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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)

1

Belangrijke adressen en andere gegevens
Predikant:
Preses:
Scriba:

ds. E. van Veen
vacant
dhr. S.C. Offringa

Kerkelijk bureau:

58 85 68

ericvveen@ziggo.nl

06 302 243 38 scriba.pk.steenwijkerwold@gmail.com

kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

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

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

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

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

Diaconie:
Voorzitter:
vacant
Secretaris:
dhr. G.H. Dolstra
Penningmeester: mevr. F. Dolstra-Seinen

diaconie@pk-steenwijkerwold.nl
58 91 64
58 91 64

gh.dolstra@home.nl
gh.dolstra@home.nl

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

51 30 86
58 91 64

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

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

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

digiteam@pk-steenwijkerwold.nl

Andere telefoonnummers:
Ledenadministratie
dhr. J. de Vries
58 91 18
jan.de.vries@hetnet.nl
Nevendienst/zondagsschool/brugdienst:
mevr. J. Klaverdijk-Ellen
85 16 23
jolandae@hotmail.com
Oppasdienst:
mevr. R. Boer-Westerbeek
58 75 70
roeliboer@home.nl
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 verschijnt in de week voor Pinksteren. Uw bijdrage voor dat
nummer kunt u tot en met woensdag 22 mei inleveren via e-mail bij het kerkelijk bureau:
(kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl ).
Kontakt op papier:

Kontakt per e-mail:

De kosten hiervan zijn € 6,50 per jaar. U dient hiervoor een
machtigingsformulier in te vullen welke verkrijgbaar is bij het kerkelijk
bureau. (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)
Dit is gratis. U kunt uw e-mail adres doorgeven aan het kerkelijk
bureau. (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)
De redactie
ds. E. van Veen, W. Heijman, H. Stegink,
J. de Vries, 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
zaterdag 13 april
zondag 14 april
donderdag 2 mei
donderdag 2 mei

Kerk
Hoogthij
Hoogthij
Hoogthij

Voorjaarsconcert Woldklank
Palmpasenstok maken
Ouderenmorgen
Samen aan tafel

20.00 uur
09.20 uur
10.30 uur
12.15 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
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Overzicht kerkdiensten
zondag 14 april
Palmpasen
m.m.v. de Zeeklank
(Vollenhove)

09.30 uur

ds. E. van Veen

Jeugdwerk Jop

donderdag 18 april
Witte donderdag
Heilig avondmaal

19.30 uur

ds. E. van Veen

Kosten Eredienst

vrijdag 19 april
Goede Vrijdag

19.30 uur

ds. E. van Veen

--

zaterdag 20 april
Stille Zaterdag

21.00 uur

ds. E. van Veen

--

zondag 21 april
1e Paasdag

09.30 uur

ds. E van Veen

Zending (paascollecte)

zondag 28 april

09.30 uur

ds. M.R. Veen
(Achlum)

Streekverband,
Rooseveltpaviljoen

zondag 5 mei

09.30 uur

ds. E. van Veen

Noodhulp (kerk in actie)

zondag 12 mei

09.30 uur

ds. H.S. Dijkman
(Vorden)

Jeugdwerk Jop

zondag 19 mei
tentdienst

09.30 uur

ds. E. van Veen
mevr. M. van der
Linde

Gezamenlijke collecte met
de RK parochie

zondag 26 mei

09.30 uur

ds. E. van Veen

Bezoekwerk

Zondag 2 juni
m.m.v. het kerkkoor

09.30 uur

Ds. E. vn Veen

Kerkkoor

Op de zondagen 5 mei en 2 juni 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.
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Palmzondag 14 april
Een bijzondere palmzondag dit keer. Zangkoor De Zeeklank uit Vollenhove zingt deze zondag het
passie- en paasoratorium 'Van Liefde Ongekend' . Het muziekstuk is gecomponeerd door Johan
Bredewout, ook dirigent van het koor, en van tekst voorzien door Hans de Ruiter. Bij het schrijven
van dit oratorium is in hoofdzaak uitgegaan van de wijze waarop de evangelist Marcus het lijden
en opstanding van de Heer Jezus Christus verhaalt.
Het evangelie van Marcus is kort en bondig; het lijkt wel of de schrijver haast heeft. Zo wordt de
lezer gegrepen door de ernst en betekenis van dit gebeuren en bovenal door de grenzeloze liefde
van Jezus voor zijn volgelingen, de mensenmassa en zelfs voor zijn grootste vijanden.
Het oratorium “Van Liefde Ongekend” bestaat uit twee delen: De cantate “Lam Gods” en de
cantate “Christus Is Waarlijk Opgestaan”. Ook zullen de kinderen in Hoogthij weer druk bezig
zijn om hun palmpaasstokken te versieren.

