
 1  
 

 

februari 2019 Nummer 166 
 

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 

Palmpasen De Zeeklank uit Vollenhove ................................................................................................... 4 

Nieuws van de Kinderdienst ...................................................................................................................... 5 

Gedicht Veertigdagentijd ............................................................................................................................ 5 

Veertigdagentijd ........................................................................................................................................... 5 

Pastoraat – gemeenteleden .......................................................................................................................... 5 

Wij feliciteren de volgende 75-plussers ..................................................................................................... 6 

Nieuws uit de kerkenraad ........................................................................................................................... 7 

Gemeenteavond maandag 25 februari ...................................................................................................... 8 

Omzien naar elkaar ...................................................................................................................................... 8 

Neerleggen functie ....................................................................................................................................... 9 

Pastoraat - aandachtspunten ....................................................................................................................... 9 

God, waar is Hij te vinden? ....................................................................................................................... 10 

Bericht vanuit de Commissie Gemeenteopbouw .................................................................................. 10 

Voorjaarsconcert Chr. Brassband De Woldklank .................................................................................. 11 

Van de kerkrentmeesters ........................................................................................................................... 11 

Inzameling voor de voedselbank ............................................................................................................. 11 

Paasgroet ...................................................................................................................................................... 11 

Ouderenmorgen en Samen aan tafel ....................................................................................................... 12 

Vakantieweek Rooseveltpaviljoen Doorn ............................................................................................... 12 

Verjaardagsfonds ........................................................................................................................................ 13 

Komen en gaan ........................................................................................................................................... 13 

Nieuws van CJV Steenwijkerwold ........................................................................................................... 14 

Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen ................................................................................... 14 

Stichting Woldhulp – cijfers en resultaten .............................................................................................. 15 

De Bijbel: licht in de duisternis ................................................................................................................. 16 

EO-jongerendag 2019 ................................................................................................................................. 16 

Praktijk Verbind je hart – contextuele coaching ..................................................................................... 17 

Overzicht bezoekers ................................................................................................................................... 18 

Magnifieke koorwerken ............................................................................................................................ 19 

De wandelmaat ........................................................................................................................................... 19 

 

 
Verzoeking in de woestijn, Ilya Repin (1901) 

 

Alles wat over ons geschreven is 

gaat Gij volbrengen in de veertig dagen; 

de tien geboden en de veertig slagen, 

dit hele leven dat geen leven is. 

Willem Barnard 

 

https://www.steunpuntliturgie.gkv.nl/wp-content/uploads/2013/11/Verzoeking-woestijn-Repin-kopie1.jpg
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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. M. Martens webmaster@pk-steenwijkerwold.nl 
Gezamenlijk Zondagsblad:  (0546 ) 57 74 75 www.welkomindekerk.nl/HZ 
 
 

  
www.pk-steenwijkerwold.nl  
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Van de redactie 
 

Het volgende nummer van Kontakt is het Paasnummer en verschijnt halverwege de maand april. 

Uw bijdrage voor dat nummer kunt u tot en met woensdag 3 april 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, 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 
 

maandag 25 februari Kerk Gemeenteavond 19.30 uur 

zondag 3 maart Hoogthij Kinderdienst  09.20 uur 

maandag 4 maart Consistorie Kijk op Geloof 19.30 uur 

donderdag 7 maart en 4 april Hoogthij Ouderenmorgen 10.30 uur 

  Samen aan Tafel 12.15 uur 

zondag 10 maart Kerk Inzameling Voedselbank 

maandag 18 maart Hoogthij Leesgroep 10.00 uur 

zaterdag 13 april Kerk Voorjaarsconcert Woldklank 20.00 uur 

zondag 14 april Hoogthij Palmpasenstok maken 09.20 uur 

 

 

Kerkelijk Bureau 
Op de 1e zondag van de maand kunt u collectemunten verkrijgen bij de dienstdoende 

kerkrentmeester tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst. Tevens kunt u in Steenwijkerwold de 

munten halen bij de heer E. Dedden, Gelderingen 56, en in Tuk bij mevr. J. Flobbe, Bakkersveld 

11.  

Heeft u wijzigingen voor de ledenadministratie, vragen of opmerkingen? 

Dan kun u bellen (517451) of mailen met het kerkelijk bureau:  

kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl 

 

 

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

  

zondag 14 april 

 

Palmpasen 

09.30 uur ds. E. van Veen Jeugdwerk Jop 

Palmpasen 

m.m.v. De Zeeklank uit 

Vollenhove 

 

Op de zondagen 3 maart en 7 april 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. 

 

Palmpasen De Zeeklank uit Vollenhove 

 

zondag 24 februari 

 

09.30 uur ds. M. Gaastra 

(Zwolle) 

Missionair Werk 

zondag 3 maart 09.30 uur  ds. E. van Veen 

 

Ouderenwerk 

zondag 10 maart 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen  

 

Voorjaarszending 

(40-dagentijd) 

zondag 17 maart 

 

09.30 uur  ds.  E. van Veen 

 

Binnenlands Diaconaat 

(40-dagentijd) 

zondag 24 maart 09.30 uur  ds. K. v.d. Kamp 

(Kampen) 

Kinderen in de knel 

(40-dagen tijd) 

zondag 31 maart 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen Missionair Werk 

zondag 7 april 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen  Zending 

(40-dagen tijd) 
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Nieuws van de Kinderdienst 
 

Zondag 3 februari hebben we een 

Kinderdienst gehad met als thema ‘liefde’. 

Het ging over de liefde van een moeder voor 

een kind, net zoals God houdt van al zijn 

kinderen. We hebben dit met het verhaal van 

Mozes en zijn biezen mandje besproken. Alle 

kinderen hebben een mandje gemaakt met 

daarin een kindje.  

 

Zondag 3 maart is er weer een Kinderdienst. 

Dit keer met als thema: “groeien en bloeien”. 

Wat we gaan doen is nog een verrassing.. 

Jullie zijn allemaal van harte welkom in 

Hoogthij. De dienst begint om 9.20 uur. 

