
 

 

1 

 
 

december 2018 Nummer 165 
 

In dit nummer: 

Belangrijke adressen en andere gegevens ................................................................................................. 2 

Van de redactie ............................................................................................................................................. 3 

Berichten voor Gezamenlijk Zondagsblad en Kontakt ........................................................................... 3 

Agenda ........................................................................................................................................................... 3 

Kerkelijk Bureau ........................................................................................................................................... 3 

Overzicht kerkdiensten ............................................................................................................................... 4 

Wij feliciteren de volgende 75-plussers ..................................................................................................... 4 

Nieuwsflits uit de kerkenraad .................................................................................................................... 5 

Pastoraat – gemeenteleden .......................................................................................................................... 6 

Advent – thema “Geef licht” ....................................................................................................................... 7 

Advent en Kerst ............................................................................................................................................ 8 

Concert Side Table Singers .......................................................................................................................... 8 

Kerstzangdienst met Chr. Brassband De Woldklank .............................................................................. 8 

Kerstviering voor ouderen .......................................................................................................................... 9 

Kerstboom ..................................................................................................................................................... 9 

Uitgeven toegangskaarten kerstnachtdienst .......................................................................................... 10 

Kerstnachtdienst 24 december .................................................................................................................. 10 

Kerstmorgen 25 december......................................................................................................................... 10 

Raad van kerken Steenwijk e.o. ................................................................................................................ 11 

Kerst ............................................................................................................................................................. 11 

Bijzondere Top2000-dienst op 30 december ........................................................................................... 12 

Oudejaarsdag 31 december ....................................................................................................................... 12 

Zondag 6 januari, eerste zondag van 2019 .............................................................................................. 12 

Pastoraat - aandachtspunten ..................................................................................................................... 12 

Kerkbalans 2018 .......................................................................................................................................... 13 

Kerkbalans 2019 komt eraan ..................................................................................................................... 14 

Eindejaarscollecte 2018 .............................................................................................................................. 14 

Laatste zondag van het kerkelijk jaar ...................................................................................................... 15 

Boekbespreking .......................................................................................................................................... 15 

Oproep! ........................................................................................................................................................ 16 

Verjaardagsfonds ........................................................................................................................................ 16 

Huiskamergesprekken ............................................................................................................................... 17 

Nieuws van de zondagsschool ................................................................................................................. 17 

Nieuws van CJV Steenwijkerwold ........................................................................................................... 18 

Komen en gaan ........................................................................................................................................... 18 

Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen ................................................................................... 18 

Geen Kerstcantate ....................................................................................................................................... 19 

 
  



 

 

2 

 
 

Belangrijke adressen en andere gegevens 
 

Predikant: ds. E. van Veen 58 85 68 ericvveen@ziggo.nl 
Preses: vacant 
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. Boer-Westerbeek 58 75 70 roeliboer@home.nl 
 
Diaconie:      diaconie@pk-steenwijkerwold.nl 
Voorzitter: vacant 
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 
Beheer website  dhr. H. Nijenhuis en dhr. C. Berrevoets  webmaster@pk-steenwijkerwold.nl 
Gezamenlijk Zondagsblad:  (0546 ) 57 74 75 www.welkomindekerk.nl/HZ 
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Van de redactie 
 

Dit Kerstnummer van Kontakt wordt bij ALLE gemeenteleden bezorgd. 

Het volgende nummer van Kontakt verschijnt in februari. Uw bijdrage voor dat nummer kunt u tot 

en met woensdag 13 februari 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 16 december 15.30 uur concert Side Table Singers 

 19.30 uur kerstzangdienst De Woldklank 

donderdag 20 december 10.30 uur kerstviering voor ouderen 

zondag 30 december 10.00 uur Top 2000 dienst 

maandag 31 december 16.00 uur Oudejaarsbijeenkomst 

 

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 
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4 

 
 

 

Overzicht kerkdiensten 
 

  

zondag 20 januari 

Oecumenische dienst in 

Steenwijk 

9.30 uur Ds. E. van Veen  

zondag 27 januari 

 

09.30 uur  ds. H.J. de Groot 

(Burgum) 

Jeugdwerk Jop 

zondag 3 februari 

 

9.30 uur  ds. E. van Veen Werelddiaconaat 

zondag 10 februari 

 

Heilig Avondmaal 

09.30 uur  ds. E. van Veen  Catechese en Educatie 

zondag 17 februari 

 

9.30 uur  ds. E. van Veen Noodhulp 

zondag 24 februari 

 

09.30 uur  ds. M. Gaastra 

(Zwolle) 

Missionair werk 

 

Op de zondagen 6 januari en 3 februari 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 
 

  

22 dec G.M. van der Knokke-Sloot, Bergsteinlaan 76, met haar 85e verjaradag 

24 dec R. Jongschaap, Remmelinge 28, met zijn 79e verjaardag 

24 dec L.S. Zoer-Wijmenga, Bergsteinlaan 22, met haar 80e verjaardag 

29 dec D. Orsel-Boer, Oldemarktseweg 119E, met haar 82e verjaardag 

31-dec J. Dekker-Boer, Oldemarktseweg 119C , met haar 88e verjaardag 

zondag 23 december 

 