Diensten in de stille week
Witte Donderdag 18 april
De vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake zijn een doorgaande dienst. We
lopen als het ware de laatste dagen van Jezus op aarde mee. Op de dag van het joodse Paasfeest
vierde Jezus met zijn vrienden de sedermaaltijd. Hij wilde minste zijn en waste de voeten van zijn
leerlingen. In de broden die op de tafel liggen zien we het leven van Jezus getekend en de weg die
Hij ging; het wordt gebroken en het gaat van hand tot hand opdat wij leven! Dat wordt tastbaar in
het vieren van het avondmaal met elkaar in het delen van brood en wijn.
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Goede Vrijdag 19 april
Een dag zo bitter en zo goed. Jezus gaat dwars door de bitterheid heen, maar wat is er goed aan
een gekruisigde? Hoeveel mensen worden tot aan vandaag gekruisigd omwille van …! Jezus
ontwijkt de laatste stap niet. De twijfel is ook hem eigen, het gebed … ‘Vader laat deze beker aan
mij voorbij gaan’. Waarom toch? Als er een viering, een moment in ons geloof is waar deze vraag
terecht gesteld wordt in het aangezicht van menselijk lijden, dan vandaag! Waarom?! Kunnen we
het met die vraag uithouden? Jezus sterft, het licht gaat uit – duisternis over het hele land -. Einde
verhaal, einde geloof? Wij blijven achter en hopen desondanks het geloof te houden, dat Godzelf
de stervenden vasthoudt en ook ons … en wij Hem … onzeker in het weten én tegelijk zeker in
het geloof. Stil gaan we opnieuw naar huis, wetend dat het verhaal verder gaat. We luisteren naar
de lijdensgang die Jezus ging en ons rest slechts de verwondering dat toch Jezus Naam
bewaarheid werd: God redt! …
Stille zaterdag 20 april
De dienst gaat verder. De schepping houdt de adem in. Het is sabbat, de rustdag – maar deze keer
is het ‘dood-stil’. Het wordt avond. Volgens de joodse traditie het begin van de nieuwe dag! In de
oude kerk werden dan alle nieuwe leden gedoopt, want – zo zong men toen al – ‘in deze nacht is
Christus uit de doodszee opgestaan’
Een gebed: Laten wij bidden voor hen die treuren bij de dood van een geliefde. Dat zij mogen zien
hoe hun liefde deel uitmaakt van die oneindig grote liefde waarmee U de wereld bemint. Laat het
verlies van die ene, hoe schrijnend dan ook, hen niet voorgoed van het volle leven afsluiten, maar
openbreken, al uw schepselen tegemoet. Laten wij bidden voor hen die opgesloten zijn geraakt in
hun rouwproces. Rol de donkere steen van verdriet van hun hart door middel van mensen die
trouw zijn en tot luisteren in staat, zodat er weer licht naar binnen valt. Laten wij bidden voor hen
die niet worden geloofd of begrepen in hun diepste geraaktheid, of misschien zelfs voor gek
versleten. Voor hen die licht zien in het donker, leven te midden van dood. Bidden wij dat de vlam
in hun hart niet uitdooft.
Pasen 21 april
Jullie vragen, hoe is de opstanding der doden? – Ik weet het niet. Jullie vragen, komt er een
opstanding der doden? – Ik weet het niet. Jullie vragen, komt er geen opstanding der doden? – Ik
weet het niet. Ik weet alleen, waarnaar jullie niet vragen: De opstanding van hen die leven. Ik weet
alleen, waartoe Hij ons roept: Tot opstanding vandaag en nu. (Kurt Marti)
“Toen ze het graf binnengingen, zagen ze rechts een in het wit geklede jongeman zitten. Ze
schrokken vreselijk. Maar hij zei tegen hen: ‘Wees niet bang. U zoekt Jezus, de man uit Nazaret
die gekruisigd is. Hij is opgewekt uit de dood, hij is niet hier; kijk, dat is de plaats waar hij was
neergelegd. Ga terug en zeg tegen zijn leerlingen en tegen Petrus: ‘Hij gaat jullie voor naar
Galilea, daar zullen jullie hem zien, zoals hij jullie heeft gezegd.” (Marcus 16:5-7)
Met Pasen vieren we de bevrijding van Jezus uit de macht van de dood. Gelukkig vallen daarbij
geen doden. Alleen de wachters bij het graf vallen van schrik neer ‘alsof ze dood waren’ (volgens
Mattheüs). Er vallen bij Jezus’ Opstanding geen doden meer. Ook niet onder degenen die Hem
naar het leven stonden. Zodat er geen misverstand meer kan bestaan over de vraag of God de dood
van mensen wil. Zeker niet! Opdat ook en voorgoed duidelijk is dat God een wereld voor ogen
staat waarin mensen leven in vrede, respect en goede verhoudingen. Dat zegt zowel het Paasfeest
van de synagoge als dat van de kerk. En dat die wereld het laatste woord heeft, de dood voorbij, is
een belofte die met ons meegaat! Die we gaan vieren!
Gezegende Paasdagen gewenst!
Namens de ouderlingen en predikant
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Paasochtend
Er bloeit voor wie het zien wil een gerucht
in stegen diepe dalen regenwouden
geurend bij dag lichtgevend in de nacht
het gaat van mens tot mens gemompeld en gezongen
het fladdert als een vlinder voor ons uit
ongrijpbaar als de wind die langs komt waaien
het gaat van uur tot uur van dag tot dag
dit oud gerucht van eeuw tot eeuw springlevend
het eerst hebben de vrouwen het gezegd
het graf is leeg wij hebben het gezien
sindsdien is het voortdurend door verteld
de heer is dood en toch is hij in leven
en elke ochtend ieder morgenrood
herinnert ons eraan de weg ligt open
naar een helderheid voorbij de dood
waar God ons lachend op zal nemen
Ed van Straten

