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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. Boer-Westerbeek

ouderlingen@pk-steenwijkerwold.nl
51 31 14
jan-jurk@hotmail.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
Beheer website
dhr. H. Nijenhuis en dhr. C. Berrevoets
webmaster@pk-steenwijkerwold.nl
Gezamenlijk Zondagsblad:
(0546 ) 57 74 75
www.welkomindekerk.nl/HZ

www.pk-steenwijkerwold.nl

Van de redactie
Het volgende nummer van Kontakt is het Kerstnummer. Uw bijdrage voor dat nummer kunt u tot
en met woensdag 5 december 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

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 6 december
zondag 4 november

9.30 uur
9.25 uur

vrijdag 9 november
zondag 18 november
zondag 25 november
12, 13 en 14 december
vrijdag 14 december
zondag 16 december
donderdag 20 december
15 december
zondag 30 december

9.30 uur
9.30 uur

15.30 uur
19.30 uur
10.30 uur
10.00 uur

ouderenmorgen en Samen aan tafel
kerkdienst thema zending en diaconie
inzamelingsactie Dorcas
kinderdienst in Hooghthij
Running Dinner
bloemenzondag
gedachtenisdienst
Glazen Dorpshuis Steenwijkerwold
kerstmarkt
concert Side Table Singers
kerstzangdienst De Woldklank
kerstviering voor ouderen
kerstgroeten
Top 2000 dienst

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

Overzicht kerkdiensten
zondag 11 november

09.30 uur

ds. E. van Veen

Binnenlands Diaconaat

zondag 18 november

09.30 uur

ds. R. Stiemer

Kerkdienst Gemist

Bloemendienst
zondag 25 november

09.30 uur

ds. E. van Veen

Kerkkoor

Laatste zondag v.h. kerkelijk
jaar
zondag 2 december
09.30 uur

ds. E. van Veen

Missionair Werk en
Kerkgroei

09.30 uur

ds. E. van Veen

Pastoraat

2e advent
zondag 16 december

9.30 uur

ds. E. van Veen

Bezoekwerk

3e advent
zondag 23 december

09.30 uur

ds. E. van Veen

Oecumene

1e advent
zondag 9 december
Heilig Avondmaal

4e advent
Op zondag 2 december 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
8 nov

A. Schipper, Basserveld 1, met zijn 82e verjaardag

9 nov

Y. Vaartjes-Elzinga, Oldemarktseweg 119J, met haar 81e verjaardag

12 nov

A. van Essen-Dedden, Vredenburg 77, met haar 75e verjaardag

13 nov

J. van Eerde, Mariënwold 15, met zijn 79e verjaardag

14 nov

A.E. Kuijstens-de Vries, Gelderingen 30A, met haar 79e verjaardag

24-nov

K. van Dijk-Lok, Johannes Bogermanstraat 308, met haar 93e verjaardag

26 nov

L.R. Bouwer, Conincksweg 88, met zijn 82e verjaardag

27-nov

K. Tuit-Raggers, Oyershoeve 1 met haar 90e verjaardag

29 nov

J. Ruiter, Hummelingen 16, met zijn 83e verjaardag

6 dec

T. Nijk-Bosma, Johannes Bogermanstraat 11, met haar 88e verjaardag

10 dec

G. Goos, Mariënwold 51, met zijn 82e verjaardag

11 dec

G. Otten-Pijlman, Blaankamp 30, met haar 79e verjaardag
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18 dec

G. Winters-Rodermond, De Meenthehof 56, met haar 85e verjaardag

18 dec

I. Stegink-de Jong, Boomsluiters, met haar 75e verjaardag

19 dec

T. de Groot Boersma-van Solkema, Boomsluiters 7, met haar 75e verjaardag

21 dec

G. Zeefat-Bisschop, Hesselingendijk 3, met haar 75e verjaardag

24 dec

R. Jongschaap, Remmelinge 28, met zijn 80e verjaardag

24 dec

L.S. Zoer-Wijmenga, Bergsteinlaan 22, met haar 81e verjaardag

Voor de gemeenteleden van de PG
Steenwijkerwold
Hierbij willen we u informeren over het
volgende:
Enige tijd geleden hebben uw kerkenraad en
ds. Van Veen op advies van de regionaal
adviseur, ds. P. Verhoef en wij als visitatoren
enkele afspraken gemaakt.
Tijdens een gemeente avond hebben we u
daarvan op de hoogte gesteld.
De intentie van deze afspraken was ds. Van
Veen de tijd te geven om na zijn burn-out
weer volledig terug te keren als werkzaam
predikant in de gemeente en vervolgens hem
de tijd te gunnen uit te zien naar een andere
gemeente.
Wij hebben op 2 oktober gesprekken gevoerd
met zowel de predikant als de kerkenraad.