De dienst van zondag 7 april vervalt. In plaats 

daarvan vieren we samen Palmpasen op 

zondag 14 april. De kinderen mogen allemaal 

een mooie Palmpasen stok maken. We hopen 

op een grote opkomst. Start: 9.20 uur bij 

Hoogthij. 

 

Tot slot: de dienst van 5 mei gaat niet door. 

Deze zondag valt midden in de meivakantie en 

uiteraard is het dan ook Bevrijdingsdag.  

 

Groetjes Fijke, Fokie, Froukje, Jannie en 

Jolanda 

 

 

Gedicht Veertigdagentijd 
 

Hoe beter je naar buiten kijkt, 

hoe meer je van binnen ziet. 

Hoe stiller je naar buiten luistert, 

Hoe meer je naar binnen hoort. 

Hoe eerbiediger je naar buiten omgaat, 

hoe hartelijker je van binnen wordt. 

 

Peer Verhoeven, (overgenomen uit de ROEROM) 

Veertigdagentijd 
 

Veertig:symbolisch getal. Het verwijst naar 

verschillende Bijbelse gebeurtenissen. 

Allereerst naar de veertig jaren die Israël in de 

woestijn moest doorbrengen. Maar ook naar 

de veertig dagen die Ninevé nog kreeg 

alvorens verwoest te worden, de veertig dagen 

die Mozes op de berg verbleef, de evenzovele 

dagen die Elia nodig had om bij de Horeb te 

komen, de veertig dagen en nachten van de 

zondvloed en die van Jezus tijd in de woestijn. 

Het getal veertig is een geladen getal, vol van 

afzondering, inkeer, onderweg zijn naar.  

 

De veertigdagentijd is de tijd die voorafgaat 

aan Pasen, de voorbereidingstijd, een tijd van 

vasten. Ze duurt langer dan veertig dagen. 

Gek? Nee, want de zondagen tellen niet mee, 

dat zijn geen vastendagen. De 

Veertigdagentijd begint met Aswoensdag en 

beslaat zes weken en dus zes zondagen. De 

kleur van de Veertigdagentijd is Paars.  

 

 

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 
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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. 

 

 

 

Wij feliciteren de volgende 75-plussers 
 

  

23 feb J. Kooij, Gheerdinge 2 met zijn 77e verjaardag 

24 feb H.Wardenier-van Elp, Oldemarktseweg 194, met haar 87e verjaardag 

28 feb I.G. de Haan-de Jong, Gheerdinge 2, met haar 77e verjaardag 

1 mrt J. Lok, Tukseweg 220B, met zijn 81e verjaardag 

1 mrt H.J. Snijder, ten Dale 21, met zijn 86e verjaardag 

6 mrt J. Kuiper, ten Holtheweg 8 met zijn 77e verjaardag 

6 mrt R. Mook, De Spitzen 6, met zijn 83e verjaardag 

13 mrt L. Hornstra, Oldemarktseweg 105, met zijn 83e verjaardag 

15 mrt A. Bezembinder-Veeloo, Boomsluiters 11, met haar 86e verjaardag 

24 mrt D. Snijder-Moed, Ten Dale 21, met haar 86e verjaardag 

30 mrt F.H. Brandsma, Steenwijkerdiep Norod 2A, met zijn 76e verjaardag 

31 mrt D. van Essen, Vredenburg 77, met zijn 78e verjaardag 

8 apr 
G.R.C.L. Dragtstra-Boer, Johannes Bogermanstraat 333, met haar 85e 

verjaardag 

9 apr P. Wicherson-Verbeek, Mariënwold 24, met haar 83e verjaardag 

14 apr B.T. de Groot Boersma, Boomsluiters 7, met zijn 76e verjaardag 

15 apr P. Wijcherson-Kuiper, Oyershoeve 1, met haar 85e verjaardag 
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Nieuws uit de kerkenraad 
 

Graag delen we als kerkenraad met u wat zoal binnen de vergadering wordt besproken, natuurlijk voor 

zover dit mogelijk is. 

Nieuwsflits uit de kerkenraadsvergadering van 12 december 2018: 

- In 2019 is er voor alle drie de diakenen het ijkpunt voor hun diensttijd. Blijven ze diaken of doen 

ze een stapje terug? Het mogelijk werven van nieuwe diakenen moet nog opgestart worden. 

- Vanuit de kerkrentmeesters wordt een toelichting gegeven op een door hen gemaakte 

conceptmeerjarenbegroting (5-jarig). In de eerstkomende Moderamenvergadering zal gesproken 

worden over de mogelijke actie “Instellen werkgroep 2023”. 

- Onze predikant ds. Van Veen geeft aan dat er in komend Kontakt een formulier komt voor 

huiskamergesprekken. Er is een nieuw schema gemaakt welke straten door wie bezocht worden. 

Er wordt gesproken over een Nieuwe Campagne: Veilige Gemeente (gedragscodes, 

omgangsregels, vertrouwenspersonen). De scriba zal een voorzet maken 

over mogelijk gedragscodes/omgangsregels. In de volgende 

kerkenraadsvergadering praten over mogelijke namen 

vertrouwenspersonen. 

- De Kerstmarkt op 14 december a.s. vulling marktkraam en rooster 

bezetting wordt doorgenomen. Iedereen heeft er zin in. 

- Op donderdag 29 november 2018 is in Hoogthij met andere PK-kerken 

uit de regio onder leiding van de classispredikant Klaas van der Kamp het 

gesprek gevoerd over de toekomst van de kerk. Dit gezien de krimp die in een aantal gemeenten 

plaatsvindt. Het was een verkennend (kennismakings)gesprek. Maart 2019 komt er een tweede 

bijeenkomst. 

- Vanuit de diakenen wordt geïnventariseerd wie we een kerstgroet kunnen toesturen.  

Nieuwsflits uit de kerkenraadsvergadering van 6 februari 2019: 

- Facebook/website: Doordat Co Berrevoets begin dit jaar stopte als webmaster en Facebook-

beheerder waren we op zoek naar een nieuwe persoon. Het is fijn te kunnen melden dat Martin 

Martens de werkzaamheden van Co wil overnemen, Namens de kerkenraad wordt Co erg bedankt 

voor zijn diensten. 