Paasgroeten
Zondag 21 april en maandag 22 april is het
Pasen. Voorafgaand aan deze bijzondere
dagen wil de Diaconie diverse mensen een
Paasgroet bezorgen.
Zaterdag 13 april hebben wij de Paasgroeten
klaarstaan in de kerk. Tussen 9.00 uur en
10.00 uur kunnen deze worden opgehaald en
staat er een kopje koffie of thee klaar.

Als u die dag in de mogelijkheid bent om één
of meerdere Paasgroeten op te halen en de
daarop volgende week te bezorgen dan zijn
wij u zeer erkentelijk. ‘Vele handen maken
licht werk’.
Met vriendelijke groet, namens de Diaconie
van de Protestantse Kerk in Steenwijkerwold.
Gerard Dolstra
Martens

(secretaris)

en

Jannie

Kinderdienst
Op zondag 14 april is het Palmpasen. Tijdens
deze dienst gaan we natuurlijk ook weer
mooie Palmpasenstokken maken. Jullie zijn
van harte welkom bij Hoogthij om 9.25 uur.
De Kinderdienst van 5 mei vervalt. De
volgende Kinderdienst is dan ook op 2 juni.
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Namens alle leiding: voor iedereen fijne
Paasdagen.
Groetjes Fokie, Fijke, Jannie, Froukje en
Jolanda

Bij de dienst van 5 mei
Ieder kind dat gedoopt of opgedragen is, krijgt
een hartje met zijn/haar naam in de doopboom
in onze kerk. Op zondag 5 mei mogen
kinderen, die de basisschoolleeftijd inmiddels
bereikt hebben, het hartje uit de boom halen.

Het thema van de dienst is “Het hart op de
goede plaats houden”.

We willen dit doen in een dienst voor jong en
oud. De ouders en kinderen, die dit aan
aangaat krijgen allemaal een uitnodiging de
dienst bij te wonen.

Even voorstellen…
Er is mij gevraagd om op zondag 12 mei a.s.
bij u voor te gaan en me even voor te stellen.
In mijn dagelijks leven ben ik ‘hobbyboer’ en
daarvoor had ik plm. 25 jaar een loonbedrijf.
Zo’n 35 jaar geleden werd mij – als ouderlinggevraagd de overdenking in het plaatselijk
bejaardentehuis te verzorgen. Dat beviel zo
goed, dat ik daarna gevraagd werd in kerken
voor te gaan, zowel in de regio als het land
door.

