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Van de redactie
In november willen wij het volgende nummer van Kontakt uitbrengen. Uw bijdrage voor dat
nummer kunt u tot en met woensdag 24 oktober 2018 inleveren via e-mail bij het kerkelijk
bureau: (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl).
Kontakt op papier:

Kontakt per e-mail:

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)
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

Belangrijke adressen en andere gegevens
Predikant:
Preses:
Scriba:

ds. E. van Veen
mevr. L. Nijenhuis-van Drogen
dhr. S.C. Offringa

Kerkelijk bureau:

58 85 68
ericvveen@ziggo.nl
58 93 03
lottyvd1@gmail.com
06 302 243 38 scriba.pk.steenwijkerwold@gmail.com

kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

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

kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl
58 85 39
bertdedden@ziggo.nl
51 01 11
zeefat@home.nl
58 91 94
janengeesjejongschaap@ziggo.nl

Banknr.: NL17 RABO 0149 0057 17 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te
Steenwijkerwold
Ouderlingen:
dhr. K. Klarenberg
mevr. R. v.d. Hoofdakker-van Dijk
mevr. R. Boer-Westerbeek

ouderlingen@pk-steenwijkerwold.nl
51 31 14
jan-jurk@hotmail.com
58 87 65
rwfvandenhoofdakker@gmail.com
58 75 70
roeliboer@home.nl

Diaconie:
Voorzitter:
mevr. L. Nijenhuis-van Drogen
Secretaris:
dhr. G.H. Dolstra
Penningmeester: mevr. F. Dolstra-Seinen

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

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

51 30 86
58 91 64

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

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

dhr. G. Wink
58 93 83 / 06-19644064
gerardenlucy@kpnplanet.nl
dhr. A. Kroes, dhr. J. Lopers, mevr. J. Bennen, dhr. G. Eggink, mevr. M. Withaar

digiteam@pk-steenwijkerwold.nl

Andere telefoonnummers:
Ledenadministratie
dhr. J. de Vries
58 91 18
jan.de.vries@hetnet.nl
Nevendienst/zondagsschool/brugdienst:
mevr. J. Klaverdijk-Ellen
85 16 23
jolandae@hotmail.com
Oppasdienst:
mevr. L. Nijenhuis-van Drogen 58 93 03
lottyvd1@gmail.com
Verjaardagsfonds:
mevr. A. Hummel-Strijker
58 92 53
aliberthum@hetnet.nl
Kerkkoor:
mevr. R. Boer-Westerbeek
58 75 70
roeliboer@home.nl
Gezamenlijk Zondagsblad:
(0546 ) 57 74 75
www.welkomindekerk.nl/HZ

www.pk-steenwijkerwold.nl

Berichten voor Gezamenlijk Zondagsblad en Kontakt
Als u berichten heeft voor het Gezamenlijk Zondagsblad en/of voor Kontakt, dan kunt u deze
doorgeven aan Wilna Heijman van het kerkelijk bureau.
Email: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

Agenda
donderdag 4 oktober en 1 november
zondag 23 september
zondag 23 september
19.00 uur
zondag 7 oktober
vrijdag 9 november

ouderenmorgen en Samen aan tafel
startdienst en opening winterwerk
Vredesdienst in Steenwijk
Inzameling Voedselbank
Running Dinner

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

Protestants Kerkkoor Steenwijkerwold
Ook voor het koor zit de vakantie er weer op,
en we zijn weer begonnen met de repetities op
30 augustus.
Op het ogenblik zijn wij druk bezig met het
voorbereiden van ons 50-jarig jubileum.
Dit zal gevierd worden in een feestelijke
concertdienst op zondagmorgen 14 oktober
aanstaande. Met de invulling van deze dienst
zijn wij nog volop bezig. Hier hoort u te zijner
tijd nog van, maar u kunt alvast deze datum
noteren in uw agenda.