- De huidige diaken hebben dit jaar hun termijn er op zitten. Een aantal 

leden van onze gemeenschap gaan gepolst worden of ze belangstelling 

hebben voor het ambt van Diaken. 

- Het apparaat kerkradio is aan z’n eind. Vervanging kost zo’n € 2.000 

per jaar. Nog 1 persoon maakt gebruik van de kerkradio. Besloten wordt om 

te stoppen met de kerkradio; kosten worden te hoog. Gekeken wordt op 

welke andere wijze de betreffende persoon geholpen kan worden met het 

kunnen blijven volgen van een kerkdienst. 

- Voorbereidingen Gemeenteavond : de verschillende onderdelen worden besproken. Gezien het 

thema “en hoe nu verder” hopen we op een hoge opkomst. 

- De kerkenraad bevestigd dat er op Hemelvaartsdag gèèn dienst meer wordt gehouden door de zeer 

geringe opkomst. Vooralsnog wordt de dienst op de Oudejaarsdag gehandhaafd. Door meer 

aandacht voor de dienst te vragen hopen we dat deze, zo langzamerhand traditionele, dienst kan 

blijven bestaan. 

- Aktie kerkbalans 2019: Het financieel resultaat 2019 is zo’n € 51,00 hoger ten opzichte van 2018. 

We zijn dankbaar en geeft ons moed! 

Kees Offringa, scriba  
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Gemeenteavond maandag 25 februari 
             En hoe nu verder? 
 

Het is alweer een tijdje geleden dat we met u 

gesproken hebben over diverse onderwerpen 

tijdens een gemeenteavond. Om u opnieuw 

hierover bij te praten, inclusief de zorgen die 

er zijn, nodigen wij u van harte uit voor de 

gemeenteavond op maandag 25 februari a.s. 

vanaf 19.30 uur in de kerk. Inloop is vanaf 

19.10 uur met koffie en ontmoeting.  

 

Al onze geledingen (ouderlingen, diakenen en 

kerkrentmeesters) zullen een bijdrage leveren. 

Ook zult u geïnformeerd worden over meer 

algemene zaken. 

 

Het programma ziet er volgt uit: 

 

 

 
 

 

Tijdstip Onderwerp Wie 

19.30 – 19.35 uur Opening met lezing en gebed waarnemend voorzitter kerkenraad, 

ds. E. van Veen 

19.35 – 19.50 uur Algemene zaken, waaronder  

predikant, nieuwe organisatie-opzet  

en toekomst 

ds. E. van Veen 

19.50 – 20.05 uur Omzien naar elkaar in gevaar ouderlingen 

20.05 – 20.25 uur  Financiën, onderhoud gebouwen, 

vrijwilligers, toekomst 

college van kerkrentmeesters 

PAUZE 20.25 – 20.40 uur 

20.40 – 20.55 uur Activiteiten  diakenen 

20.55 – 21.00 uur Gezamenlijk lied zingen allen 

21.00 – 21.30 uur Gebed en afsluiting met wat 

drinken en knabbeltjes 

ds. E. van Veen  

 

Heeft u geen vervoer en wilt u gebruik maken van onze ophaaldienst, dan kunt u contact opnemen 

met Gerard Dolstra, tel. 589 164 of gh.dolstra@home.nl   

Wij hopen op een goede opkomst. Het is belangrijk om als gemeente samen te praten over onze 

kerk en hoe nu verder.  

Namens de kerkenraad, scriba Kees Offringa 

 

Omzien naar elkaar 
 

Pastoraat in onze kerkgemeente is in de eerste 

plaats het omzien naar elkaar in het dagelijkse 

leven. Op basis van ons geloof zijn we met 

elkaar verbonden en geven we zorg aan wie 

dat nodig heeft. De pastorale zorg wordt door 

de gemeente in het bijzonder toevertrouwd 

aan de predikant en ouderlingen. Dit wordt 

trouwens wel moeilijker nu we nog maar twee 

ouderlingen hebben. Daarnaast zijn er de 

bezoekers die contacten met gemeenteleden 

onderhouden. Indien u behoefte hebt aan 

pastoraal contact of een gesprek, kunt u altijd 

direct contact opnemen met de predikant of 

ouderling. 

 

mailto:gh.dolstra@home.nl
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Neerleggen functie 
 

Beste leden van de Protestantse Gemeente van 

Steenwijkerwold, 

 

Sinds maandag 19 november 2018, heb ik 

mijn functie als voorzitter van de kerkenraad 

en diaken neergelegd en ben ik ook uit de 

kerkenraad getreden.  

Waarom dit besluit? De afgelopen periode 

zijn er binnen de kerkenraad een aantal 

dossiers besproken waar ik verschilde van 

opvatting met diverse andere leden van de 

kerkenraad. Deze opvatting lagen ver uit 

elkaar. Hoewel ik als voorzitter altijd 

probeerde om als kerkenraad tot 

overeenstemming te komen was het voor mij 

een principieel punt om mijn opvatting over 

deze dossiers niet te veranderen. Dit riep 

spanningen op. 

Gezien de ontstane situatie leek het mij het 

beste om mijn rol als voorzitter neer te leggen 

en uit de kerkenraad te stappen. Ik dank een 

ieder die vertrouwen in mij had.  

Wellicht zien we elkaar in het dorp of in de 

kerk! 

 

Met vriendelijke groet, 

Lotty Nijenhuis 

 

Reactie kerkenraad: 

De kerkenraad heeft kennis genomen van het 

besluit van Lotty Nijenhuis. We betreuren 

haar besluit en respecteren dit. We bedanken 

Lotty Nijenhuis voor hetgeen ze binnen de 

kerkenraad heeft gedaan. We zijn blij dat haar 

man Hessel en Lotty wel actief blijven als 

kerkganger en andere kerkelijke 

aangelegenheden. 

 

 

 

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. 