Opleiding kreeg ik van dr. Harry Klaassens,
toenmalig N.H. predikant in Vorden en ook
van onze oud-dominee, de dominee/dichter
Jaap Zijlstra, heb ik veel geleerd.
Ik zie er naar uit om, samen met mijn vrouw,
naar Steenwijkerwold te komen en zal u dan
graag ontmoeten.
Een hartelijk groet van Henk Dijkman –
Vorden.

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
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
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
Verpleeghuis de Schiphorst, Reggersweg 11, 943 KC Meppel
Mevr. W. Kuiper-Kuiper
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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Wij feliciteren de volgende 75-plussers
16 april

H.A. Stegink, Boomsluiters 3, met zijn 76e verjaardag

17 april

J. Lijkendijk, Vredenburg 40, met zijn 77e verjaardag

18 april

F. Bakker - de Jong, Capellestraat 40, met haar 83e verjaardag

23 april

A. van Essen, Tukseweg 171, met zijn 75e verjaardag

25 apr

T. Sleen-Moes, Johannes Bogermanstraat 305, met haar 88e verjaardag

26 april

A. Wardenier, Zwarteweg 4, met zijn 75e verjaradag

28 apr

A. de Haan-Otten, Oldemarktsweg 63, met haar 82e verjaardag

29 apr

A. Veneboer, De Burght 24, met zijn 83e verjaardag

30 april

A.P. van den Hoofdakker - van Dijk, Tukseweg 177, met haar 76e verjaardag

30 april

M.E. Pit – Kors, Conincksweg 49, met haar 77e verjaardag

22 mei

S.F. Bakker - van Dam, Het Schild 12, met haar 77e verjaardag

23 mei

K. Zeefat, Hesselingendijk 3, met zijn 75e verjaardag

24 mei

W. Verbeek-Wagter, Oldemarktseweg 171, met haar 89e verjaardag

28 mei

C. van der Knokke, Bergsteinlaan 76, met zijn 83e verjaardag

31 mei

G. Veneboer-Bruins, Burght 24, met haar 80e verjaardag

31 mei

G. Bruggen - van Beek, Bakkersveld 11 D, met haar 75e verjaardag

Nieuwsflits uit de kerkenraadsvergadering
van 5 maart
Graag delen we als kerkenraad met u wat zoal
binnen de vergadering wordt besproken,
natuurlijk voor zover dit mogelijk is.

-

-

De kerkenraad blikt terug op de gemeenteavond van maandag 25 februari en kijkt ook
vooruit. De aanwezigen delen hun gevoelens over de gehouden avond. Elders in dit
Kontakt is een verslag van deze avond te lezen.
Vanuit onze gemeenteleden kwam het verzoek om hun zoon in onze kerk te laten dopen
door hun bevriende predikant. De kerkenraad is blij met keuze en werkt van harte hier aan
mee.
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-

-

Voor de volgende kerkenraadsvergadering wordt het onderwerp Jeugdwerk geagendeerd.
Bij de gehouden Actie Kerkbalans 2019 bleek er grote verscheidenheid in giften per route
te zijn. Uit analyse is gebleken dat dat verklaard kan worden doordat er routes
samengevoegd zijn.
De diakenen gaan binnenkort starten met het benaderen van nieuwe mensen voor de
Diaconie. Vrijdag 1 maart is Heilig Avondmaal in de Woldleite gevierd.
Kees Offringa, scriba

Terugblik op de gemeenteavond van maandag
25 februari jl.