Het koor is nog steeds op zoek naar nieuwe
leden. Vooral mannenstemmen zijn erg
welkom.
Wij zingen in de Immanuëlschool op
donderdagavond vanaf 19.30 uur. Wilt u eens
kijken hoe het er bij ons aan toe gaat, dan bent
u van harte welkom.
Vriendelijke groeten, het bestuur.

Oproep aan de "activiteitenclubs"
Voor het seizoen 2018-2019 komt er geen activiteitengids. Zijn er te vermelden activiteiten, denkt
u er dan aan om dat bekend te maken via Kontakt of op onze website?
Kees Offringa, scriba

Overzicht kerkdiensten
zondag 23 september
Start Winterwerk

09.30 uur

ds. E. van Veen
mevr. M. Veen

Kosten Pastoraat

zondag 30 september

09.30 uur

ds. E. van Veen

Kosten Verwarming

zondag 7 oktober

09.30 uur

ds. M. Oostenbrink
(Zwolle)

Collecte Kerk en Israël

zondag 14 oktober
50 jaar Kerkkoor

09.30 uur

ds. E. van Veen

Werelddiaconaat
2e coll.: Kerkkoor

zondag 21 oktober

09.30 uur

ds. E. van Veen

Kosten Gemeentewerk

zondag 28 oktober

09.30 uur

ds. E. van Veen

Hervormingsdag

zondag 4 november

09.30 uur

dhr. B. van Dijke
(Buitenpost)

Zending

Op zondag 7 oktober en 4 november 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.

Startdienst
Op 23 september is er een dienst die in het
teken zal staan van de opening van de diverse
winteractiviteiten. Er is dan, net als vorig
jaar, een "Preek van de Leek", die dit keer
verzorgd zal worden door Wilma Veen.
Ook zal er medewerking verleend worden
door de school. Na afloop van de dienst gaan
we gezamenlijk naar de familie Ellen aan de
Thijendijk. Daar zal een B.B.Q. zijn met
salade, stokbrood enz. De kosten hiervoor

zijn € 10,00 voor volwassenen, en kinderen
t/m 12 jaar zijn gratis.
Graag van te voren even opgeven (tot en met
18 september) bij
Roeli Boer telefoon 58 75 70,
email: roeliboer@home.nl
Omdat we graag één kerk willen zijn hopen
we u welkom te heten op 23 september
aanstaande.
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Pastoraat
Hieronder ziet u een overzicht van gemeenteleden die permanent in een tehuis wonen.
Zonnekamp, Oyershoeve 1, 8331 XR Steenwijk
Mevr. J. de Vries - Grevelink
Woonark 2.45
Mevr. M. Hetebrij -Veen
Tjalk kamer 5
Dhr. L. Kolenbrander
Woonark kamer 0.9
Mevr. K. Tuit-Raggers
Woonark kamer 1.39
Mevr. P. Wijcherson- Kuiper
Klipper
Mevr. K. van Dijk-Lok (tijdelijk)
Woonzorgcentrum Nijestede, Johannes Bogermanstraat 1, 8331 GZ Steenwijk
Dhr. H. Rodenstein
3.35
Mevr. C. Vries - Baas
Hoge Meintje k. 3.25
Dhr. A. Brouwer
Buitenom kamer 2.01
Mevr. T. Nijk -Bosma
0.11
Mevr. T. van Sleen - Moes
3.05
Als u iets te melden heeft of door te geven wat betreft pastoraat, neem dan gerust contact op met
een van de ouderlingen of met de predikant.