09.30 uur ds. E. van Veen 

 

Oecumene 

maandag 24 december 

kerstnachtdienst 

m.m.v. Chr. Mannenkoor 

22.00 uur  ds. E. van Veen 

 

Jeugdwerk eigen gemeente 

zondag 25 december 

1e kerstdag 

m.m.v. de Woldklank 

09.30 uur  ds. E. van Veen  

 

 

Kinderen in de knel 

zondag 30 december 

Top-2000 dienst 

m.m.v. Popkoor Energy 

10.00 uur  ds.  E. van Veen 

 

Verwarming 

 

maandag 31 december 

Oudejaarsbijeenkomst 

 

16.00 uur  ds. E. van Veen 

 

Eindejaarscollecte 

zondag 6 januari 

 

9.30 uur  ds. E. van Veen Kerkdienst gemist 

zondag 13 januari 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen  Verwarming 
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4 jan J. Bakker, Capellestraat 40, met zijn 84e verjaardag 

5 jan L. de Vries-Sies, Bergsteinlaan 114, met haar 79e verjaardag 

6 jan W. Kuiper-Kuiper, Vredenburg 8, met haar 80e verjaardag 

7 jan R.W.F. van den Hoofdakker, Tukseweg 177, met zijn 77e verjaardag 

8 jan A. de Looze, Boomsluiters 12, met zijn 84e verjaardag 

16 jan H. van Dijk, Kerkwoerthe 48, met zijn 80e verjaardag 

18 jan W.L. Wijcherson-Schuurer, Basserweg 33, met haar 86e verjaardag 

18 jan H. Wubs, Het Schild 3, met zijn 85e verjaardag 

18 jan R. Bouwer-Timmerman, Conincksweg 88, met haar 79e verjaardag 

18 jan J. van Delden, Vredenburg 48, met haar 76e verjaardag 

26 jan M. Pieffers-Prins, Hummelingen 10, met haar 83e verjaardag 

2 feb D. Zeefat, Holthinge Campweg 144, met zijn 85e verjaardag 

2 feb R. Kreulen sr, Bergsteinlaan 25, met zijn 83e verjaardag 

8 feb E.M.B. de Looze-Keizer, Boomsluiters 12, met haar 81e verjaardag 

13 feb A. Brouwer, Tukseweg 117, met zijn 76e verjaardag 

15 feb G. Snijder-Kappe, Vredenburg 60, met haar 93e verjaardag 

16 feb K. Zeefat-Bouhuis, Holthinge Campweg 144, met zijn 82e verjaardag 

16 feb J. Lok-Lodewijk, Tukseweg 220B, met haar 82e verjaardag 

20 feb W. Ritsema-de Jong, Oldemarktseweg 119D, met haar 86e verjaardag 

21 feb A.A. Bisschop-Bisschop, Thijendijk 16, met haar 79e verjaardag 

 
 

 

Nieuwsflits uit de kerkenraad 

 

Vanaf heden wil de kerkenraad graag met u delen wat er zoal binnen  

de vergadering wordt besproken, natuurlijk voor zover dit mogelijk is. 

Nieuwsflits uit de kerkenraadsvergadering van 30 november 2018: 

 

*    Dirk Bijker geeft toelichting op financiële jaarstukken 2017.Het college van diakenen wordt 

decharge verleend. Daarna geeft Dirk de kerkenraad inzicht in de begroting 2019 van de diakenen. 

*    Onze plaatsvervangend voorzitter ds. Eric van Veen bedankt namens de kerkenraad ouderling 

Ria van den Hoofdakker voor alles wat ze gedaan heeft, ook binnen de kerkenraad. Ria blijft actief 

als bezoeker, fijn! Klaas Klarenberg leest een gedicht voor “Voelbaar als een windvlaag” en 

overhandigt Ria een pen, mèt inscriptie. 
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Ria spreekt een dankwoord uit en trakteert op zelfgemaakt appelgebak met slagroom!   

*    Oproep voor nieuwe leden voor Classicaal College voor de behandeling van Beheerszaken 

Overijssel-Flevoland (CCBB-OF) wordt gepubliceerd in Kontakt en op onze site.  

*    PK-Steenwijkerwold onderschrijft het initiatief van Stichting Wijdekerk. Iedereen, ongeacht 

geaardheid of genderidentiteit, moet zichzelf kunnen zijn binnen haar gemeente/kerk, want samen 

zijn “wij de kerk”. Door invulling van een vragenlijst worden we vermeld op de kaart als “wij de 

kerk”. 

*    Een aanbod voor een websitescan wordt afgewezen. 

*    In de kerkenraadsvergadering van 12 december 2018 wordt een eerste opzet voor een 

meerjarenbegroting besproken.  

*    De kerkenraad neemt kennis van het bericht van de visitatoren over het gevoerde gesprek met 

hen op 2 oktober 2018. Het bericht wordt geplaatst in Kontakt. 

