord 

fam. S. Spijker, van A.F. Stroïnkweg 9 naar Steenwijk 

dhr. P. Zwiers, van Pastoor Muitemanstraat 21 naar Vries 

fam. J.A.B. op de Weegh, van Het Schild 20 naar Willemsoord 

mevr. A. Jonkers, van Vredenburg 12 naar Scheerwolde 

dhr. K.A. Klaverdijk, van Achterveld 11 naar Steenwijk 

 

Gespreksgroep voor mensen met 

verstandelijke beperking 
 
Wie zijn we: 
Eigen Spoor is een interkerkelijke 
gespreksgroep voor mensen met een 
verstandelijke beperking die wonen in 
Steenwijk en omgeving. Vijf  personen met 
persoonlijke- en professionele ervaring vanuit 
onderwijs, pastoraat en/of de doelgroep  
geven beurtelings in tweetal  leiding aan de 
avonden.  
 
Waar kunt u ons vinden: 
Wij komen  bijeen in de Klincke naast de 
Grote Kerk  van 19.00-20.00 uur.  
De Protestantse Gemeente Steenwijk 
faciliteert ons met betrekking tot ruimte die 
voor ieder bereikbaar is. We gaan ervan uit u 
ervoor zorg draagt dat de deelnemers 
(begeleid) zelfstandig en/of onder toezicht 
naar de Klincke komen en na afloop naar huis 
gaan.  
 
Voor wie zijn we: 
Voor Iedere (jong)volwassene  uit deze 
doelgroep, die belangstelling hebben over 
geloofs-en levensvragen te praten. Vaak blijkt 
dat men individueel binnen de eigen gemeente 
niet (meer) past bij jeugdwerk, maar ook (nog) 
geen aansluiting vinden bij  volwassen 

groepen. Daarom is er een Eigen Spoor, als   
een aanvulling op bestaande contacten en 
activiteiten binnen hun eigen gemeente of 
parochie.  
De mate van verstandelijke beperking is niet 
een maatstaf, wel vinden we het een 
belangrijke voorwaarde dat hij/ zij  
emotioneel en gedragsmatig “in de groep 
past” zodat ieder zich veilig bij elkaar kan 
voelen. 
 
Wat doen we : 
Tijdens het uurtje Eigen Spoor is ruimte om 
hun eigen beleving, en belevenissen te delen. 
We zingen liederen uit onze eigen liedmap, of 
leren een nieuw lied aan. 
Er wordt een verhaal uit de Bijbel verteld waar 
we over door praten en dit zo mogelijk op ons 
eigen belevingswereld,  leven- of de 
actualiteit betrekken. 
Tot slot bidden we en/of branden een kaarsje 
voor personen of omstandigheden die onze 
deelnemers zelf aangeven. Dit kan uit 
persoonlijke sfeer zijn, of uit de actualiteit, 
plaatselijk of wereldwijd. In de adventperiode 
en voor Pasen houden we een  Kerst- 
Paasviering waarbij ook belangstellenden 
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welkom zijn om kennis te maken met Eigen 
Spoor. 
 
Persoonlijk (pastoraal) bezoek 
Bij emotionele omstandigheden, bijvoorbeeld 
bij ziekte, overlijden van een nabij familielid 
of medebewoner kan een van de leiding van 
Eigen Spoor (in overleg) thuis langskomen 
om pastorale aandacht te geven wanneer er 
geen wijkpredikant  of ouderling van 
betrokken bewoner bekend is.  
 
Integratie kerkelijke activiteiten 
Als in een van de plaatselijke kerken bv een 
zangdienst gehouden wordt, willen we enkele 
keren per jaar gelegenheid bieden om hier met 
begeleiding naar toe te gaan Op deze manier 

willen we naast geloofsbegeleiding  onze 
doelgroep laten integreren in de breedte van 
de kerkelijke samenleving. 
 
 
We hopen dat we hiermee een beeld hebben 
geschetst in wie we zijn en wat we voor deze 
doelgroep zouden  kunnen toevoegen.  
 
Voor vragen of opmerkingen of aanmelden 
van een nieuwe deelnemer voor Eigen Spoor 
kunt u contact opnemen met coördinator 
Eigen Spoor: 
 
Roelie Stevens-Schipper. 0521 51 71 20 
roeliestevens@home.nl 
 

 

Elisabethbode 
Blad met een Boodschap 

Postbus 484, 8440 AL Heerenveen 

Telefoonnummer 088-3263330 

Ontvang 3 gratis proefnummers van de Elisabethbode! 

‘Ik beveel de Elisabethbode van harte aan!’ 

Zoekt u een prettig leesbaar, opbouwend tijdschrift? Een blad met boeiende artikelen, herkenbare 

interviews, Bijbeluitleg en aandacht voor natuur en cultuur? Denk dan eens aan de Elisabethbode!  

De Elisabethbode bestaat al 88 jaar, maar is sprankelend jong van hart, en richt zich op mensen 

vanaf circa vijftig jaar. Het is een pastoraal blad, waarin ook ruimte is voor ontspanning, humor en 

boeken. Met columns van onder meer ds. Hans van Ark, weerman Reinier van den Berg en Leger 

des Heils-medewerker Luc Tanja.  