Nieuwe ouderlingen gezocht
Ouderlingen zijn net als andere ambtsdragers,
zoals diakenen en kerkrentmeesters, een
onmisbare schakel in het kerkelijk leven.
Belangrijker is echter gemeenteleden te
vinden die bereid zijn een benoeming tot
ouderling te overwegen, waardoor het aantal
ouderlingen uitgebreid zou kunnen worden,
wat voor het ‘samen kerk zijn’ van wezenlijk
belang is. Met het aftreden van ouderling Ria
van den Hoofdakker in het najaar, blijven er
maar twee ouderlingen over. Dit is echt te
weinig.
Een ouderling maakt deel uit van de
kerkenraad en is dus een 'ambtsdrager'. En
ambtsdragers worden gekozen voor, en
bevestigd in, het ambt.
De bijzondere verantwoordelijkheid bestaat
daaruit, dat zij/hij over het beleid meedenkt en
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dat mede bepaalt. Dat deelt zij/hij met de
andere ambtsdragers.
Verder ligt een deel van haar/zijn
verantwoordelijkheid op het terrein van de
pastorale zorg. Ouderlingen zijn betrokken bij
de pastorale zorg, zij werken daarbij samen
met de predikant en bezoekers en soms de
diakenen.
Verder doen ouderlingen -volgens een
rooster- dienst in de kerk tijdens de
erediensten op zondag en (wanneer mogelijk)
bij rouw- en trouwdiensten.
Wilt u, als u dit leest, deze vraag eens rustig
tot u laten doordringen? Voor meer informatie
kunt u altijd contact opnemen met de
predikant, de huidige ouderlingen of één van
de andere kerkenraadsleden.

Wij feliciteren de volgende 75-plussers
27 sep

K. van Dijk-Spin, Kerkwoerthe 48, met haar 79e verjaardag

27 sep
1 okt

J. de Vries-Grevelink, Oyershoeve 245, met haar 81e verjaardag
H.E.A. Schipper-Dierkes, Basserveld 1, met haar 77e verjaardag

7 okt

B.E. Dolstra, Woldweg 4, met haar 82e verjaardag

8 okt

E. Hartkamp-Otten, Markehof 1, met haar 80e verjaardag

8 okt

J. Kuijsten, Gelderingen 30A, met zijn 80e verjaardag

9 okt

J. van Beek, Holthinge Campweg 110, met zijn 78e verjaardag

10-okt

H. Rodenstein, Johannes Bogermanstraat 335, met zijn 99e verjaardag

13 okt

M. Kuiper-Wicherson, Tukseweg 210, met haar 83e verjaardag

16-okt

M. Hetebrij-Veen, Oyershoeve 1, met haar 86e verjaardag

16 okt

J. Muis, Pastoor Muitemanstraat 14, met zijn 83e verjaardag

24 okt

G. Bosscha-Westerbeek, Boomsluiters 5, met haar 84e verjaardag

24 okt

J. van Eerde-van der Horst, Mariënwold 15, met haar 76e verjaardag

26 okt

F. Muis-Poepjen, Pastoor Muitemanstaat 14, met haar 79e verjaardag

30-okt

A. Schokker, Conincksweg 55, met zijn 80e verjaardag

1 nov

C. Plat, Oldemarktseweg 119 G, met haar 85e verjaardag

2 noc

D.J. Wubs-de Groot, Het Schild 3, met haar 83e verjaardag

Kijk op geloof
Spreken over geloofsonderwerpen
Een paar jaar geleden zijn we begonnen met
de gespreksgroep Kijk op Geloof. Per keer is
er een onderwerp aan de hand van het boek
van Henri Veldhuis. Aan de hand van
bijgeleverde vragen komen we met elkaar in
gesprek.
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Zo komen heel veel onderwerpen wat betreft
ons geloof aan de orde. Kortom, heel
gevarieerd.
Wilt u aanschuiven dan kunt u contact
opnemen met Heije Wubs of ds. Eric van
Veen.