*    Gaan we dit jaar meedoen aan de kerstmarkt? De gemeente wordt opgeroepen voor ideeën 

voor de invulling van de kraam. 

*    De nieuwe classispredikant Klaas van der Kamp (Overijssel-Flevoland) heeft ons uitgenodigd 

voor een gesprek met andere PK-Steenwijkerlandkerken op 29 november in Hoogthij. Kort 

samengevat gaat het over de toekomst van de gemeenten. Gezocht wordt naar een positieve basis 

voor continuïteit en inspiratie van het kerkenwerk. Voorzitter, scriba en predikant gaan er heen.  

*    Wij werken nog met een oude financieringsstructuur. Is het in deze tijd meer passend om de 

begroting van Zondagschool/nevendienst/etc... onder te brengen in de algemene begroting? Begin 

november 2018 is er gesprek tussen kerkrentmeesters en Jeugdwerk. Afgesproken is om eerst met 

Zondagsschool/nevendienst het gesprek hierover aan te gaan, daarna andere clubs uitnodigen voor 

gesprek. 

*    -Na gedachtewisseling binnen de kerkenraad beamen de aanwezigen dat bij een begrafenis 

alleen een rol vanuit de ouderlingen afdoende is. Onze predikant Eric van Veen geeft aan dat ook 

bijvoorbeeld bezoekers, diaken of kerkrentmeesters een rol kunnen vervullen tijdens een begrafenis. 

 

Kees Offringa, scriba 

 

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 

 

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.  
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Advent – thema “Geef licht” 
 

 
 

Het thema van de adventscampagne 2018 is 

‘Geef licht’, een passend thema in de donkere 

dagen voor Kerst. In de adventstijd kijken we 

uit naar de geboorte van Jezus, de zoon van 

God die naar de aarde komt. Al zijn de tijden 

somber en donker, we mogen vertrouwen op 

het licht dat zal komen. 

Maar advent is meer dan alleen een 

voorbereiding op het geboortefeest van Jezus. 

De lezingen uit het leesrooster roepen op om 

na te denken, terug te kijken en te veranderen. 

Daarmee is de adventstijd ook een oproep tot 

reflectie op ons leven, op ons ‘zijn’ als 

mensen. 

 

Symbolische schikking 

De vier elementen spelen een rol in de 

lezingen voor de vier zondagen: Zacharia 

heeft het over het water dat leven geeft, 

Maleachi spreekt over het louterende vuur, 

Sefanja spreekt over de verbondenheid van de 

mensen in relatie tot de aarde en al wat daar 

is, en Micha spreekt over de belofte die komen 

gaat, de beweging die nodig is. Lucht om te 

leven. 

 

De ontwerpgroep heeft gekozen voor de 

volgende uitgangspunten: 

 

*   Vanuit het donker naar het licht Op de 

eerste adventszondag is de schikking donker 

van kleur, daarna worden de kleuren lichter. 

Je kunt het zien als het groeien van een bol; 

eerst in de aarde, in het binnenste van de bol, 

later in het volle licht, groen en bloeiend. 

 

* De aarde De projecten van de 

adventscampagne proberen te bewerkstelligen 

dat anderen, waar ook ter wereld, uit de 

duisternis komen naar het licht. We lezen over 

allerlei verdriet, beperkingen en 

onmogelijkheden die mensen op aarde 

ervaren om in het licht te leven. De basis van 

onze symbolische schikking is dan ook een 

kubus als symbool voor de aarde met haar vier 

windstreken en de vier elementen water, vuur, 

aarde en lucht. 

 

*    Het licht Het komende licht symboliseren 

we met kaarsen in de kleuren paars en roze. 

Van oudsher wordt de kleur paars 

geassocieerd met emotie en meditatie, maar 

ook met rouw en bezinning. Paars kan worden 

gezien als zwart waar al een beetje licht in 

zichtbaar is. Op de derde zondag wordt een 

roze kaars gebruikt. Op deze dag klinkt het 

licht van de geboorte door in de lezingen. 
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Advent en Kerst 
 

Nu -5 december- ik dit stukje voor Kontakt 

schrijf, hebben we de eerste Adventszondag 

alweer achter de rug. In de Adventstijd 

verwachten wij de komst van God in de 

wereld in de gestalte van een afhankelijk 

mensenkind. Aan ons de vraag of Jezus echt 

welkom is in ons leven. Want wanneer we dát 

zeggen komt de vraag mee of  Hij ook 

werkelijk welkom is als kwetsbaar kind, als 

onaanzienlijke, verachte, door mensen 

gemeden verstoteling. Jezus zegt zelf dat Hij 

ontvangen is dáár waar mensen hun hart en 

deur openzetten voor de gevangene, de 

vreemdeling, de hongerige, de naakte en zieke 

medemens. In onze houding ten opzichte van 

de (hulpbehoevende) medemens kun je 

aflezen hoe welkom Jezus daadwerkelijk is. 