 

Wilt u de proef op de som nemen? Voor 3 gratis proefnummers  kunt u schrijven naar 

Abonneeservice, Postbus 484, 8440 AL Heerenveen. U kunt ook mailen naar: 

abonneeservice@elisabethmagazine.nl , of bellen met: 088 3263330. 

 

Contact met Evangelische Kirche Herzebrock-Clarholz 
 

De Gemeente Steenwijkerland heeft als 

partnergemeente Herzebrock-Clarholz. 

Daarvoor, en dat is nu 24 jaar geleden, was het 

de partnergemeente van gemeente 

Brederwiede. Deze gemeente ligt op plm. 245 

km. afstand van Steenwijk. 

 

De Evangelische Kirche is begonnen 

als Kirche der vertriebene, verdrevene. Dat 

wil zeggen dat na het einde van de 2e 

Wereldoorlog Duitsers uit de grensgebieden 

o.a. Denemarken en Polen, werden uitgezet 

die al generaties lang daar bijv. boer waren .  

 

Zij moesten direct vertrekken zonder enig 

bezit, boerderijen in brand gestoken, graven 

vernield, enz. Zij zijn in Herzebrock-Clarholz, 

een Katholieke gemeenschap, terecht 

gekomen en hebben daar hun kerk gesticht.  

 

Ondergetekenden maken deel uit van de 

Jumelage Stichting (partnergemeente). Er zijn 

gesprekken gevoerd met deze kerk en ze 

stellen contact nog steeds op prijs .Ook onze 

kerkenraad lijkt het fijn om contact te hebben 

met deze kerkelijke gemeente, en zo van 

elkaar te leren. Belangrijk hierin is het contact 

van gemeenteleden onderling. Overleg is 

gevoerd in samenspraak met de kerkenraad. In 

mailto:roeliestevens@home.nl
mailto:abonneeservice@elisabethmagazine.nl
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deze plaats wordt dankdag voor gewas en 

arbeid, Ernte Dankfest, uitgebreid gevierd. Dit 

gebeurt met een kerkdienst op zondagmorgen 

en na de middag met een optocht waarbij de 

opbrengst van het land centraal staat. Ook 

wordt benadrukt dat het onze Schepper is die 

het allemaal weer heeft doen groeien en 

bloeien. 

Het voorstel van de kerk in Herzebrock is: we 

beginnen om samen een kerkdienst te houden, 

gevolgd door koffie en een eenvoudige lunch. 

Daarna begint de optocht en dan is er nog een 

koffie/koekenbuffet. 

Deze zondag wordt gehouden op 30 

september a.s. We zullen om ongeveer 7.30 

uur vertrekken, en om ongeveer 19.30 uur 

weer thuis zijn. Bij voldoende deelname gaan 

we met de bus en zullen de reiskosten van 

deze dag ongeveer €10,- per persoon zijn. Dit 

zijn allemaal voorlopige tijden en bedragen. 

De bedoeling is dat we zelf in 2019 een dag 

organiseren als start winterwerk waarbij dan 

gasten van deze kerk bij ons aanwezig zullen 

zijn. 

Namens de kerkenraad willen wij u vragen 

of u belangstelling heeft om mee te gaan, en 

of u zich wilt opgeven voor 19 augustus. Dit 

in verband met de organisatie bij 

ondergetekenden: 

 

Met een hartelijke groet, 

Egbert Kooij, e-mailadres: 

eleg0115@gmail.com, tel. 51 18 82 

Bauke de Groot Boersma, e-mailadres: 

btdegb@gmail.com, tel. tel. 51 58 54 

 

 

Uitkomst gehouden enquête  
Enquête met vragen over website, Facebook en kerkdienst gemist   

 

Dit voorjaar is de enquête met vragen over website, Facebook en kerkdienst gemist  aangekondigd 

en getoond tijdens de gemeenteavond, in afkondigingen, in Kontakt en op de website. Zo’n 12 

personen hebben de enquête ingevuld.  

Gezien het aantal ingevulde enquêteformulieren zijn de reacties wellicht niet representatief. Toch 

willen wij u de uitkomsten met u delen. 

 

Over de website kunnen we zeggen dat 100 % van de respondenten het zinvol vindt, dat de 

gemeente een website heeft. 

82 % van de respondenten bezoekt de website wel eens. 

90 % van de respondenten kan informatie op de site gemakkelijk vinden. 

 

Over Facebook kan gezegd worden dat 41,5 % het zinvol vindt dat de gemeente een 

Facebookpagina heeft. 17 % vindt dit niet zinvol en 41,5 % maakt het niet uit of de gemeente al 

dan niet een Facebook pagina heeft. 

50 % van de respondenten bezoekt de Facebookpagina wel eens. 

 

Kerkdienst gemist:  

17    %  maakt regelmatig gebruik van kerkdienst gemist. 

58    %  maakt af en toe gebruik van kerkdienst gemist. 

25    %  maakt geen gebruik van kerkdienst gemist. 

 

 

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 9 juli 2018 de ontvangen reacties en aanbevelingen 

besproken. Ze is dankbaar voor de ontvangen informatie. Waar mogelijk worden/zijn de 

aanbevelingen overgenomen. 

 

Co Berrevoets (webmaster), Hessel Nijenhuis (webmaster), Kees Offringa (scriba)  

mailto:0115@gmail.com
mailto:btdegb@gmail.com