Blik omhoog
Hierbij wil ik uw aandacht vragen voor een
product dat ik heb ontwikkeld voor gezinnen,
in het kader van geloofsopvoeding. Het heet
Blik Omhoog; een gezinsavontuur rond de
Bijbel!
Het blikje bevat 26 kaarten met spelletjes en
activiteiten voor het hele gezin met de Bijbel
als basis. Hieronder vindt u de foto’s.
De kaarten van Blik Omhoog zijn opgebouwd
uit een centrale Bijbeltekst, een kopje ‘praten'
en een kopje ‘doen'. De activiteiten zijn over
het algemeen makkelijk uitvoerbaar en soms
hilarisch, maar altijd gekoppeld aan een
Bijbels onderwerp. Zo helpt het gezinnen om
serieus na te denken over God(s Woord) en
tegelijk kostbare en leuke tijd samen door te
brengen. Een uitdagend avontuur!
Blik Omhoog richt zich op kinderen van de
basisschoolleeftijd, vanaf circa groep 3.
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Voor kerken is het belangrijk om te investeren
in gezinnen, dat is de jeugd van de toekomst!
Wellicht is Blik Omhoog daarom ook iets
voor de gezinnen in uw gemeente? "Blik
omhoog” kan helpen om tijd te maken voor
wat écht belangrijk is.
Blik Omhoog is tevens een mooi geschenk
vanuit de kerken voor bijvoorbeeld ouders,
kinderwerkers of andere vrijwilligers in de
gemeente.
Blik Omhoog kost € 14,95. Zie voor meer
informatie https://www.momentjess.nl.
Mocht u meer willen weten dan kunt u contact
met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,
Jessica Leeffers- Locht, Momentjess,
Fidelio 3, 8265 TA Kampen
Telefoon 06 40803450

Running Dinner
De Commissie Gemeenteopbouw organiseert ook dit seizoen weer een Running Dinner. Een
Running Dinner wil zeggen dat u elke dinergang op een ander adres geserveerd krijgt. U eet uw
voor,- hoofd- en nagerecht dus telkens bij iemand anders thuis! Het doel is gezellig eten met en bij
mensen die je misschien minder goed kent.
Lijkt het u leuk om aan dit “Running Dinner” mee te doen? Dat kan als deelnemer, maar ook als
gastheer/gastvrouw. U kookt dan 3 gangen voor verschillende gasten.
U hoeft zelf de ingrediënten niet te betalen. U krijgt een vergoeding van € 10,00 per gast. De
gezelligheid is het belangrijkste en niet het bereiden van culinaire hoogstandjes.
Deelname is fietsend of met de auto mogelijk en staat open voor iedereen. Indien gewenst kan u
worden gehaald en gebracht door één van onze andere deelnemers, u kan dit aangeven bij
opmerking.
We beginnen vrijdag 9 november om 18.00 uur met een hapje en drankje bij de Protestantse Kerk.
Hier hoort u op welk adres u uw 1e gerecht geserveerd krijgt.
De kosten zullen € 12,50 per persoon bedragen. Van dit bedrag zullen de onkosten van de
organisatie en het diner betaald worden.
Binnenkort zal een opgaveformulier in de kerk uitgedeeld worden. Maar wilt u zich nu al
opgeven? Dat kan. Vul dan het formulier hieronder in, en lever dit in bij Roeli Boer (Conincksweg
4). Mailen kan ook naar roeliboer@home.nl.
Hopelijk tot ziens op 9 november!

Ik / wij melden ons aan voor het Running Dinner op vrijdag 9 november 2018
Naam:
Aantal personen:
Adres:
Telefoon:
E-mail:

……………………………………….…………………
…..…………………………………….………………..
…..…………………………………….………………..
..……………………………………….………………..
………………………………………………………….