 

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
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Leesgroep 
 

Op de derde maandag van de maand is er altijd 

een bijeenkomst van de leesgroep. Het 

programma bestaat uit het lezen van een 

gezamenlijk boek of van losse artikelen. 

Beide genoemde zaken hebben altijd met 

geloof en leven te maken. Het is leerzaam en 

fijn om met elkaar daarover in gesprek te zijn.  

 

U bent van harte welkom om een keer een 

bijeenkomst bij te wonen. De eerstvolgende 

keer is op maandag 18 maart in Hoogthij om 

10.00 uur. 

 

God, waar is Hij te vinden? 
 

God geeft om mensen. 

Als ergens in wereld mensen op de vlucht zijn 

voor geweld, 

dan is God daar op de vlucht , 

dan zit God in de miserabele vluchtelingen-

kampen. 

Dan heeft God het ook slecht. 

God wil nooit lekker warm zitten 

als mensen het koud hebben. 

En God wil niet rijk zijn 

als er zoveel arme mensen zijn. 

God gaat eerder bij de armen wonen 

dan bij de mensen die het goed hebben. 

Maar God laat de mensen die het goed hebben 

niet met rust. 

Hij zegt ook tegen hen: 

jullie kunnen niet warm zitten, 

als zoveel mensen in de kou zitten. 

En jullie kunnen niet blijven eten 

als zoveel andere mensen honger hebben. 

En je kunt niet net doen of er niets aan de hand 

is, 

als zoveel mensen, zoals in Afrika, 

van alles te kort komen. 

 

Bericht vanuit de Commissie Gemeenteopbouw 
 

Op 30 december jongstleden was er weer een 

Top2000-dienst. Dit keer zorgde het koor 

Energy uit Steenwijkerwold voor de muzikale 

ondersteuning. We kijken terug op een mooie 

dienst. Ook voor dit jaar staat er een Top2000-

dienst op de planning. We zijn nu al aan het 

kijken of we misschien een lokale band 

kunnen inhuren voor deze dienst. 

 

Daarnaast wil de Commissie ook weer andere 

activiteiten organiseren in 2019. Zo komt er 

weer een wandeling. Of dit weer een 

Pinksterwandeling wordt of iets anders, daar 

zijn we nog niet uit. Uiteraard houden we u op 

de hoogte. 

 

 

Kijk op geloof-gespreksgroep 
 

Aan de hand van een hoofdstuk uit het boek van 

Henri Veldhuis, Kijk op geloof, gaan we met 

elkaar in gesprek. Waardevolle gesprekken 

vinden op deze avonden plaats, gesprekken die 

ons verder helpen. Want het geloofsgesprek is zo 

belangrijk om je geloof te onderhouden.  

 

De eerstvolgende bijeenkomst van deze 

gespreksgroep is op 4 maart in de consistorie van 

onze kerk. We beginnen om 19.30. Wilt u een 

avond meemaken? Schuif dan gerust aan. 
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Voorjaarsconcert Chr. Brassband De Woldklank 
 

Op zaterdag 13 april houdt De Woldklank 

weer het jaarlijks voorjaarsconcert. Dit 

concert wordt gehouden in de Protestantse 

Kerk te Steenwijkerwold. Aanvang is 20.00 

uur en de toegang is gratis. Wel zal aan het 

eind van het concert een deurcollecte worden 

gehouden.  

 

Het thema van dit concert is ´Uit onze 

tienertijd´. 

Het mooie van onze vereniging is dat zowel 

jong als oud hier deel van uitmaakt en dat we 

samen muziek mogen maken. Een aantal 

leden zitten midden in hun tienertijd en voor 

anderen is dat alweer een tijd geleden.  

 

We gaan terug naar de tienertijd van alle leden 

en spelen muziek uit die tijd, maar ook 

plaatsen we deze muziek in een tijdbeeld. Wat 

gebeurde er bijvoorbeeld in de jaren 70 in ons 

land of op het wereldtoneel. Via beelden halen 

we die tijd terug in de herinnering en spelen 

vervolgens muziek uit die jaren.  

 

Het wordt een verrassende avond met veel  

´o ja´ momenten, iets wat wij ook al ervaren 

bij de voorbereiding. We nodigen iedereen 

dan ook van harte uit om met ons terug te gaan 

naar zijn/haar eigen tienertijd. We zien u 

graag op zaterdag 13 april.  

 

Albert Bosscha, voorzitter Chr. Brassband De 

Woldklank 

 

 

 

Van de kerkrentmeesters 
 

Vrijwilligers 

Geen enkele organisatie op het gebied van 

kerk en samenleving kan zonder de inzet van 

vrijwilligers. Zij zijn de smeerolie in deze 

organisaties. Daarom zijn we zeer verheugd 

dat er zich naast de bestaande groep 

vrijwilligers van meer dan 100 personen, nog 

een groep vrijwilligers zich heeft aangemeld 

voor allerlei werkzaamheden in en rond onze 

kerk. ‘Onze kerk’, want deze prachtige kerk 

is van ons allemaal. De groep bestaat op dit 

moment uit zo’n negen personen. De groep is 

voor het eerst aan de slag geweest rond de 

kerstdagen. Voor en na dit feest is het altijd 

een drukte van belang voor iedereen, thuis, 

maar ook in de kerk. Wat is het dan fijn en 

gezellig om de voorbereidingen te kunnen 

doen met een grote groep. Dank iedereen voor 

deze spontane actie. 

 

Kerkbalans  

Wellicht dat u het al hebt vernomen in de kerk 

of anderszins, maar de actie kerkbalans heeft 

dit jaar € 51.622,26 euro opgebracht. Dat is 

51,34 euro meer dan het jaar ervoor. We zijn 

hier als kerkrentmeesters heel erg dankbaar 

voor. Het is natuurlijk al heel lastig om de 

kerk, en alles wat erbij komt kijken, draaiende 

te houden. Dit resultaat geeft ons een goed 

gevoel, een gevoel dat de kerk nog niet 

vergeten wordt. Dank nogmaals aan een ieder 

die heeft meegeholpen om tot dit resultaat te 

komen, de gevers uiteraard, maar ook niet te 

vergeten de lopers, die vaak in weer en wind 

op pad zijn geweest. 