Uit die gesprekken is gebleken dat de
gemaakte afspraken nog volop lopen en dat
de intentie van zowel ds. van Veen als van de
kerkenraad er nog steeds is.
Het is verheugend mee te kunnen delen dat
in de kerkenraad unaniem is besloten achter
deze intentie te blijven staan.
We wensen u, ds. Van Veen en de
kerkenraad toe dat de gemaakte afspraken tot
een goed eind gebracht worden.
De visitatoren zullen op de achtergrond de
ontwikkelingen blijven volgen.
Met vriendelijke groeten, de visitatoren,
ds. H. Spit en dhr. B. Bril

Kerstmarkt vrijdag 14 december
Vrijdag 14 december a.s. is er weer de jaarlijkse kerstmarkt. Als kerk willen we daar graag met
een marktkraam aanwezig zijn.
Heeft u ideeën voor de invulling van de kraam? Laat dat dan uiterlijk 15 november
weten via scriba.pk.steenwijkerwold@gmail.com of 06 30224338.
Kees Offringa, scriba
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Pastoraat - gemeenteleden
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
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. Tj. van Sleen - Moes
3.05
Mevr. G.R.C.L. Dragstra-Boer 3.33
Als u iets te melden heeft of door te geven wat betreft pastoraat, neem dan gerust contact op met
één van de ouderlingen of met de predikant.

Pastoraat - aandachtspunten
Het is goed om de onderstaande punten nog eens onder uw aandacht te brengen:
Gesprek met ouderling of predikant:
Wanneer u een gesprek wilt met een ouderling of predikant of bezoek van een van onze bezoekers,
kunt u het beste direct met hem of haar contact opnemen
Bezoek in het ziekenhuis:
Wanneer u opgenomen wordt in het ziekenhuis en u stelt bezoek van uw predikant op prijs, wilt u
dit dan aan de predikant of de ouderling melden. Ook uw ontslag uit het ziekenhuis horen we
graag zo snel mogelijk.
Geboorte:
Wanneer u het blijde nieuws van een geboorte wilt melden, stuur dan een geboortekaartje naar uw
predikant, ouderling of naar het kerkelijk bureau.
Dopen:
Wanneer u uw kind wilt laten dopen, neem dan contact op met de predikant. Hij kan dan
overleggen over een datum van een doopdienst. Voorafgaand aan een doopdienst vindt er met de
ouders die hun kind willen laten dopen een doopgesprek plaats.
Huwelijksinzegening:
Wanneer u uw huwelijk wilt laten inzegenen, kunt u contact opnemen met de predikant of het
kerkelijk bureau. Zodat dan de datum, tijdstip, kerk en de orde van dienst vastgesteld worden.
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Huwelijksjubileum:
Als u uw huwelijksjubileum bekend wil maken in het kerkblad en/of wilt vieren en u stelt daarbij
de aanwezigheid van predikant en wijkouderling op prijs, neem dan contact op met een van
tweeën.
Dienst bij overlijden:
Wanneer de nabestaanden van een overledene wensen dat voorafgaand aan de begrafenis of
crematie een dienst ter nagedachtenis wordt gehouden, dan kunnen zij het beste contact opnemen
met het kerkelijk bureau of de predikant.
Vermelding in het kerkblad:
Als gemeente leven we graag mee met elkaars wel en wee. Wilt u dat een geboorte, ziekte,
overlijden, huwelijksinzegening, huwelijksjubileum, ziekenhuisopname of- ontslag in het
Gezamenlijk Zondagsblad wordt vermeld, stuur dan een bericht naar het kerkelijk bureau of
predikant of een van de ouderlingen, dan weten we dat u vermeld wilt worden.