• Ik wil wel / niet koken (svp doorhalen wat niet van toepassing is)
• Eventuele opmerkingen (bijv. dieet / voedselallergie)
……………………………………………………………………………….
• U kunt dit opgaveformulier en de betaling uiterlijk 2 november inleveren bij: Roeli Boer,
Conincksweg 4 te Steenwijkerwold.
Of per email op: roeliboer@home.nl. Graag dan uw kosten overmaken op: NL88 RABO 0162 380
739
• Voor vragen: Roelof Falkena, Nijberslaan 8 Steenwijkerwold. Tel: 0521-852856 /
email: rfalkena@home.nl
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Maak ons tot mensen
Heer, maak ons tot mensen
naar het beeld van uw zoon:
met ogen die niet alleen kijken,
maar ook kunnen aanzien,
met oren die niet alleen kunnen horen,
maar ook kunnen luisteren,
met een mond die niet alleen praat,
maar ook kan aanspreken,
met een verstand dat niet alleen begrijpt,
maar ook kan verstaan,
met een hart dat niet alleen klopt,
maar ook bewogen kan zijn,
met handen die niet alleen grijpen,
maar zich ook kunnen openen,
met voeten die niet alleen draven,
maar ook tegemoet kunnen komen,
want zo zijn wij gezegend,
en elkaar tot zegen.

Wim van der Zee
Uit: Medemens, Kerk in Actie, november 2009

Vredesdienst 23 september
Afsluitende interreligieuze bijeenkomst Vredesweek

Op zondag 23 september om 19:00 uur wordt
de bijeenkomst gehouden in de parochietuin
van de Katholieke kerk, Molenstraat 23 te
Steenwijk. Bij slecht weer wijken wij uit naar
de kerk.
De interreligieuze viering wordt
georganiseerd door de Raad van Kerken van
Steenwijk e.o., alsmede de Tuba Moskee uit
Steenwijk.
Het thema van deze bijeenkomst is ‘Geef
Vrede door’.
In dit uur willen wij bidden, zingen, bezinnen
en luisteren naar verhalen over Vrede aan de
hand van de volgende vragen:
Wat is Vrede voor jou?
Hoe werk jij aan Vrede?
Hoe geef je Vrede door?
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Annie Mulder en Esther Geertsma, twee
vrouwen uit twee verschillende generaties
zullen hun verhaal van Vrede vertellen.
Annie Mulder heeft de tweede wereldoorlog
meegemaakt en veel gedeporteerde Joden
persoonlijk gekend.
Esther Geertsma uit Leeuwarden is dit jaar
met World Servants onbeperkt naar Bolivia
geweest om mee te helpen een school te
bouwen. Esther zit in een rolstoel. De lokale
bewoners van Bolivia waren verbaasd dat
Esther en andere leden van de groep in staat
waren om in een rolstoel te helpen bouwen
aan de school.
De viering zal muzikaal worden opgeluisterd
door de Woldklank uit Steenwijkerwold.
Na de viering is er gelegenheid om elkaar te
ontmoeten onder het genot van een kopje
koffie.

Enkele flitsen uit gehouden “Breed overleg”