Op maandag 25 februari jl. was er in onze kerk een gemeenteavond. Het thema was “en hoe nu
verder?“ Hierbij leest u een compacte weergave van hetgeen tijdens de avond verteld is.
Opening
Ds. Van Veen opende de gemeenteavond met
het lezen van Genesis 11: 27 -12: 9. Dit
bijbelgedeelte handelt over de roeping van
Abraham. God belooft Abraham geen
makkelijke reis maar wel een zinvol leven.
Christen is in onze tijd eveneens niet
eenvoudig net zo min als gemeentelid lid zijn.
De kerk lijkt overbodig, en met uitsterven
bedreigt.
Het is belangrijk om als gemeente bezig te
blijven met de toekomst van de gemeente. Een
gemeente, die er anders zal uitzien, dan de
huidige situatie. Een stuk kleiner, meer inzet
vrijwilligers nodig, samenwerking met een andere gemeente ,minder predikantsplaats, etc.
Voor ds. van Veen blijft gemeente zijn elkaar toch vasthouden, samen God zoeken en er zijn voor
elkaar, in het vertrouwen dat je deel uitmaakt van Gods wereldwijde gemeenschap.
Algemene zaken/omzien naar elkaar in gevaar:
Eén van onze gemeenteleden, de heer Klip, had zich per brief afgemeld voor deze avond. Na het
voorlezen van de brief ontstond een beladen discussie over de pijnpunten, die in deze brief
genoemd werden en die we allemaal kennen.
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Na deze discussie was het woord aan de ouderlingen die toelichting gaven over hun bezigheden.
De strekking van het verhaal was dat het zijn van ouderling belangrijk en mooi werk is, zeker als
het gaat om de gesprekken met mensen, waarbij zij hun levensverhaal vertellen. Het is zeker
dankbaar werk om soms mensen te kunnen bijstaan bij ziekte of verlies.
Pastoraat is “omzien naar elkaar”. Dat is ook de opdracht aan de gehele gemeente. Bij gesprekken
gaat het over “geloof en leven”. Door deze gesprekken kom je er achter dat God nog steeds
aanwezig is. Belangrijk is wat past bij mensen van vandaag.
Het werk is zwaarder geworden nu er nog maar twee ouderlingen zijn. Dit vraagt om slim
organiseren maar ook aangeven dat niet alles gedaan kan worden. Hoe ziet de toekomst er uit?
Niemand weet het. Wellicht meer samenwerking met de Rooms Katholieke kerk in ons dorp? We
moeten als kerk midden in de samenleving staan.
Pastoraat is een opdracht aan de hele gemeente en het is wel zaak dat we dit met elkaar blijven
doen. Gehoopt wordt dat gebruik gemaakt kan worden van gemeenteleden waardoor er tijd is om
andere taken als ouderling te doen.
Financiën, onderhoud gebouwen, vrijwilligers, toekomst
Door de kerkrentmeesters zijn een tweetal presentaties gehouden met daarin o.a. de huidige
financiële stand van zaken en een blik naar de toekomst en de onderhoudstoestand van de
gebouwen.
De eerste presentatie liet de financiële situatie zien en een blik naar de toekomst.
We kunnen terugkijken op een goede opbrengst van de actie kerkbalans, € 51,00 meer aan
toezeggingen dan vorig jaar. Dat geeft hoop voor de toekomst zou je kunnen zeggen, ware het niet
dat van de toezeggingen van vorig jaar nog een behoorlijk bedrag, zo’n €10.000,- tot €15.000,moet binnenkomen.
Per saldo gaf de presentatie aan dat we ook dit jaar met een verlies van enkele tienduizenden
euro’s rekening moeten houden. Met het oog op de toekomst breken er spannende tijden aan voor
wat betreft de financiële mogelijkheden. Ook wanneer we de hand zoveel als mogelijk op de knip
houden.
Wanneer de ontwikkeling zich zo doorzet als de kerkrentmeesters op dit moment verwachten, zal
er op termijn, zeg 15 – 20 jaar, een moment komen dat we of te weinig kerkgangers, of te weinig
geld hebben om de kerkdeuren op te houden.
Dat is slecht nieuws, maar de ontkerkelijking die bijna overal gaande is, kunnen wij niet
tegenhouden. We hopen natuurlijk dat dit scenario zal kantelen in een positievere ontwikkeling.
De kerkrentmeesters hopen dat ze bij het besturen op de hulp van een ieder kan rekenen.
De tweede presentatie ging over het noodzakelijke onderhoud van de gebouwen, vrijwilligers,
digi-team en ontruimingsplan.
Dit jaar zal, zoals gepland, de toren van de kerk worden geschilderd. Verder zal er een onderzoek
plaatsvinden naar de lekkage van de kelder die zich onder de consistorie bevindt. Ook zal er
onderzoek plaatsvinden naar het vocht probleem, o.a. achter en naast de preekstoel. Het vocht
komt dwars door de 80 cm dikke muren heen en dat lijdt ertoe dat de stuclaag op den duur zal
loskomen. Verder zal er geïnventariseerd worden hoe op dit moment de onderhoudssituatie is van
de pastorie.
Een belangrijk punt is ook dat er naast de bestaande grote groep vrijwilligers, zich een nieuwe
groep heeft aangemeld voor o.a. het schoonhouden van de kerk. Fijn dat er mensen zijn die zich
hiervoor willen inzetten.
De afgelopen tijd is er hard gewerkt om de opname apparatuur te verbeteren. Dat is gelukt. Het is
nu mogelijk gemaakt om bij bijvoorbeeld rouw- en/of trouwdiensten de opname te bewaren en
eventueel te overhandigen aan de belanghebbenden.
Ook is gemeld door de kerkrentmeesters dat er een ontruimingsplan in de maak is en dat er
binnenkort een keer zal worden geoefend. Het belang van zo’n actie wordt misschien niet door
iedereen gezien, maar het is echt ontzettend belangrijk, al hopen we dat het nooit echt nodig zal
zijn.
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De kerk kan zich niet onttrekken aan allerlei maatschappelijke ontwikkelingen en gebruiken. Zo
heeft de kerkenraad deze week besloten om voor alle vrijwilligers een VOG (verklaring omtrent
gedrag) aan te vragen. Hieraan zijn geen kosten verbonden voor de vrijwilligers. Dit is een
(wettelijke) ontwikkeling waar organisaties die met mensen werken aan moeten voldoen.
Activiteiten
De diaconie heeft een overzicht laten zien van de belangrijkste taken die door de diaconie gedaan
worden. Ook was er een overzicht van de collecte-opbrengsten van het afgelopen jaar.
Twee taken werden door middel van
foto's uitgelicht,. Dit waren de 2 uitjes die
georganiseerd zijn met de groene
wensboot in de Weerribben en de
maandelijkse koffiemorgen in Hoogthij,
met aansluitend Samen aan tafel, waarbij
met elkaar een maaltijd genuttigd wordt.
Hierbij is iedereen welkom, zowel de
leden van onze gemeente alsook andere
mensen uit het dorp die het fijn vinden
om met elkaar te eten.
Aan het eind van de presentatie werd een oproep gedaan voor nieuwe diakenen. Mocht u er niet
bij de gemeenteavond geweest zijn, en heeft u belangstelling voor deze functie, dan zijn onze
diakenen graag bereid om uw vragen te beantwoorden en u meer te vertellen over het reilen en
zeilen van de diaconie.
Onze predikant ds. Eric van Veen sloot de bijeenkomst af. Iedereen werd bedankt voor haar/zijn
komst en nodigde allen uit om nog na te praten met wat drinken en knabbeltjes.
Namens de kerkenraad, scriba Kees Offringa