Inzameling Dorcas
Zondag 4 november houdt de Diaconie een inzamelingsactie voor stichting Dorcas.
De inzameling is een landelijke actie, wij sluiten ons daar graag bij aan.
Voor het begin van de dienst nemen de diakenen uw gift in ontvangst. Helpt u mee?
Om een pakket samen te kunnen stellen hebben de volgende spullen voorkeur:
Zonnebloemolie (plastic fles)
Macaroni/spaghetti
Liga koeken (geen ‘Milkbreak’)
Jam
Thee-biscuit
Thee
Limonadesiroop (voorkeur blikken can) Suikere
Witte/bruine bonen
Tandenborstel
Fruitcocktail
Tandpasta
Rijst

Kerkdienst 4 november
Op zondag 4 november a.s. staat de kerkdienst
van de Protestantse kerk Steenwijkerwold in
het teken van zending en diaconie. Deze
dienst zal worden geleid door de heer Van
Dijke uit Buitenpost. Wereldwijd is er veel
hulp nodig als het gaat om gezondheid, woonen leefklimaat en educatie.
De stichting Mensenkinderen zet zich in voor
de medemens en in het bijzonder voor
kinderen. De stichting heeft zijn aandacht
gericht op Oost Europa en werkt uitsluitend
via kerken. De situatie in die gebieden is voor
7

de mensen die daar wonen heel zorgelijk en
moeten leven onder zeer moeilijke
omstandigheden. Hoge werkeloosheid en
nauwelijks een fatsoenlijk dak boven het
hoofd. De grootste zorg is “hoe komen we de
winter door”.
Omdat er via de kerken gewerkt wordt kan
doelgerichte hulp worden geboden en zijn de
kosten van de stichting erg laag.
De heer Van Dijke is betrokken bij de
stichting en kan veel vertellen over het werk

en
acties
die
door
de
stichting
Mensenkinderen worden ondernomen.
Door middel onder andere van foto’s en
mogelijk een film leidt hij de kerkbezoeker
door het werk van de stichting. De collecte in
de dienst zal bestemd zijn voor de actie

“warme winterkleren en schoenen” voor
mensen in Armenië en Moldavië.
De dienst begint om 9.30 uur. Organist is deze
morgen Gerko Eggink, die vaker samenwerkt
met de heer Van Dijke.

Kinderdienst
Zondag 7 oktober was de eerste Kinderdienst
van dit seizoen. Fijn om alle kinderen weer te
mogen begroeten. We hebben samen het
verhaal van Adam en Eva gelezen en gepraat
over wat ‘goed’ en ‘slecht’ is. Daar hebben de
kinderen plaatjes bij gezocht, die we op een
schilderij hebben geplakt.
Het resultaat kunt u zien op de website van de
kerk en natuurlijk op facebook.

Daarom gaan we, anders dan normaal, toch
ook weer terug naar de kerk om dit verhaal
mee te krijgen. De kinderen kunnen deze
morgen dan bij de kerk opgehaald worden.
De dienst start om 9.25 uur in Hoogthij. Graag
tot ziens op 4 november.
Hartelijke groet, Jannie, Fokie, Froukje, Fijke
en Jolanda

Zondag 4 november aanstaande is er weer een
Kinderdienst. Het thema van deze dienst is:
“Snap jij het?” We vertellen het verhaal over
de Toren van Babel. Een mooi verhaal met een
nog mooiere betekenis. Hier gaan we samen
over praten en vervolgens doen we daar een
spannende opdracht bij. Tijdens de kerkdienst
zal er aandacht geschonken worden aan de
stichting “mensenkinderen”.

Bloemenzondag
Zondag 18 november houden we onze
jaarlijkse bloemenzondag.
Om deze bloemenzondag tot een succes te
maken willen wij u als gemeentelid vragen
hiervoor een bos(je) bloemen mee te nemen
voor iemand die u wilt verrassen.
Uiteraard mag uzelf een kaartje met de naam
van de ontvanger aan de bos/het boeket
bevestigen. Wilt u wel een bloemetje geven
maar u weet niet iemand, dan heeft de
diaconie een lijst met namen van ontvangers.
Wij willen graag de bloemen zoveel mogelijk
op zaterdagmiddag 17 november vanaf 16.00
tot 17.00 uur in ontvangst nemen in de kerk.
8

We kunnen dan de bossen/boeketten mooi
“schikken” en ook gelijk de aanvullende
namen bevestigen.
Alvast onze dank voor uw medewerking.
De diaconie

Gedachtenisdienst
Zondag 25 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, herdenken wij onze dierbaren die
ons zijn ontvallen. Dat roept bij ons allerlei herinneringen, emoties en gedachten op, ook al is het
al langer geleden. De dood doet ons altijd stilstaan. Afscheid nemen en loslaten heeft een enorme
impact op ons leven. Ze veranderen veel meer dan je denkt. Je leven krijgt er een andere kleur
door. Het is goed om – ook in de kerk – hierbij stil te staan. Het onderstaande gedicht kwam ik
laatst tegen en wil ik graag doorgeven.