Woensdagavond 5 september jl. hebben we
als kerkenraad gesproken met verschillende
vrijwilligersgroepen en verenigingen die
actief zijn in onze gemeente zoals het
kerkkoor, kinderkerk, clubwerk, en natuurlijk
niet te vergeten twee organisten.
Het was de insteek van dit overleg om elkaar
te vertellen waar men komend seizoen mee
bezig gaat en waar we elkaar binnen de kerk
kunnen versterken.
Totaal waren we met 23 personen aanwezig.
Na opening door onze voorzitter Lotty
Nijenhuis hebben de aanwezigen, uitgelegd
wat hun plannen zijn danwel waar hulp bij
gezocht wordt.
Enkele te noemen flitsen. Simone Engelen,
Immanuelschool: opening winterwerk m.m.v.
de kinderen, 1x per jaar kerkdienst door
school georganiseerd, school dit jaar van 63
naar 86 kinderen, komend schooljaar kinderen
stimuleren om naar onze kerk te gaan. Jan de
Vries, CJV had een veelheid aan activiteiten
te melden, bijna elke maand wat. Denk aan
diverse spelen, filmavond, worstenactie,
speeltuinhappening.
Bert
Dedden,
kerkrentmeester gaf aan de uitdaging te
hebben
om
te
komen
tot
een
meerjarenbegroting. Auke Feenstra wil
graag huiskamergesprekken gaan opstarten in
Steenwijkerwold.
Ouderling
Klaas
Klarenberg doet opnieuw de oproep om zich
voor het ambt van ouderling aan te melden.
Vanuit de aanwezigen kwam de reactie of
wellicht de structuur wat veranderd moet
worden. Mensen willen wel wat doen, wel in
een beperkte tijd. Bijvoorbeeld deels
bevoegdheden overdragen aan anderen?
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Bauke de Groot Boersma wil samen met
Egbert Kooij proberen om de gemiddelde
leeftijd van gastpredikanten vanaf
2020 te verlagen (rooster 2019 is al
ingevuld). Komend jaar komen er al
periodiek jongere gastpredikanten.
Co Berrevoets geeft aan dat vanuit het
digiteam wordt bekeken hoe er na een
stroomstoring er nog steeds storingsvrij een
uitzending op de schermen kan komen. Voor
Facebook wordt een beheerder gezocht. Copy
voor facebook is van harte welkom. Ook
komen er aantal “Samen”-diensten per jaar
waar jong en oud elkaar ontmoeten. Jannie
Martens vanuit Diaconie geeft aan dat er veel
voor onze ouderen wordt georganiseerd zoals
Rooseveltweek, wensboot, voedselbank
inzamelen (Immanuëlschool doet hierin ook
mee). Aandachtspunt is het tijdig bij hen
kenbaar maken wanneer inzameling is zodat
dit
tijdig
richting
leerlingen/ouders
gecommuniceerd kan worden. Willie Drenth
spreekt de wens uit dat mensen vanuit de
intramurale (verblijven in Steenwijk) zorg
óók betrokken worden bij activiteiten in
Steenwijkerwold.
Wil
graag
horen
hoe/wanneer dit verder opgepakt kan worden.
Vanuit de groep wordt
aangegeven dat in een
andere gemeente 1x per
kwartaal een kaartje van de
kerk via een bezoekdame wordt bezorgd bij de
doelgroep. Wilna Heijman wil graag
jaarrooster predikanten en organisten
ontvangen alsook copy van Zondagschool,
clubs, etc… voor Kontakt en voor het
Zondagsblad. Heije Wubs vindt het
belangrijk dat er discussie is/blijft voor het
gesprek in kleine groepen over “geloven”. We
bergen het soms weg. Zou er een
“geloofscommissie” kunnen komen? Vanuit
huiskamergesprekken komt persoonlijke
geloofsbeleving aan de orde.
Vanaf 10 september 2018 gaat weer cursus
over “geloven” van start. Ali Hummel vraagt
zich af hoe te weinig vrijwilligers voor het
verjaardagfonds opgelost kan worden. Fokie
ten Wolde geeft aan dat er vanuit de

Zondagschool 1x per maand een kinderdienst
wordt gehouden. Dit gaat met kleine stapjes
vooruit, beetje richting Jeugdwerk. Eric van
Veen benadrukt het belang van een plek voor
geloof.
Denk
aan
ouderenmorgen,
huiskamergesprekken, running dinner, dag
van dialoog, gemeenteopbouw. Lotty
Nijenhuis geeft aan dat er dit seizoen geen
Activiteitengids komt. Oproep om bij het
organiseren deze activiteit ook kenbaar te
maken in Kontakt en op onze website.
Na de pauze is gesproken hoe we elkaar
kunnen helpen.
De vraag wordt gesteld of je nog wel apart
moet collecteren voor Jeugdwerk. Van
oudsher was deze zelfstandig, ook financieel.
Jeugd valt ook onder het algemene
kerkenwerk. Vraag is om deze collecte tegen
het licht te houden op houdbaarheid.
Kan een cursus “geloven” ook interkerkelijk
gebeuren? Aangegeven wordt dat het mooi
zou zijn om dit met onze directe buren (RK
Steenwijkerwold) te doen. De tip komt om bij
andere kerken te kijken hoe het daar gaat.
Verzoek was er om dit in de kerkenraad te
bespreken; wie gaat dit verder oppakken?
Suggestie om de koster die dienst heeft te
vermelden op de schermen. Wordt
meegenomen naar de kerkenraad.
Jammer dat Kontakt niet meer bij iedereen
(ongeveer de helft) wordt bezorgd; is vaak nog
de enige binding met de kerk. Kan dit binnen
de kerkenraad besproken worden? In