 

Inzameling voor de voedselbank 
Binnenkort houdt de Diaconie weer een inzameling voor de Voedselbank. Zondag 10 maart 

kunnen diverse spullen worden gedoneerd. Wij houden u op de hoogte met de actuele details. 

 

Paasgroet 
Ook dit jaar wil de diaconie een Paasgroet (laten) bezorgen. Zaterdag 13 april staan de 

Paasgroeten klaar in de kerk. Helpt u ook mee? Nadere informatie volgt te zijner tijd. 
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Ouderenmorgen en Samen aan tafel 
 

Op donderdag 7 maart  is er weer 

ouderenmorgen. De morgen begint om 10.30 

uur in Hoogthij. U bent weer van harte 

welkom. 

Na afloop van de ouderenmorgen is er weer 

Samen aan Tafel. Vanaf ongeveer 12.15 uur 

kunt u weer gezellig samen eten en een praatje 

maken in Hoogthij. Nieuwe deelnemers zijn 

van harte welkom.  

Heeft u geen vervoer, en wilt u worden 

opgehaald voor de ouderenmorgen of voor 

Samen aan Tafel, dan kunt u bellen met Petra 

van Beek, tel. 588 685.  

 

Zoals u wellicht weet is er elke 1e donderdag 

van de maand ouderenmorgen en aansluitend 

Samen aan tafel (in juli en augustus komt deze 

bijeenkomst te vervallen, het is dan 

vakantietijd).  

Een bijeenkomst van ontmoeting en 

samenzijn.  

 

Uiteraard zou dit initiatief niet kunnen 

plaatsvinden zonder de hulp van vrijwilligers. 

Wij zijn blij dat diverse mensen bereidt zijn 

om hieraan mee te werken. Vrijwilligers 

zorgen voor een kopje koffie of thee met iets 

lekkers en rond het middaguur gaan de 

deelnemers dineren. Ook hier zorgen 

vrijwilligers voor de maaltijd. 

Petra van Beek, Geesje Jongschaap, Henk & 

Ittie Stegink en Anneke Winters dragen zorg 

voor de maaltijd en alles daarom heen. 

 

Maar ook de mensen van de ophaaldienst zijn 

belangrijk.  

Bert Hummel, Gerard Buter, Dirk Bijker, 

Hessel Nijenhuis, Anneke van Buiten, 

Hendrik van Beek, Egbert Kooij, Bauke de 

Groot Boersma en Bert Dedden zorgen er 

maandelijks voor dat de deelnemers van ver 

ook erbij kunnen zijn. 

De Diaconie 

 

Vakantieweek Rooseveltpaviljoen Doorn  
 

Het Diaconaal Streekverband in Noordwest 

Overijssel organiseert voor de 

(wijk)diaconieën van alle gemeenten in 

Overijssel die behoren tot de Protestantse 

Kerk in Nederland dit jaar weer de 

vakantieweek voor alleenstaanden met een 

lichamelijke beperking. 

 

De vakantieweek in 2019 is vanaf zaterdag 31 

augustus tot en met zaterdag 7 september. 

Deze week wordt gehouden in Nieuw 

Hydepark, voorheen F.D. Roosevelthuis in 

Doorn.  

Het “Rooseveltpaviljoen” staat op het 

schitterende landgoed Hydepark. De gasten 

kunnen heerlijk genieten van de groene 

omgeving en de rust. De wandelpaden zijn 

goed begaanbaar en toegankelijk voor 

rolstoelgebruikers. De vakantieweek wordt 

mogelijk gemaakt door de ondersteuning van 

heel veel vrijwilligers. In het Roosevelthuis 

staat gastvrijheid en persoonlijke aandacht 

voorop. 

Deze week is bestemd voor alleengaanden 

met een lichamelijke handicap, ongeacht 

geloofsovertuiging, die geen andere 

mogelijkheden hebben om op vakantie te 

gaan. Wel heeft de week een protestants 

christelijk karakter en tijdens de vakantieweek 

is ook altijd een predikant of geestelijk 

verzorger aanwezig.  

 

Algemene informatie kunt u vinden op:  

www.nieuwhydepark.com 

Voor vragen en/of opgave kunt u terecht bij 

Femmie Dolstra, Het Schild 18, 8341 RL  

Steenwijkerwold, telefoon 0521 – 58 91 64. 

 

Mocht u als vrijwilliger graag mee willen, dan 

kunt u ook contact opnemen met mevrouw 

Dolstra, of u kunt een email sturen naar:  

bestuur.streekverband@gmail.com, dan 

brengen wij u in contact met de andere 

vrijwilligers. 

 

 

http://www.nieuwhydepark.com/
mailto:bestuur.streekverband@gmail.com
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Verjaardagsfonds 
 

De busjes voor het verjaardagsfonds zijn 

weer geleegd en wel op maandag 21 januari 

jongstleden. 

In 2018 werden de volgende bedragen 

opgehaald:  Ittie Stegink € 39,00; Jannie 

Flobbe € 151,42; Gé Otten € 27,70; Geke 

Gaal € 47,50; Rinnie Daan € 25,00; Gea 

Klaster € 33,55; Hilly Wardenier  € 93,60; 

Fokie ten Wolde  € 30,00; Jannie Martens € 

105,40; Geer van Sleen  € 1,00; Lies 

Schipper € 29,83; Roelien Flobbe € 112,00 

en Anneke Kuijsten € 57,40. Opgeteld een 

bedrag van € 753,40. Lopers en gevers ook 

deze keer weer hartelijk dank. 

 

Bovengenoemde personen (behalve Hillie 

Wardenier, Geer van Sleen en Anneke 

Kuijsten) 

zullen ook dit jaar bij u komen om u te 

feliciteren namens onze kerk. 

Fijn dat jullie dit weer willen gaan doen. 

Bedankt. 