Laatste zondag kerkelijk jaar
Als de donkere nacht

sterf je mee

van 't verdriet om ’t verlies

en word je ondergedompeld

je overvalt

in 't donkere water

als ' n overval.

van 't verdriet.

Als je in je levensboot

Als die dingen gebeuren,

alleen verder moet

ontsteek dan dit licht,

beroofd van wie jouw liefste

omdat ons beloofd is

en warmste licht was,

dat de nacht zal overgaan

dan word je zoeker

in troostend ochtendlicht

naar licht en troost,
tastend als 'n blinde,

Jens Declercq

beroofd van licht.
Als je liefste licht sterft,

Advent
Op zondag 2 december begint de Adventstijd:
de tijd van toeleven naar kerst. De Advent ligt
in het verlengde van de voleindingszondagen.
Beide perioden van het kerkelijk jaar zijn
immers een oefening in ‘vooruit kijken’. Het
is goed en mooi om daar bewust van te zijn en
te beseffen wáár we nu eigenlijk naar
uitkijken.
We hebben vier zondagen om ons op het feest
voor te bereiden en ons te verheugen. De kleur
paars is de bijpassende kleur voor de
adventstijd. Het leidende evangelie in het
nieuwe kerkelijke jaar is het Lucasevangelie.
9

Verwacht de komst des Heren,
o mens, bereid u voor:
reeds breekt in deze wereld
het licht des hemels door.
Nu komt de Vorst op aard,
die God zijn volk zou geven;
ons heil, ons eigen leven
vraagt toegang tot ons hart.
(Lied 439)

Advent 2018 - doe de lichten aan
Pastor Marinus van den Berg schreef een Adventsgedicht, dat ik graag doorgeef:
Doe de lichten aan
tegen alle duister in
Zet de lichten voor het raam
ga niet in het donker zitten
Wees zelf een lichtpunt
straal licht en interesse uit
Geef het licht de ruimte
tegen alle angst in
Verspreid het licht van de aandacht
breng hoop aan het licht ondanks alles.
Sluit de gordijnen niet
Open je voor elkaar

Concert Side Table Singers
Op zondagmiddag 16 december geeft het gemengd kamerkoor The Side Table Singers uit
Steenwijk een concert in onze kerk.
Er is medewerking van koperensemble High Moor Brass o.l.v. Martin Oosterwijk.
De aanvang is 15.30 uur

Kerstzangdienst met Chr. Brassband De
Woldklank
Wat is er nou leuker dan met elkaar bekende
kerstliederen te zingen?
Dat kan op zondagavond 16 december in de
Protestantse Kerk te Steenwijkerwold. Na de
zeer geslaagde kerstzangdiensten van de
afgelopen jaren trekt Chr. Brassband De
Woldklank uit Steenwijkerwold ook dit jaar
alle registers weer open onder de bezielende
leiding van dirigent Karel Jager. Dit jaar
wordt er meegewerkt door het Protestants
Kerkkoor Steenwijkerwold onder leiding van
Adriaan Oudkerk.
Deze avond zullen veel bekende kerstliederen
gezongen worden, maar zullen korps en koor
ook van zich laten horen met bekende en
minder
bekende
kerstliederen
en
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kerstmelodieën.
De muziekcommissie van De Woldklank
draagt er zorg voor dat de prachtige kerk
sfeervol is versierd.
Het is zeker de moeite waard om deze dienst
te bezoeken als opmaat naar het Kerstfeest.
De Woldklank hoopt dan ook op een volle
kerk op zondagavond 16 december. De avond
begint om 19.30 uur en u kunt gratis naar
binnen. Aan het eind zal er een deurcollecte
worden gehouden.

Kerstviering voor ouderen
De kerstviering voor ouderen (vanaf 75 jaar) is dit jaar op donderdag 20 december in Hoogthij.
Het programma duurt van 10.30 uur tot en met 14.00 uur. Mocht u geen uitnodiging ontvangen
hebben, dan kunt u contact opnemen met Petra van Beek, telefoon 588 685 of de familie Stegink,
telefoon 523 514.