Steenwijk krijgt een ieder het blad met 1x per
jaar een acceptgirokaart voor een vrijwillige
bijdrage. Heeft men thema’s voor de
huiskamergesprekken, laat het weten!
Vervolgens is de vraag gesteld wat men
verwacht van de kerkenraad. Aangegeven
wordt een bindmiddel tussen de geledingen,
het onderlinge contact stimuleren. De
suggestie komt om halverwege het seizoen
2018-2019 het “Breed overleg” te evalueren.
De gezamenlijke acties met school worden
gewaardeerd.
Aan het einde van de bijeenkomst is een
rondje gedaan met de vraag “Hoe heb je deze
bijeenkomst ervaren?“. Naast ieders reactie
wordt in z’n algemeenheid door de
aanwezigen dit overleg en opkomst positief
gevonden!
Onze predikant Eric van Veen sluit de
bijeenkomst af met gebed
waarna Lotty Nijenhuis
iedereen
bedankt
voor
haar/zijn inbreng en wenst iedereen wel thuis!
Namens de kerkenraad,
Kees Offringa, scriba

De nieuwe privacywet (AVG)
Het zal u niet ontgaan zijn. Met ingang van 25
mei 2018 is de nieuwe privacywet (AVG) van
kracht. Een ieder heeft hiermee te maken, zo
ook onze kerk. De nieuwe wet verwacht van
ons dat we actief stappen ondernemen op het
gebied van juridisch, ICT, organisatieprocedures en opleiding.
Onze privacyverklaring is bedoeld om
informatie te geven over het gebruik van
persoonsgegevens. Daarnaast geeft deze
verklaring inzicht in de doelen en grondslagen
van gegevensverwerking binnen onze kerk. U
kunt lezen welke persoonsgegevens worden
verwerkt. Ook worden de rechten beschreven
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die u hebt met betrekking tot de verwerking
van uw persoonsgegevens en wie daarvoor de
contactpersoon bij onze kerk is.
De privacyverklaring kunt u vinden op onze
website. Tevens vindt u een exemplaar van de
verklaring bij de ingang van de kerk. Op
verzoek kan u deze ook toegestuurd worden.
Voor meer informatie en/of vragen kunt u
contact opnemen met mevrouw W. Heijman–
Hartkamp,
coördinator
gegevensbescherming,
e-mail:
kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

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.

Inzameling voor Voedselbank Steenwijkerland
Binnenkort houdt de diaconie weer een
inzameling voor de Voedselbank.
Op zondag 7 oktober kunnen diverse spullen
worden gedoneerd. Wij houden u op de
hoogte met de actuele details.

Bloemschikken
Zoals u mogelijk wel weet is er een groepje
mensen die voor bijzondere diensten of
hoogtijdagen met bloemen aan de slag gaan,
en zo een bloemstuk maken met een
betekenis. Ook komend seizoen willen wij dit
weer gaan organiseren.
Bij deze een oproep om mee te gaan doen.
Wij willen er graag wat mensen bij, dus
houdt u van bloemschikken of creatief bezig
dan kunt u zich aanmelden door, een briefje
een telefoontje of een mailtje naar één van de
kerkraadsleden.
Namens de diaconie, Lotty Nijenhuis
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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.

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.

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.