 

De dames Hillie Wardenier, Geer van Sleen 

en Anneke Kuijsten zijn met ingang van 

heden gestopt met het lopen voor het 

verjaardagsfonds. Nogmaals heel hartelijk 

bedankt voor de vele uren/jaren die jullie 

hieraan hebben besteed. 

Zolang er geen opvolgers voor Hillie, Geer 

en Anneke zijn, zullen de jarigen in hun 

wijken niet worden bezocht. Ook zijn er nog 

2 andere wijken vacant sinds januari 2018.  

Door deze vacatures worden er ruim 100 

belijdende leden niet bezocht op hun 

verjaardag. 

 

Zoals u heeft kunnen lezen in Kontakt, het 

Gezamenlijk Zondagsblad en op het scherm 

in de kerk zijn wij op zoek naar lopers die dit 

van hen willen overnemen. Helaas heeft zich 

nog niemand gemeld. Lijkt het u of jou leuk 

om de belijdende leden te feliciteren namens 

onze kerk? Neem dan kontakt met mij op. 

 

De opbrengst van 2018 zal gebruikt worden 

voor het uitbreiden/verbeteren van de digitale 

apparatuur, zoals een extra camera, in de 

kerk. 

 

Ali Hummel, telefoon 58 92 53. 

 

Komen en gaan 
 

De volgende gemeenteleden hebben zich gevestigd in onze gemeente: 

Mevr. M. Spin-Hengsteboer, Wethouder Slootstraat 16 van Steenwijk 

Dhr. H. de Jonge, Blaankamp 28 van Staphorst 

Fam. A. Stolk, Duivenslaagte 2 048 van Steenwijk 

Dhr. J. Groen, Wethouder Slootstraat 4 van Steenwijk 

Mevr. H.M. Jansen, Wethouder Slootstraat 12 van Leeuwarden 

Mevr. T. Ellen, Burgemeester Boldinglaan 3 van Steenwijk 

 

De volgende gemeenteleden zijn vertrokken uit onze gemeente: 
Dhr. J. Groot, Steenwijkerweg 25 naar Stuifzand 

Mevr. H.M. de Vries, Oostwold 1 naar Amsterdam 

Dhr. R.R. Zwiggelaar, Kerkwoerthe 33 naar Koekange 

Fam.B. Hofstee, Oldemarktseweg 58 naar Oldemarkt 

 

Het volgende gemeentelid is verhuisd binnen de gemeente: 
Mevr. R. Boer-Westerbeek, van Conincksweg 4 naar Vredenburg 88 

 

  

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


 14  
 

 

Nieuws van CJV Steenwijkerwold 
 

Vrijdagavond 18 januari zijn de kinderen weer 

naar onze jaarlijkse filmavond geweest in 

Kindcentrum Immanuël. Het was een 

gezellige avond waar de popcorn natuurlijk 

niet ontbrak. 

 

Voor de activiteit van vrijdag 8 februari 

hadden we een verrassingsuitje voor de 

kinderen georganiseerd. We zijn naar het 

mega trampolinepark van Fit & Fun Plaza in 

Wolvega geweest. Speciaal voor CJV 

Steenwijkerwold hadden we het 

trampolinepark afgehuurd en konden circa 50 

kinderen naar hartenlust springen, salto’s 

maken en nog veel meer.  

In het trampolinepark, dat in 2018 net 

geopend is, zijn tientallen trampolines, zowel 

vlak als schuin aan de wand, een stunttoren, 

foampit en een BigAirBag. Na afloop hebben 

we alle zeer dorstige kinderen van drinken en 

een zakje chips voorzien en stonden de ouders 

weer 

klaar om ze op te halen. 

 

Onze volgende activiteit is het jaarfeest dat dit 

jaar plaatsvindt op vrijdagavond 5 april, 

wederom in het Vestzaktheater van de 

Meenthe. 

 

Vanaf vrijdag 8 maart zullen we elke 

vrijdagavond hiervoor gaan repeteren met de 

kinderen. 

Het thema is dit jaar “Reis om de wereld in 80 

minuten”. 

 

Voor meer informatie: 

cjvsteenwijkerwold@gmail.com  

 

 
 

 

 

 

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 

 

  

7 

mailto:cjvsteenwijkerwold@gmail.com
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Stichting Woldhulp – cijfers en resultaten 
 

Benieuwd naar wat de Stichting Woldhulp mede dankzij de enthousiaste inzet van vrijwilligers uit 

Steenwijkerwold en Witte Paarden en de (financiële) steun van AVOS, RK- en Protestantse kerk en DB 

Steenwijkerwold heeft bereikt in 2018?  

De belangrijkste cijfers en resultaten over 2018 zijn:  

  



 16  
 

 

De Bijbel: licht in de duisternis 
 

De jaarlijkse potgrondactie ‘Plant een Bijbel’ is 

gestart! Met de aanschaf van potgrond via deze 

actie, steunt u Bijbelverspreiding in onder meer 

Noord-Korea, China, Pakistan, India, Oeganda 

en Irak. De actie wordt georganiseerd door 

Stichting Hulp Vervolgde Christenen (HVC). 

Op D.V. zaterdag 16 maart 2019 is de potgrond 

af te halen bij een afhaalpunt naar keuze.  

Bestel vóór 1 maart uw potgrond via 

www.planteenbijbel.nl óf via uw afhaalpunt en 

help om Bijbels uit te delen.  

De Bijbel is een lamp voor de voet en een licht 

op het pad. God gebruikt Zijn Woord om in de 

duisternis met Zijn Licht te schijnen. In veel 

gebieden op deze wereld zijn echter weinig 

Bijbels. Veel christenen hebben geen eigen 

Bijbel. Via de potgrondactie Plant een Bijbel 

werden vorige jaren duizenden Bijbels 

geschonken aan christenen. Een eigen Bijbel 

helpt hen een lichtend licht te zijn.  