Kerstgroeten
Ook dit jaar brengen wij weer een kerstgroet naar de mensen uit onze gemeente die 80 jaar of
ouder zijn, en naar mensen die (langdurig) ziek zijn.
Wij vragen uw hulp voor het rondbrengen van de Kerstgroeten. De tasjes kunnen opgehaald
worden op zaterdag 15 december in de kerk tussen 9.30 uur en 10.30 uur. U heeft dan tot
zaterdag 22 december de tijd om de groeten te bezorgen.
Helpt u ook mee??

Het Onze Vader
Zeg niet Vader
als jij je niet als zoon gedraagt.
Zeg niet Onze
als je opgesloten zit in je egoïsme.
Zeg niet die in de hemelen zijt
als je alleen maar aan aardse dingen denkt.
Zeg niet Uw naam worde geheiligd
als je alleen maar aan je eigen eer denkt.
Zeg niet Uw koninkrijk kome
als je het verwart met materieel succes.
Zeg niet Uw wil geschiede
als je het niet accepteert wanneer die je niet
bevalt.
Zeg niet Geef ons heden ons dagelijks brood
als je je niet bekommert om wie armoede
lijdt.
Zeg niet Vergeef ons onze schulden
als je wrok blijft koesteren jegens je naaste.
Zeg niet Leid ons niet in verzoeking
als jij jezelf eraan blootstelt.
Zeg niet Verlos ons van de boze
als jij jezelf niet met hart en ziel inzet voor het goede.
Zeg niet Amen
als je de woorden van het Onze Vader niet serieus neemt.
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Bijzondere Top2000-kerkdienst
Op zondag 30 december aanstaande vindt er
weer een Top2000-kerkdienst plaats in onze
kerk. Dit jaar sluiten we aan bij de landelijke
Top2000-kerkdiensten. De kerkdienst haakt
aan bij de traditionele Top 2000 van NPO
Radio 2. Dat betekent dat u dit jaar uw stem
kunt uitbrengen op uw 3 favoriete nummers
voor de kerkdienst.

In de Top2000 staan veel nummers met
inhoud: nummers die emoties teweeg
brengen, kippenvel geven en herinneringen
oproepen. Sommige nummers gaan expliciet
over geloof of God, zoals ‘What if God was
one of us’, van Joan Osborne. Andere blijken
bij nadere beschouwing te gaan over
belangrijke levenservaringen als liefde, dood
en troost.
Ds. Eric van Veen gaat voor in deze
kerkdienst. Wat is er mooier dan in een
kerkdienst samen te luisteren naar de mooiste
nummers uit de popgeschiedenis? Daarom
wordt er in de PKN kerk te Steenwijkerwold
een Top2000-kerkdienst gehouden.

Uw stem uitbrengen
Op de website
https://www.top2000kerkdienst.nl/steenwijke
rwold kunt u tot en met zondag 2 december
uw stem uitbrengen op 3 van uw favoriete
nummers uit de Top 2000.
Het thema van de kerkdienst in
Steenwijkerwold is “Een nieuw begin”.
Medewerking wordt verleend door Popkoor
Energy. Zij zullen een aantal van de meest
gekozen nummers ten gehore brengen.

Top2000kerkdienst.nl
Op de website Top2000kerkdienst.nl vind je
een overzicht van alle diensten door het hele
land. Vorig jaar deden er ruim 100 kerken mee
en het aantal blijft stijgen. Dominee Fred
Omvlee, bedenker van de Top2000kerkdienst is groot voorstander van meer
(pop)muziek in de kerk en zal ook dit jaar
weer door het land trekken om zoveel
mogelijk Top2000-kerkdiensten bij te wonen.
De Top2000-dienst begint 30 december om
10.00 uur. Graag tot dan!