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.
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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

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.

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 thema van dit concert is ´Uit onze
tienertijd´.

´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.

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

Het wordt een verrassende avond met veel

Albert Bosscha, voorzitter Chr. Brassband De
Woldklank

Wie wil deze twintig dollar nog?
Hier het verhaal van een docent die zijn college begon met een biljet van twintig dollar omhoog te
steken en vervolgens de vraag stelde: “Wie wil deze twintig dollar?”
Verschillende handen gingen de hoogte in, maar de docent zei: “Voor ik het weggeef, moet ik
eerst nog even iets doen.” Als een wilde begon hij het papiertje te verfrommelen en vroeg
vervolgens: “Iemand die deze twintig dollar nog wil?” Dezelfde handen gingen de lucht in.
Hij gooide het propje tegen de muur, liet het op de grond vallen, trapte het weg, ging erop staan
stampen, en opnieuw liet hij het biljet zien dat nu helemaal vies en verkreukeld was.
Hij herhaalde zijn vraag en dezelfde handen gingen de lucht in. “Jullie mogen dit nooit vergeten,”
zei de docent toen, “wat ik ook met dit geld doe, het blijft een biljet van twintig dollar.
In ons leven krijgen we klappen, worden we in een hoek getrapt, mishandeld, beledigd, maar toch
blijven we evenveel waard.”
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Komen en gaan
De volgende leden zijn nieuw in onze gemeente:
Fam. K. de Graaf, Pastoor Muitemanstraat 25 van Steenwijk
De volgende gemeenteleden zijn vertrokken uit onze gemeente:
Dhr. P. Heidinga, Wethouder Zeefatstraat 24 naar Steenwijk
Mevr. W. Kuiper-Kuiper, Vredenburg 8 naar Meppel
De volgende leden zijn verhuisd binnen onze gemeente:
Mevr. E. Vegter, van Bergweg 69a naar Wethouder Zeefatstraat 24

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

Overzicht bezoekers

7

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
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Trots en enorm

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

Arabisch gezegde
Wie iets wil doen,
vindt een middel;
wie niets wil doen,
vindt een excuus.
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