Stichting HVC wil christenen in vervolging en 

armoede een eigen Bijbel geven. Het is voor hen 

een bezit van onschatbare waarde! Er is 

toenemende vraag naar Bijbels om te 

verspreiden onder andersgelovigen, zoals 

hindoes en moslims. Met de opbrengst van twee 

zakken potgrond geeft u een Bijbel. Hebt u geen 

potgrond nodig? Dan kunt u alsnog Bijbels 

schenken. Eén Bijbel kost slechts € 5,-. Helpt u 

(weer) mee? 

 

 

EO-jongerendag 2019 
 
De EO-Jongerendag is dit jaar op zaterdag 25 mei 

2019 in Rotterdam Ahoy. Al 45 jaar een van de 

grootste christelijke jongerenevenementen in 

Nederland. Samen met tienduizenden jongeren 

beleven we elk jaar een fantastische dag waar Jezus 

centraal staat. 

 

We nodigen u als kerk van harte uit om daar dit jaar 

samen met de jongeren uit uw kerk deel van uit te 

maken. 

 

Samen vieren 

Juist voor jongeren die misschien minder betrokken 

zijn bij de kerk kan het een enorme motivatie zijn om 

met tienduizenden jongeren het geloof te vieren. 

Dankzij de muziek en eigentijdse taal (her)ontdekken 

jongeren dat God van ze houdt én dat ze niet alleen 

staan in hun geloof. 

 

Wilt u de jongeren uit uw kerk deze ervaring ook 

meegeven? Zorg dat u erbij bent! 

 

Reserveer dan nu uw tickets op eo.nl/jongerendag 

(voor groepen zijn er speciale mogelijkheden om 

kaarten te reserveren) 

 

Speciaal jeugdleidersprogramma 

Naast het reguliere programma met optredens van o.a. 

Hillsong Young & Free en Tauren Wells bieden wij 

jeugdleiders een extra programma aan. In een 

interactieve/inspirerende workshop krijgen 

jeugdleiders nieuwe inzichten en praktische 

handvatten voor jongerenwerk. Aanmelden voor dit 

programma kan binnenkort via eo.nl/jongerendag. 

 

Thema: BEAM the Light 

Het thema van de EO-Jongerendag 2019 is ‘BEAM 

the Light’. In de Bijbel zegt Jezus dat Hij het licht van 

de wereld is. Tijdens het evenement worden jongeren 

geïnspireerd om dat licht door te geven aan hun 

omgeving. 

 

Zien we uw kerk op de EO-Jongerendag? 

Nodig vanaf nu uw jongeren uit om naar de EO-

Jongerendag te komen. Dat kan door het delen van de 

poster of een (Facebook)bericht in uw kerk. 

 

Wij hopen en bidden dat steeds meer jongeren Jezus’ 

liefde zullen ervaren en die liefde mogen doorgeven 

aan de mensen om hen heen. Bidt u mee? Hartelijk 

dank! 

 

Met vriendelijke groet, Joram Kaat 

Presentator EO-Jongerendag  

 

 

  

http://www.planteenbijbel.nl/
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Praktijk Verbind je hart – contextuele coaching 
 

Wie ben ik? 

Mijn naam is Jolanda Kuiper. Ik ben 36 jaar, getrouwd en moeder van 4 (pleeg)kinderen. Sinds 

afgelopen zomer zijn wij als gezin ‘op Thij’ komen wonen. Ik heb een hart voor God en een passie 

voor mensen. Mijn doel met de praktijk is om mee te werken aan herstel van wat gebroken is. Door 

hoop en inzicht te bieden. Zodat mensen meer tot hun doel komen! 

 

Wat is contextuele coaching? 

Contextuele coaching richt zich op verbondenheid in relaties. En dan vooral op relaties waarin deze 

verbondenheid onder druk staat (gebondenheid) of niet bevredigend is. Of wanneer je gehinderd wordt 

doordat je hart in eerdere relaties beschadigd is of verhard. Of wanneer je niet geleerd hebt wat echte 

verbondenheid in vrijheid is. Het kan gaan om relaties tussen partners, ouders en (volwassen) 

kinderen, collega’s, buren of vrienden.  

 

Contextuele coaching kan helpen als je worstelt met vragen zoals: 

 ‘ik vind het moeilijk om voor mezelf op te komen’ 

 ‘in deze relatie moet ik op mijn tenen lopen, anders….’ 

 ‘het maakt niet uit wat ik doe, ik doe altijd iemand (of mezelf) te kort’ 

 ‘bij wie vieren we kerst en wat wil ik zelf eigenlijk?’ 

 ‘ik durf geen ‘nee’ te zeggen en voel me verantwoordelijk’ 

 ‘ik ben vroeger gekwetst en voel me nog steeds boos of schuldig’ 

 ‘mijn ouders waren niet in staat om me te geven wat ik nodig had’ 

 ‘die miskraam van lang geleden heb ik nooit goed kunnen verwerken’ 

 ‘ik heb een muur om mijn hart gebouwd’ 

 ‘ik had me nog zo voorgenomen om mijn kinderen anders op te voeden dan ik zelf ben opgevoed’ 

 

Werkwijze 

Om hulp vragen is niet makkelijk. Het vraagt moed en kwetsbaarheid. Het is soms hard werken en 

lang niet altijd ‘leuk’. Maar…….. stappen die je nu zet, kunnen je een leven lang lucht, ruimte en 

vrijheid geven. In de coaching respecteer ik jouw grenzen en eigenheid en ben je mede 

verantwoordelijk voor de stappen die gezet worden. 

 

Als je met een hulpvraag rondloopt en je wilt ermee aan de slag te gaan, dan kunnen we een afspraak 

maken voor een gratis kennismakingsgesprek. Hierin maken we wederzijds kennis met elkaar en 

bepalen we samen of het zinvol is om te starten met een coachingstraject. We maken afspraken over de 

financiële vergoeding en het aantal gesprekken en we spreken een tussentijdse evaluatie af.  

 

Contact 

Meer informatie vind je op www.praktijkverbindjehart.nl. De praktijk kun je ook volgen op Facebook 

(/praktijkverbindjehart). 