 

O Jezus, licht der wereld, 

verlicht mij, dat ik weet, 

waarmee ik U moet eren, 

U waardig welkom heet (LB 441) 

 

 

 

Concert Side Table Singers 
 

Op zondagmiddag 16 december geeft het 

gemengd kamerkoor The Side Table Singers 

uit Steenwijk een concert in onze kerk. Het 

koor staat onder leiding van Johan 

Rodenhuis, en Ruth Pos zal op de piano 

begeleiden 

 

Er is medewerking van het koperensemble 

High Moor Brass o.l.v. Martin Oosterwijk. 

 

De aanvang is 15.30 uur. Entree € 10,00. 

 

Na afloop is er een glaasje Glühwein.  

 

 
 

 

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 
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ook van zich laten horen met bekende en 

minder bekende kerstliederen en 

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. 

 

Kerstboom 
 

We hebben dit jaar voor de kerstperiode een 

prachtige kerstboom aangeschaft. In verband 

met de brandveiligheid is het wel een 

kunstkerstboom geworden, maar dat zie je er 

niet aan af.  

 

Vanaf zondag 16 december is hij te 

bewonderen. 

 

Deze investering hebben we kunnen doen 

vanuit het verjaardagsfonds. We willen graag 

iedereen bedanken – bezoekers en jarigen - die 

ervoor zorgen dat dit fonds elk jaar weer 

wordt aangevuld. 

 

College van Kerkrentmeesters 
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Uitgeven toegangskaarten kerstnachtdienst 
 

Tijdens de Kerstnachtdienst zal het Chr. 

Mannenkoor uit Steenwijk haar medewerking 

verlenen. Dit zal veel bezoekers naar onze 

kerk trekken. In het verleden heeft dit tot 

teleurstellingen geleid, omdat de kerk toen 

overvol was. Het gevolg was dat een aantal 

mensen in verband met de veiligheid niet 

toegelaten kon worden. We willen voorkomen 

dat dit weer gebeurt. Daarom willen we 

toegangskaarten gaan uitgeven. U kunt deze 

bestellen bij het kerkelijk bureau of bij één 

van de kerkrentmeesters. De kaarten krijgt u 

nadat er gereserveerd is, de plek kunt u op de 

avond zelf uitzoeken. 

Mocht de belangstelling te groot blijken, dan 

zal er gelegenheid zijn om de dienst in 

Hoogthij te volgen. 

 

Kerstnachtdienst 24 december 
 

Hoewel de dienst nog zijn definitieve vorm moet krijgen, zijn er al wel een aantal bijzonderheden 

bekend. Medewerking is er die avond in ieder geval, zoals u weet, van het Christelijk Mannenkoor 

uit Steenwijk. Het evangelie van de Kerstnacht is Lucas 2:1-20: wij laten ons opnieuw raken door 

die oude en bekende woorden. In de liederen, zeer bekend en minder bekend, wordt dat evangelie 

in alle toonaarden bezongen, in de verkondiging de vraag wat het hier en nu betekent voor ons! 

Welkom. 

 

Gebed van de kerstnacht 

 

Soms maakt het geen verschil 

of we onze ogen open of gesloten houden 

zo donker is het in de wereld 

wij zouden wel licht willen zien 

daarom zijn we hier 

omdat we een gerucht hebben gehoord 

omdat we een ster hebben gezien 

en omdat we hopen dat het gerucht 

tot lied zal worden 

en dat de ster op uw komst wijzen zal. 

 

Heer, wilt u ons laten zien 

hoe groot het verschil is 

tussen de nacht waarin wij wakker liggen 

van angst en verdriet 

en deze nacht waarin u verschijnt 

wij bidden u: word geboren onder ons 

en maak onszelf tot lichtbrengers 

in uw naam 

in de nachten die komen gaan 

in de dagen van duisternis waarin wij 

bestaan. 

 

Maria de Groot 

 

Kerstmorgen 25 december  
 

We vieren voluit de geboorte van Christus. Op wonderlijke wijze kwam hij in de wereld. Het 

bracht licht voor mensen, hoop en toekomst alle eeuwen door. Aan deze dienst wordt meegewerkt 

door de Christelijk Brassband de Woldklank onder leiding van Karel Jager. 

 

‘Ruim baan voor alle vreugdebodes 

Die op deze nieuwe morgen 

Richting wijzen naar de Zoon. 

Zie hoe in Hem Gods luister schittert 

Waarmee Hij heel de wereld schraagt 
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Als eeuwig woord dat altijd leven wekt. 

Alles wat ooit was 

Alles wat nu is, 

En dat wat ooit zal zijn, 

En heel dat kleine bestaan van mij, 

Wordt doortrokken met zijn licht 

Van liefde en trouw en vrede en redding. 

 

Breek uit in gejubel! 

Want het ware licht dat ieder mens verlicht 

Is steeds weer komende in de wereld. 

Geen spoor van duister krijgt het ooit klein.’ 

(Lex Boot) 

 

Raad van kerken Steenwijk e.o. 
 

Op 2e kerstdag, 26 december, om 10:00 uur 

organiseert de Raad van Kerken Steenwijk 

e.o. een dienst in de Katholieke kerk H. 

Clemens, Molenstraat 21-23 te Steenwijk.  

 

De voorganger is pastoor Th. Van der Sman. 