Nummers met inhoud

Het Diaconaal Streekverband Noordwest
Overijssel
Op 10 oktober jl. heeft het Diaconaal
Streekverband
weer
vergadert.
De
vergadering werd bijgewoond door de
diaconieën uit de Kop van Overijssel. Deze
keer werd de vergadering gehouden in
Blokzijl.
Het eerste deel van de vergadering werd
ingevuld door de Stichting Project Voice
Uganda. Deze Stichting wordt voorgezeten
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door mevrouw Mugabo. Zij is in 1994
gevlucht uit Uganda en is daarna via Duitsland
als vluchteling in ons land gekomen. Ze heeft
uiteindelijk een thuis gevonden in Deventer.
In 2013 heeft zij Uganda bezocht met haar
oudste zoon en naar aanleiding van dat bezoek
hebben zij een stichting opgezet om geld te
werven, waarmee ze de mensen in de arme
wijken in Kampala, de hoofdstad van Uganda,
te helpen.
De afgelopen jaren hebben zij al het één en
ander weten te bewerkstelligen, zoals onder
andere een naaiatelier en een pluimveehuis
voor circa 3.000 kippen. Op dit moment zijn
zij bezig om het land waarop het pluimveehuis
staat te kopen, zodat zij daarop ook nog andere
projecten kunnen opzetten, zoals een
varkenshouderij en een moestuin. Op deze
manier creëren ze werk voor de plaatselijke
bevolking, zodat deze zichzelf kan bedruipen,
en zo een menswaardig bestaan op kan
bouwen.
Na de pauze werd de vergadering voortgezet
en werd er gesproken over het hoofddoel
waarmee het Streekverband zich bezig houdt:
de
jaarlijkse
vakantieweek
in
het
Rooseveltpaviljoen in het Hydepark in Doorn.
De vakantieweek in 2018, van 8 tot 15
september, is heel goed verlopen. De gasten
en de vrijwilligers hebben een heerlijke week
gehad. Het was weer zeer goed verzorgd door
de
vrijwilligers.
Mede
dankzij
de
Jumbomunten die door een aantal van u
verzameld zijn hebben ze een dag kunnen
organiseren naar het Openluchtmuseum in
Arnhem, daar heeft men van genoten.
Verder zijn er natuurlijk ook nog tal van
andere activiteiten georganiseerd, waaronder
een bruidsmodeshow, een “tutdag” voor de
dames, een extra uitstapje voor de heren en
een bonte avond. Ds. Van ’t Zand uit
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Steenwijk was mee voor de geestelijke
verzorging. Mede dankzij het mooie weer
hebben de gasten genoten van een heerlijke
week in een prachtige omgeving.
Er hadden zich 2 nieuwe bestuursleden
gemeld, deze zijn met algemene instemming
gekozen in het dagelijks bestuur, de begroting
werd goedgekeurd en er werd afscheid
genomen van de voorzitter van het dagelijks
bestuur, mevrouw Gerda Koning uit
Oldemarkt.
Een belangrijk punt was, dat het
Streekverband toegelaten is als deelnemer van
de Coöperatieweken van de Rabobank, om zo
een donatie te kunnen krijgen voor de
volgende vakantieweek in 2019. Deze
vakantieweek zal gehouden worden van 31
augustus tot 7 september 2019.
Deelname
Coöperatieweken
van
de
Rabobank: U, de lezer, kunt hierin iets voor
ons betekenen:
Van 1 tot 15 november is het voor leden van
de Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland mogelijk om te stemmen op
verenigingen en stichtingen uit de omgeving.
Ieder lid kan 5 stemmen uitbrengen, waarvan
er 2 stemmen op 1 doel gezet mogen worden.
U kunt dus ook op Het Streekverband
stemmen, en als u dat doet, dan zorgt u ervoor
dat de sponsorbijdrage van de Rabobank aan
het Streekverband vergroot wordt. Op deze
manier hopen wij dat wij een mooi bedrag
mogen ontvangen, zodat wij ook volgend jaar
weer voor een gunstige prijs een mooie
vakantieweek in het Rooseveltpaviljoen
kunnen organiseren voor mensen met een
lichamelijke beperking.
HELPT U MEE?

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.
Wilt u zich nu 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 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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Waar blijven de wijnliefhebbers?
Al een paar jaar achtereen is er de wijnactie.
De afname is zeer minimaal, zo niet slecht.
Dus kom op mensen koop eens wijn van de kerk.
Het is niet duur en wel lekker.
Niet aan bederf onderhevig.
Er wordt door iedereen wel eens wijn gedronken.
Komt er geen verbetering in de verkoop dan stopt
de actie met ingang van 2019.

Jannie Flobbe

Nieuws van CJV Steenwijkerwold
Zaterdagmiddag 22 september zijn we het
clubseizoen gestart met alle kinderen van
groep 3 t/m de brugklas. De kinderen hadden
zich verzameld bij het Woldhuisje om
vervolgens in het bos, in groepjes, een
speurtocht te gaan doen met als thema “Marco
Polo”. Na afloop van de speurtocht werd er
nog een lekker broodje knakworst gegeten bij
het Woldhuisje.