Varen met de Groene Wens Boot
Maandag 20 augustus had de diaconie een aantal mensen uitgenodigd voor een middag varen in
natuurgebied Weerribben-Wieden.
We gingen “op pad” met de “Groene Wens boot”, een speciaal voor dit gebied gemaakte overdekte
boot die ook toegankelijk is voor minder valide mensen (er zijn een tweetal liften aan boord).
Na de start in Ossenzijl voeren we een stukje richting Kalenberg, maar voordien gingen we al door
een handmatig geopende brug en vervolgden de vaart door het weidse rietland achter Ossenzijl en
Kalenberg.
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Roosevelt vakantieweek
In het nieuw Hydepark in Doorn, vindt van 8 t/m 15 september de vakantieweek plaats. In het
volgende Kontakt en op de website komt binnenkort een verslag over de week.

Dagboeken
Onderstaand ziet u een zestal ‘Dagboeken’. Ze worden aangeboden door uitgeverij Royal
Jongbloed in Heerenveen. Deze zijn te bestellen via de diaconie.
In de kerk is nog een meer uitgebreide lijst ter inzage. Daar ligt tevens een inschrijflijst.
Heeft U belangstelling? Dan kan uw bestelling ook worden doorgegeven aan diaken Gerard
Dolstra (0521 589 164) of via e-mail; gh.dolstra@home.nl

Wijnactie
Nog steeds loopt onze wijnactie. Witte (Chardonnay) en rode (Cabernet Sauvignon) wijn. Een
doos van 6 flessen wijn kost € 35,00.
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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CJV Steenwijkerwold
CJV Steenwijkerwold is een club die actief is
op het gebied van jeugdwerk voor kinderen
van groep 3 t/m de brugklas.
De meeste activiteiten vinden plaats in
Kindcentrum Immanuël.
Het programma voor dit seizoen ziet er als
volgt
uit:
(onder
voorbehoud
van
wijzigingen).

zaterdagmiddag 22 september 2018

Startactiviteit met speurtocht bij het Woldhuisje

vrijdag 12 oktober 2018

Cadeautjes spel met de kinderen van groep 3,4 en 5
Triaxy met groep 6,7,8 en de brugklas

vrijdag 23 november 2018

Escape room in Sinterklaas thema

vrijdag 18 januari 2019

Filmavond

vrijdag 8 februari 2019

Verrassingsuitje

vrijdag 5 april 2019

Jaarfeest in Vestzakzaal van theater De Meenthe

vrijdag 14 juni 2019

Uitje met de kinderen van groep 3 & 4 naar de
speeltuin in Havelte of Monkeytown
Clubkamp in Appelscha voor de kinderen van groep 5
t/m brugklas

vrijdag 28 t/m 30 juni 2019

Voor meer informatie en/of opgeven voor het nieuwe seizoen: cjvsteenwijkerwold@gmail.com

Komen en gaan
De volgende leden zijn nieuw in onze gemeente:
Dhr. A.J. de Boer, Mariënwold 23 van Driebergen
Fam. G.H. Oude Lansink-Ketelaar, Tukseweg 238C van Steenwijk
Mevr. G. Louïs-Groeneweg, Achterveld 11 van Kalenberg
Dhr. M.P. Bennen, Heerweg 34 van Zuidveen
Fam. T.C.P. v.d. Boom-Bos, Boslaan 1 van Leersum
Het volgende lid is verhuisd binnen de gemeente:
Mevr. M.A.P. v.d. Knokke, van Kerkwoerthe 39 naar Weldadigheid 5
De volgende gemeenteleden zijn vertrokken uit onze gemeente:
Dhr. en mevr. Veneboer, Thijendijk 12 naar Steenwijk
Mevr. M.K. Zeefat, Oldemarktseweg 12 naar Groningen
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Opening Alzheimer café 20 september
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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.
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Dag van de Dialoog op 8 november
Wat is de dag van de Dialoog?

Informatie en programma

Aanmelden
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Nieuwsbrief mantelzorg
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