Tijdens deze oecumenische viering zullen we 

gezamenlijk kerstliederen zingen. 

Dit alles in een mooi versierde kerk.  

 

 
 

 

 

Kerst 
 

Iedere keer als twee mensen zich verzoenen is het Kerstmis. 

Iedere keer als je begrip hebt voor je kinderen is het Kerstmis. 

Iedere keer als je een mens helpt, is het Kerstmis. 

Iedere keer als iemand besluit eerlijk te gaan leven, is het Kerstmis. 

Iedere keer als er een kind geboren wordt, is het Kerstmis. 

Iedere keer als jij probeert je leven zin te geven is het Kerstmis. 

Iedere keer als je naar een ander kijkt met de ogen van je hart, of met een lach op je lippen, is het 

Kerstmis. 

 

Want wordt geboren de liefde. 

Dan wordt geboren de vrede. 

Dan wordt geboren de gerechtigheid 

Dan wordt geboren de hoop. 

Dan wordt geboren de vreugde. 

Dan wordt geboren Christus, de Heer. 
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Bijzondere Top2000-dienst op 30 december 
 

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. 

Het thema van de kerkdienst in 

Steenwijkerwold is “Een nieuw begin”.  

Medewerking wordt verleend door Popkoor 

Energy uit Steewnijkerwold. 

Zij zullen een aantal van de meest gekozen 

nummers ten gehore brengen.  

Wie weet zit daar dus ook uw nummer bij!  

De Top2000-dienst begint 30 december om 

10.00 uur. 

Graag tot dan. Vriendelijke groet, de 

Commissie Gemeente Opbouw 

 

 
 

 

Oudejaarsdag 31 december 
 

Het jaar 2018 willen we afsluiten met een 

gezamenlijke bijeenkomst, waarin we 

woorden uit de bijbel horen over oud en 

nieuw, we zingen een paar liederen en we 

leggen onze hoop en verwachtingen voor het 

nieuwe jaar 2019 bij God. Tegelijk is er ruimte 

is voor ontmoeting. We vinden het fijn als u 

en jullie komen om met elkaar het jaar te 

besluiten.  

 

 

Zondag 6 januari, eerste zondag van 2019 
 

Epifanie: het feest van de verschijning van de 

Heer. Bij dit feest horen drie 

evangelieverhalen, over de ster die niet-joodse 

wijzen de goede weg wijst, over de doop van 

Jezus en de bruiloft te Kana. Deze zondag 

horen we over de wijzen. Na afloop van deze 

dienst is er gelegenheid om elkaar de beste 

wensen voor 2019 te doen toekomen. 

 

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. 
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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. 

 

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. 

 

Kerkrentmeesters 
 

Hulpkosters gevraagd 

Wij zijn op zoek naar enkele hulpkosters. Wilt u enige keren per jaar de koster vervangen en/of 

assisteren, dan kunt u zich opgeven bij het kerkelijk bureau of bij één van de kerkrentmeesters. 

Ook voor informatie kunt u terecht bij de kerkrentmeesters. 

 

Lopers Kerkbalans gevraagd 

Ook zijn wij voor Steenwijkerwold, Thij en Witte Paarden op zoek naar lopers voor de actie 

Kerkbalans. 

De actie Kerkbalans is van 16 tot en met 30 januari. In de 1e week brengt u de enveloppen van uw 

wijk bij de gemeenteleden. In de 2e week haalt u ze weer op.  De telavond is op woensdag 30 

januari in de kerk. Hier kunt u dan uw opgehaalde enveloppen inleveren. Opgeven kan bij het 

kerkelijk bureau. 

 

 

Kerkbalans 2018 
 

Wij hebben u dit jaar benaderd, en u de vraag 

voorgelegd of u bereid bent onze kerkelijke 

gemeente dit jaar financieel te steunen. 

Hiervoor hebben velen van u een toezegging 

gedaan. Voor zover u deze toezegging nog 

niet in een betaling hebt omgezet, kunt u onze 
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gemeente helpen door voor het einde van dit 

jaar uw toezegging voor Kerkbalans 2018 

over te maken.  

 

De begroting van onze gemeente voor 2019 is 

in de kerkenraad behandeld en daar 

vervolgens vastgesteld. Maar voordat we in 

januari  met de actie Kerkbalans gaan 

beginnen, willen we eerst met uw hulp het 

doel voor 2018 bereiken. Dat betekent dus dat 

wij verwachten dat alle gemeenteleden hun in 

januari jl. gedane toezegging in een 

daadwerkelijke betaling omzetten. Werkt u 

hieraan mee? 

 

Bij voorbaat hartelijk dank hiervoor. 

Het college van kerkrentmeesters.  