 

Wil je meer weten of een kennismakingsgesprek plannen, mail dan naar info@praktijkverbindjehart.nl 

of bel of app met 06-13072582.  
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Overzicht bezoekers 
  

Onderstaand vind u een overzicht van de bezoekers van onze gemeente en hun straten. 

Op dinsdag 12 maart is er weer een bijeenkomst voor de bezoekers. We komen dan bijeen in Hoogtij 

en beginnen om 19.30 uur.                                                                   Klaas Klarenberg, ouderling 

 

Naam Bezoekers van …. 

Jenny Blei Vredenburg (één adres) 

Heintje Groen Basserweg, Westenwold, Basserveld 

Lotty Nijenhuis Het Schild, Gelderingen 

Jeannette v.Delden Vredenburg  

Anneke Winters 
Oldemarktseweg 62 -140, Kerkwoerthe Oldemarktseweg 141 – 152, 

Conincksweg, Marijenkampen, Holtinge Campweg 

Ria v. d. Hoofdakker 

Woldweg, Witte Paarden, ten Holtheweg, Steenwijkerweg, Duivenslaagte, De 

Pol, Onderduikersweg, Bultweg, Brauweringen, Baarsweg, Blaankamp, Zwarte 

Weg 

Bep Bijker 
Zr. Canisiahof, Pastoor Muitemanstraat, St. Andreasstraat, 

Mariënwold,Croevestraat 

Geesje Jongschaap Woldleite 

Eisje Hartkamp Oldemarktseweg 30 – 58, Oldemarktseweg 63 – 105 

Lies Schipper Bergsteinlaan 

Jaap Ruiter Hummelingen, Boomsluiters 

Jannie Martens Bakkersveld, Hooidijk, de Spitzen, Achterveld 

Elly Kooy Oldemarktseweg 1 – 53, Remmelinge, Markehof, de Olde Hof, de Krimpe 

Klaas Klarenbrg ter Zwege, Tukseweg 

Arina Hartkamp Bergweg, Wolterholten 

Willie Drenthen Nijenstede, Zonnekamp, Meenthehof 

Tine de Groot Boersma 
Erfgenamen, Weldadigheid, Heerlijkheid, Weth. Zeefatstraat, Burg. Boldinglaan, 

Weth. Winterstraat, Weth. Slootstraat 

Mw. Lok Enkele adressen 

Auke Feenstra Steendijk, Berg en Bos, Oostwold, Oosterhoek, Heerweg, Pasmanweg, 

Henk Oord 
Wetering Oost, St. Diep, Ir. Luteijnweg, Hesselingendijk,  

A. F. Stroïnkweg 

Roeli Boer ten Dale, Nijberslaan, Bentekamp, de Beek, Lage Egge, Dwarsweg 

Margreet Buter 

Boslaan, Voshoek, Gheerdinge, Paasloregel, Jan van Nasauplantsoen, 

Capellestraat, Olde Wheemestraat, Heideveldweg, Kallenkoterallee, Het 

Bolwerk, Mienbeken, Thijendijk. 

 Eiklop, Burg. Kuiperslaan, Kruisstraat 

Voor de contactgegevens van de bezoekdames/-heren kunt u contact opnemen met:  
Klaas Klarenberg, telefoon 51 31 14, e-mail jan-jurk@hotmail.com of  
Roeli Boer-Westerbeek, telefoon 58 75 70, e-mail roeliboer@home.nl 

mailto:jan-jurk@hotmail.com
mailto:roeliboer@home.nl
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Magnifieke koorwerken 
 

 
Het vocaal ensemble Canticum Novum uit 

Leeuwarden, onder leiding van Jannie de Groot, 

voert zo de Heer wil op 30 maart a.s. in de Kleine 

Kerk in Steenwijk een programma uit met een 

handvol magnifieke koorwerken. 

Magnifiek wil in dit geval vooral zeggen dat het 

programma omarmd wordt door het Magnificat, 

de Lofzang van Maria. Met het prachtige 

Magnificat van Pachelbel wordt het programma 

geopend.  Een lofzang bij de geboorte van Jezus, 

het begin van zijn reddende werk dat zijn 

hoogtepunt vindt in zijn lijden. 

De verlossing uit dood en verdriet staat ook 

centraal in het hoopvolle In te Domine Speravi 

van Buxtehude, in het plechtige Komm, Jesu, 

Komm van Bachs voorganger in Leipzig Johann 

Schelle, en in het indrukwekkende 

begrafenismotet van J.S. Bach zelf, Ich Lasse 

Dich Nicht. 

Het concert sluit af met de prachtige Missa in 

Tempore Quadragesimae (Mis voor de 

veertigdagentijd) van Michael Haydn. Bijzonder 

in die mis (naast de vele fraaie, beeldende 

muziek) is dat in het Credo bij de woorden ‘Ik 

geloof een heilige, algemene, christelijke kerk’ 

Haydn door de sopranen de melodie van het 

Magnificat laat zingen. Stof tot nadenken, en stof 

tot genieten. 

Aan het concert wordt meegewerkt door organist 

Roelof van Luit en celliste Mathilde van Wijnen. 

Het concert wordt een dag eerder in Leeuwarden 

gegeven. 

 

Magnifieke koorwerken door Canticum Novum 

o.l.v. Jannie de Groot m.m.v. Roelof van Luit en 

Mathilde van Wijnen. 

29 maart: Leeuwarden, Lutherse Kerk & 30 

maart: Steenwijk, Kleine Kerk. Aanvang beide 

keren 20.00 uur, toegang € 10,00 (inclusief koffie 

of thee). 

 

 
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? Stuur dan een bericht voor 3 gratis proefnummers naar : 

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

abonneeservice@elisabethmagazine.nl of bellen met 088 3263330. 

 

De wandelmaat  
 

De tijd verglijdt,  het klooster blijft. 

 Onder oude  bogen vinden nieuwe  pelgrims ruimte en rust. 

 

Zie ook:  www.dewandelmaat.nl  

mailto:abonneeservice@elisabethmagazine.nl
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TE PLAATSEN BERICHT IN KONTAKT 