De kinderen van groep 3 t/m 5 hebben het
cadeautjesspel gespeeld.
Onze volgende activiteit is “Escape Room
Sinterklaas” op vrijdagavond 24 november.
Voor meer informatie:
cjvsteenwijkerwold@gmail.com

Vrijdagavond 12 oktober hebben we het altijd
leuke Tri-Axy spel van YMCA gespeeld met
de kinderen van groep 6 t/m de brugklas. We
hebben leuke opdrachten moeten doen zoals
een quiz en een verkoopopdracht. We zijn
uiteindelijk op een mooie 5e plaats geëindigd.

Komen en gaan
De volgende leden zijn nieuw in onze gemeente:
Fam. D.M. van Beek, Marijenkampen 8 van Kampen
Mevr. M.A. Hoorn, Bergweg 17 van Giethoorn
Mevr. P.B.T. Bollema, Achterveld 1 van Steenwijk
Dhr. L. Wisman, Oldemarktseweg 50 van Nijensleek
De volgende leden zijn verhuisd binnen de gemeente:
Mevr. M.J.A. Prins, van Steenwijkerweg 251 naar A.F. Stroinkweg 9a
Fam. M. Termeulen-Nijenhuis, van Herenslagen 67 naar Het Bolwerk 7 Steenwijk
Mevr. P. Wijcherson-Kuiper, van Tukseweg 206 naar Oyershoeve 1 Steenwijk
Mevr. G.R.C.L. Dragstra-Boer, van Boomsluiters 31 naar Joh. Bogermanstraat 333 Steenwijk
Fam. H.L. Bergsma, van Achterveld 1 naar Hoofdweg 14 Nijensleek
Dhr. G. Wink, van Conincksweg 64 naar Gelderingen 56c
De volgende leden zijn vertrokken uit onze gemeente:
Fam. W. van Hijum, Pastoor Muitemanstraat 34 naar Nes (Ameland)
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Magazine Petrus en adventskalender 2018

Geachte kerkleden, de Protestantse kerk, PKN, biedt het magazine “Petrus” aan.
Ook is er een adventskalender 2018 in de aanbieding.
Heeft u belangstelling?
Laat u dit weten via de diaconie; Gerard Dolstra,
e-mail: gh.dolstra@home.nl of (0521) 589 164

Petrus
De kerk als vindplaats van geloof, hoop en
liefde: dat staat centraal in Petrus, het nieuwe
magazine van de Protestantse Kerk. In dit
tijdschrift leest u hoe samen kerk zijn mensen
troost, hoop en zin geeft. Hoe nieuwe
initiatieven als Kliederkerk of pioniersplekken
voor nieuw elan zorgen. En hoe de
wereldwijde kerk overal hulp biedt aan
mensen in nood. Met onder andere een
interview met schrijfster Joke Verweerd, die
een boek schreef over verdriet toen ze haar
man verloor.
Petrus verschijnt half november maar kunt u
nu al bestellen.

Adventskalender
Leef toe naar Kerst, het feest van hoop, met de
adventskalender. ´Hoop´ is de rode draad door
alle dagen van de Adventskalender 2018. Een
dagelijkse Bijbeltekst, en o.a. een quote,
verhaal of recept brengen u iedere dag een
stukje dichter bij Kerst. Voor elke dag is een
moment van bezinning of meditatie aanwezig.
Een quote om over na te denken, een
persoonlijk verhaal dat u raakt, een recept om
die avond te koken. Er is voor ieder wat wils
in de kalender te vinden. In het thema 'Hoop'
wordt het licht op het pad naar Kerst
zichtbaar.
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IZB-brochure Geloven op werkdagen
Pendelen tussen de binnenkamer en de
werkvloer
De missionaire organisatie IZB heeft een
brochure samengesteld voor ondernemers en
leidinggevenden: ‘Geloven op werkdagen’.
De uitgave wil hen aanmoedigen en inspireren
om de beweging te maken van ‘de
binnenkamer naar de werkvloer’ en vice
versa.
Ondernemers en leidinggevenden dragen veel
verantwoordelijkheid en hun houding kan
veel impact hebben op hun dagelijkse
werkomgeving, Juist daarom is het van belang
dat ze dagelijks tijd doorbrengen in de
‘binnenkamer’, voor het lezen van de Bijbel
en gebed. Investeren in de relatie met God
levert een ‘winst’ op die niet in cijfers is uit te
drukken.