 

 
 

 

 

Kerkbalans 2019 komt eraan 
 

De voorbereidingen voor de actie Kerkbalans 

zijn weer in volle gang. Het thema van de actie 

is dit jaar: ‘Geef voor je kerk’. Tussen 15 en 

22 januari ontvangt u een brief met het 

verzoek om bij te dragen. Net als voor een 

huishouden is een gezonde financiële situatie 

belangrijk voor de kerk. Daarom vragen we 

elk jaar aan al onze gemeenteleden om een 

bijdrage. Het is een vrijwillige bijdrage, maar 

we kunnen niet zonder! De inkomsten uit 

Kerkbalans vormen de financiële basis voor 

onze gemeente. We hopen dan ook dat we 

weer op u mogen rekenen. Dankzij uw 

bijdrage kunnen we onze belangrijke taken 

blijven vervullen en nieuwe plannen maken. 

 

Eindejaarscollecte 2018 
 

Een goed gesprek  

 

We praten heel wat af, ook in de kerk. We 

hebben het over van alles en nog wat. Maar 

wanneer is een gesprek een goed gesprek? Als 

er interesse, tijd en aandacht voor elkaar is. 

Als we onze zekerheden en twijfels kunnen 

delen. Als er sprake is van een échte 

ontmoeting. ´Een goed gesprek´ is het 

jaarthema van de Protestantse kerk en wij 

sluiten daar graag bij aan.  

 

Als kerkenraad hopen we dat onze gemeente 

ook in het nieuwe jaar een plek van 

ontmoeting is. Een plek waar we met God, 

elkaar en anderen in gesprek gaan over wat 

ons bezighoudt. We doen dat bijvoorbeeld 

door het organiseren van activiteiten voor 

verschillende groepen, zoals kinder- en 

jeugdclubs, gesprekskringen en missionaire 

activiteiten. Door diaconaal betrokken te zijn 

bij mensen die het minder hebben, dichtbij en 

ver weg. Door op zondag samen ons geloof te 

vieren.  

 

Om al deze activiteiten mogelijk te maken is 

er geld nodig. Daarom vragen we u aan het 

eind van dit jaar om een extra gift, zodat we al 

ons mooie werk in het nieuwe  jaar kunnen 

voortzetten. Geef aan de eindejaarscollecte 

tijdens de kerkdienst op oudjaarsdag of maak 

uw bijdrage over via de acceptgirokaart. Uw 

bijdrage komt ten goede aan een bestemming 

of activiteit die we als kerkenraad zorgvuldig 

uitkiezen. 

 

Met uw gift draagt u bij aan een gemeente 

waar mensen elkaar écht kunnen ontmoeten. 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en 

steun! 
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Laatste zondag van het kerkelijk jaar 
(herdenking overledenen) 25 november 2018 

 

 

Uitleg bij de schikking:  

 

De jaarringen in de boomschijf, geven de 

jaren aan van hen die wij gedenken,  

jong en oud, wiens namen wij niet vergeten. 

De witte phalanopsis bloemen, zijn zij die 

wij gedenken en die gedragen worden in Gods 

handen.(het groene vingervormige blad) 

De sempervivum plantjes zijn het symbool 

van altijd levend. 

De alfa en de omega staan symbool voor 

Christus. 

De wereldbol boven het geheel staat symbool 

voor de uiteinden van de aarde en de uiteinden 

van de hemel van waaruit Christus de zijnen 

bijeen laat brengen. 

(Schikking gemaakt door commissie 

bloemschikken)

 

Boekbespreking 
 

Op 19 november hebben wij als Leesgroep 

het actuele boek “Ongelofelijk” van Yvonne 

Zonderop besproken. De ondertitel luidt: “de 

verrassende comeback van religie”. 

Het boek behandelt de secularisatie, ‘onze’ 

joods-christelijke erfenis en hedendaagse 

initiatieven op geloofsgebied in Nederland.  

 

Het 1e hoofdstuk behandelt de akelige 

gevolgen van machtsmisbruik door de kerk, 

waardoor eind jaren zestig de ontkerkelijking 

begon. Dit resulteerde in een brede ontzuiling 

van de maatschappij. Men rukte zich los uit 

de beknelling van een dwingende sociale 

constructie. 

Toch beginnen we nu te beseffen dat 

daarmee ook onze gedeelde basis (het 

Christendom) is weggevallen. Gedurende 

1500 jaar was het Christendom immers de 

dominante cultuur in onze contreien. Onze 

feestdagen, waarden en normen en de kunst 

zijn daar op gebaseerd. 

Met hun beroep op de Christelijke erfenis 

raken de populisten dus een gevoelige snaar, 

ook al zijn ze zelf niet belijdend. Overal in 

Europa en de VS grijpt extreem rechts de 

Christelijke geschiedenis aan om de 

tegenstellingen met andere groepen aan te 

scherpen. Vanuit de kerk wordt daar 

nauwelijks op gereageerd, zodat de politiek 

er ongestraft mee aan de haal gaat.  

Het gaat over onze identiteit, en kan daarom 

niet zonder gevolgen genegeerd worden. 

Migranten hebben het religieuze leven in de 

Randstad een enorme impuls gegeven. 

Nederland telt inmiddels ruim één  miljoen 

Christelijke migranten. Ze komen overal 

vandaan,  ook uit de landen die wij ooit 

koloniseerden.  

Je zou het omgekeerde kerstening kunnen 

noemen! 

Een mooi voorbeeld van deze multiculturele 

energie is de Hillsong Kerk, een 

snelgroeiende Evangelische beweging met 

Australische wortels. Zij staat voor beleving, 

muziek, theater en gezamenlijkheid. De 

diensten vinden niet plaats in de kerk maar 

o.a. in de Rotterdamse Maassilo; elke zondag 
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trekt zij ruim 1300 jonge bezoekers. 

Daaronder bevinden zich veel 2e generatie 

migranten, die zich niet meer aangetrokken 

voelen tot de saaie kerk van hun ouders.  

Voor veel migranten is de kerk een 

belangrijke sociale factor in hun leven. Zij 

betekent niet alleen een gebedshuis, maar 

ook sociale opvang. 

Ooit speelden kerken voor autochtone 

Nederlanders dezelfde maatschappelijke rol 

die ze nu voor migranten vervullen. Kerken 

stonden aan de wieg van onze 

verzorgingsstaat, samen met andere 

humanitaire organisaties. 

Migranten van allerlei geloofsopvatting 

maken ons duidelijk, dat religie 

onvermijdelijk een uitwerking heeft op het 

maatschappelijke leven. 

De grootste stroom van ontkerkelijking is 

voorbij. Het credo is nu: diversiteit. 

Bijvoorbeeld: het gebeuren rondom het 

programma “De grootste bijbel van 

Nederland”. 

Politici die denken dat het Christendom in 

Nederland niets meer betekent, zitten er dus 

naast. 

Klimaat, wereldbevolking en kunstmatige 

intelligentie vragen om antwoorden; hoe 

willen we leven? 

Ons zelfbeeld en moraal zijn door het 

Christendom gevormd.  

Naastenliefde en rechtvaardigheid zijn 

Christelijke begrippen.   

Dus wanneer we terug zouden keren naar de 

bronnen van het Christendom, kunnen we 

nieuwe inspiratie ontlenen aan de oude, 

multi-interpretabele teksten uit de bijbel.  

Die nog altijd over onszelf gaan. 

Jeannette van Delden. 

 

Oproep! 

 

Heeft u een beeld welke communicatie-

middelen het beste gebruikt kunnen worden 

om aandacht te vragen voor uw boodschap, 

oproep, etc…?  

 
Welke doelgroep willen we bereiken? Hoe 

willen we ons uiten? Wat is de goede 

boodschap? 

 

Wilt u dàt ook met anderen delen?  

Dan is de kerkenraad op zoek naar Ù!  

Wij zijn op zoek naar mensen die samen een 

voorstel doen voor een communicatieplan 

voor onze gemeenschap. Wat de inhoud moet 

zijn? Dat bepalen jullie gezamenlijk. 

 

Interesse? Laat het uw scriba uiterlijk 31 

december weten via 

scriba.pk.steenwijkerwold@gmail.com  

of 06 30 22 43 38.  

 
 

 

Verjaardagsfonds 
 

Al meer dan 40 jaar worden de belijdende 

leden door vrijwilligers gefeliciteerd met 

haar/zijn verjaardag namens onze kerk. 

Doordat een aantal vrijwilligers is gestopt of 

binnenkort gaat stoppen, ontstaat er een tekort 

aan vrijwilligers om de jarigen te bezoeken.  

Wie komt helpen om de belijdende leden te 

feliciteren met haar/zijn verjaardag namens de 

kerk? 

 

In de wijk van Geesje Bijkerk (o.a. A.F. 

Stroinkweg) en een gedeelte van de wijk van 

mailto:scriba.pk.steenwijkerwold@gmail.com
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Piet Dekker (Het Schild/Vredenburg), die in 

januari 2018 zijn gestopt, wordt geen 

bezoekje meer gebracht door het 

Verjaardagsfonds. 

Na het busjes legen in januari a.s. willen ook 

Geer van Sleen (Steenwijk) en Hillie 

Wardenier (o.a. Marijenkampen) stoppen. 

 

Heb jij interesse om in een wijk de jarigen te 

gaan bezoeken, neem dan contact met mij op.  

Dan kan ik jou informatie geven over de 

straten en het aantal belijdende leden in een 

wijk. 

 

Ali Hummel, tel. (0521) 589253  

 

 

Huiskamergesprekken 
 

Ook dit winterseizoen willen we weer de 

huiskamergesprekken organiseren. Het zijn 

heel laagdrempelige avonden die bij 

gemeenteleden thuis worden gehouden. Sinds 

2005 word het in deze vorm gedaan en met 

wat kleine aanpassingen bevalt dat nog steeds 

heel goed. 

 

Het onderwerp/thema dat wij hanteren word 

samen met de Protestantse Gemeente 

Steenwijk bedacht en uitgewerkt. Op de 

avonden zelf zijn alleen leden van de 

Protestantse Kerk te Steenwijkerwold 

aanwezig en verder iedereen die 

belangstelling heeft. Ook al bent u geen prater, 

maar een luisteraar dan bent u ook van harte 

welkom. Het onderwerp waarover we dit 

winterseizoen met elkaar in gesprek hopen te 

komen is: “Een goed gesprek over Jezus”. 