diverse aanwezigen kreeg de IZB het verzoek
om een vervolg. De brochure voorziet daarin,
evenals een serie podcasts (‘woord voor de
werkweek’), die in oktober van start gaat. De
wekelijkse, korte audio-bijdragen op de
maandagmorgen gaan in op de vragen en
moeilijkheden
waar
ondernemers
en
leidinggevenden tegenaan lopen. En om hen
te inspireren om gericht op Christus de
werkweek in te gaan. Zo wil de IZB
ondernemers en leidinggevenden helpen om
dichterbij God te leven, te werken en vrucht te
dragen.
De gratis uitgave ‘Geloven op werkdagen’ is
te bestellen via: www.izb.nl/geloven-opwerkdagen
Aanmelden voor de wekelijkse podcast
‘Woord voor werkweek’: www.izb.nl/woordvoor-de-werkweek

In juni jongstleden vond het eerste IZBondernemersevent
plaats.
Gedragswetenschapper Ben Tiggelaar en
predikant-pionier Ron van der Spoel spraken
hier over de vraag: “Hoe volg je Jezus
Christus in je dagelijks werk als
ondernemer/leidinggevende?” De zaal was
binnen afzienbare tijd volgeboekt en van

Zoeklicht seminar in Steenwijk
Het Zoeklicht organiseert een seminar met als
thema: “Wat gebeurt er bij de komst van
Christus?”
Vier studies over Zijn laatste toespraken in
Mattheus 24 en 25.
Spreker is broeder Wim Zwitser.

Deze bijeenkomsten zijn op woensdagavond
7, 14, 21 en 28 november in gebouw Bethel,
Vrije Zendingsgemeente, Gashuislaan 109 in
Steenwijk.
De avonden beginnen om 20.00 uur en de
toegang is vrij.
Het Zoeklicht werd in 1919 opgericht door
Johannes de Heer. Hij heeft veel onderzoek
verricht naar de profetieën, maar is vooral
bekend geworden van zijn liederenbundel. De
organisatie organiseert vele activiteiten in
heel Nederland, zoals samenkomsten,
seminars en studiedagen, maar ook
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meerdaagse conferenties in het christelijk
conferentiecentrum Het Brandpunt in Doorn.
Het tijdschrift verschijnt iedere twee weken,
waarin veel aandacht is voor de tekenen van
de eindtijd en onderzoek naar de Bijbelse
profetieën, waarin we kunnen lezen dat we de
Here Jezus moeten verwachten. Ook het leven
als Christen in deze tijd komt ruim aan bod in
studies en persoonlijke verhalen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Het Zoeklicht: Rinus van Otterlo, tel. 0343413300, t.v.otterlo@zoeklicht.nl

Glazen dorpshuis Steenwijkerwold

Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen
Hieronder staan adressen om zieken in de zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen een bemoediging te
sturen.
Verzorgingshuis Nijenstede
Joh. Bogermanstr. 1
8331 GZ Steenwijk
Verpleeg- en verzorgingshuis Zonnekamp Oyershoeve 1
8331 XR Steenwijk
Isala Diaconessenhuis Meppel
Postbus 502
7940 AM Meppel
Ziekenhuis de Tjongerschans
Postbus 10500
8440 MA Heerenveen
Isala Zwolle
Postbus 10400
8000 GK Zwolle
UMCG Groningen
Postbus 11120
9700 CC Groningen
Verpleeghuis Reggersoord
Reggersweg 1
7943 KC Meppel
Verpleeghuis Lindestede
Steenwijkerweg 49
8471 KZ Wolvega
Verzorgingshuis de Menning
Linth. Homanstraat 1
8384 ED Wilhelminaoord
Verpleeghuis de Schiphorst
Reggersweg 11
7943 KC Meppel
De Meenthehof
Meenthehof 6/8
8332 AZ Steenwijk
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Nieuwe leden voor CCBB Overijssel-Flevoland

Heeft u belangstelling? Neem dan contact op met onze scriba, S.C. Offringa, telefoon 06 302 243 38 of
scriba.pk.steenwijkerwold@gmail.com
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Adventskalender kleurplaat
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