 

Achter in Kontakt vind u een 

aanmeldingsformulier, dat u ingevuld kunt 

inleveren bij één van de kerkenraadsleden, de 

kerk of bij de predikant. De avonden zullen 

gehouden worden in de maanden 

januari/februari 2019. Wij hopen u dan te 

ontmoeten. 

 

Klaas Klarenberg. 

 

 

 

Nieuws van de zondagsschool 
 

Zondag 2 december hebben we weer een 

Kinderdienst gehad. Het was erg mooi om te 

zien dat er zoveel kinderen waren. We hebben 

met elkaar gesproken over het delen van licht. 

Wat is dat eigenlijk? En wie hebben dat vooral 

nodig in deze tijd? En waarom? Natuurlijk 

hebben we ook het verhaal over Maria 

gehoord die een kindje verwacht. Om zelf 

‘licht te delen’, hebben de kinderen allemaal 

kaartjes gemaakt en die aan een kaarsje 

gehangen. Deze hebben we aan het einde van 

de kerkdienst uitgedeeld aan alle mensen. Een 

mooie dienst. 

Zaterdag 22 december vieren we het kerstfeest 

met alle kinderen. Dit doen we in de kerk. We 

gaan samen luisteren naar een verhaal, mooie 

dingen maken en gezellig samen eten. Een 

uitnodiging volgt nog… 

 

Op zondag 6 januari is de volgende 

Kinderdienst weer. Het thema voor deze 

dienst is “een nieuw begin”. Wat we dan gaan 

doen is nog een verrassing.  

Jullie zijn van harte welkom om 9.20 uur in 

Hoogthij.  

Graag tot ziens!  

 

Groetjes Jannie, Fokie, Froukje, Fijke en 

Jolanda 
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Nieuws van CJV Steenwijkerwold 
 

Vrijdag 23 november hebben we voor het 

eerst met de kinderen een Sinterklaas Escape 

Room gedaan. Twee enthousiaste clubleiders 

hebben deze activiteit speciaal hiervoor 

gemaakt. De kinderen moesten, in kleine 

groepjes, proberen om zo snel mogelijk de 

“kluis” (de pepernotenpot) te kraken met de 

juiste code. 

Door middel van een Sinterklaas verhaal met 

aanwijzingen en diverse opdrachten en hints 

konden ze de code ontcijferen. Na afloop 

hebben de kinderen lekker een warme 

chocomel gedronken en kregen ze een zakje 

pepernoten. 

Een geslaagde nieuwe activiteit die zeker voor 

herhaling vatbaar is. 

Onze volgende activiteit is de filmavond op 

vrijdagavond 18 januari 2019. 

Fijne feestdagen. 

Voor meer informatie: 

cjvsteenwijkerwold@gmail.com 

 
 

 

 

Komen en gaan 
 

 

De volgende leden zijn nieuw in onze gemeente: 
Mevr. R. Weijer, ten Holtheweg 39, van Steenwijk 

Fam. G.J. Palland, Wethouder Zeefatstraat 23, van Staphorst 

 

De volgende leden zijn verhuisd binnen de gemeente: 
Fam. D.M. van Beek, van Marijenkampen 8 naar de Heerlijkheid 28 

 

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 

 

  

mailto:cjvsteenwijkerwold@gmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyw9npwZLWAhVRPFAKHXEXA-gQjRwIBw&url=http://www.cleijnhasselt.nl/wat-een-snelle-verhuizing/&psig=AFQjCNFAEyl8vhhhuOScxGq4_d4lJDwwAg&ust=1504854409611171
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Geen Kerstcantate 
Niet alleen in het holst 

van de nacht van het jaar, 

iedere dag van het jaar 

heeft het licht het koud. 

Het vraagt om geen engelenstemmen, 

 

het hongert naar 

een beetje gerechtigheid 

aan deze kant van de tijd. 

En dromen doet het ook niet van 

eeuwig hemelse zomers 

in en om het vaderhuis, 

het hunkert naar 

aardse dagen ooit 

zonder marteling en moord, 

het licht dat van puur licht 

kind is en woord. 

 

Hans Andreus 

 

 Een goede Adventstijd en gezegende feestdagen toegewenst! 
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Antwoordformulier Huiskamergesprekken 
 

Naam:   _____________________________________________________ 

 

Adres:   _____________________________________________________ 

 

E-mail/Tel.  _____________________________________________________ 

 

Ik geef de voorkeur aan: 

O     Gezamenlijk huiskamergesprekken 

O     Individueel huisbezoek 

O     Beide 

 

Geen belangstelling omdat:______________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

Ik kan op de volgende dagen: 

O     maandag 

O     dinsdag 

O     woensdag 

O     donderdag 

 

Ik stel mijn huiskamer beschikbaar voor de huiskamergesprekken:  

 

O     ja, hoeveel personen? ______________ 

O      nee      

 

Ik kom met ……. personen. 

 

Ruimte voor eventuele opmerkingen. 

 

–------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

–------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

K. Klarenberg, Bergweg 43, Tuk 


