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

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

Digiteam:

digiteam@pk-steenwijkerwold.nl

gerardenlucy@kpnplanet.nl
organisten@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 begin september. Uw bijdrage voor dat nummer
kunt u tot en met woensdag 4 september 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, 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
woensdag 7 augustus
donderdag 5 september
donderdag 5 september
zaterdag 14 september
zondag 22 september

Woldleite
Hoogthij
Hoogthij
Kerk
Kerk

Ouderenmorgen
Ouderenmorgen
Samen aan tafel
Open Monumentendag
Opening Winterwerk

10.00 uur
10.30 uur
12.15 uur
10.00 uur
09.30 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 (telefoon 51 74 51) of mailen met het kerkelijk bureau:
kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
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Overzicht kerkdiensten
zondag 21 juli

09.30 uur

dhr. A. Weemstra
(Vries)

Stille Hulp

zondag 28 juli

09.30 uur

ds. C.P. Meijer
(Zwolle)

Kerktelevisie

zondag 4 augustus

09.30 uur

ds. C. Huisman
(Meppel)

Kosten Pastoraat

zondag 11 augustus

09.30 uur

dhr. H. Brouwer
(Rouveen)

Werelddiaconaat

zondag 18 augustus

09.30 uur

ds. E van Veen

Onderhoud Kerkgebouw

zondag 25 augustus

09.30 uur

ds. E. van Veen

Kosten Gemeentewerk

viering Heilig Avondmaal
zondag 1 september

09.30 uur

ds. E. van Veen

Missionair werk

zondag 8 september

09.30 uur

ds. K.J. Faber
(Wolvega)

Jeugdwerk Jop

zondag 15 september

09.30 uur

ds. E. van Veen

Zending

Op de zondagen 4 augustus en 1 september 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.

Nieuwsflits uit de kerkenraadsvergadering van 29 mei
-

-

Zaterdag 5 oktober 2019 is er in Zwolle voor iedereen een betaalde bijeenkomst met als
thema “Duurzaamheid en groene kerken. Zie verder www.groenekerken.nl
De kerkenraad neemt met instemming kennis van het in te stellen spreekuur bij
moderamenvergadering.
Dit jaar wordt de openlucht-kerkdienst op 30 juni gehouden. Hier wordt een flyer voor
gemaakt.
Mogelijk zijn er op laatste zondag kerkelijk jaar geen diakenen aanwezig. Uitgesproken
wordt dat dan de overige leden kerkenraad de uit te voeren werkzaamheden overnemen.
Onze predikant geeft aan telefoontjes van nabestaanden te hebben gekregen over door hen
ontvangen facturen met vermelding van “kosten dominee”. Dit lijkt een beeld op te roepen
alsof de dominee deze gelden krijgt. Dat is niet het geval. Aan kerkrentmeesters wordt
gevraagd een duidelijker omschrijving aan te geven op de factuur voor de vermelde kosten.
De kerkenraad is akkoord met het vergaderschema 2019-2020.
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-

-

Eénmaal per jaar komen de onderwerpen AVG en Gastvoorgangers op de agenda van de
kerkenraad. Betrokkenen worden hiervoor uitgenodigd om dit najaar het gesprek te
hebben.
Na discussie wordt besloten om dit jaar niet deel te nemen aan Kerkennacht, zie verder
www.raadvankerken.nl De kerkenraad vindt het te laat om nog een programma op te
stellen. Voor de toekomst: het zou goed zijn als er vanuit Raad van Kerken een
gezamenlijke publicatie over de Kerkennacht wordt verzorgd. Dit signaal wordt
doorgegeven.
Kees Offringa, scriba

Spreekuur moderamen
De kerkenraad wil naar de gemeente toe zo transparant mogelijk zijn. De kerkenraad vindt het
belangrijk de gemeente te spreken en te horen wat er leeft. Om te bevorderen dat contact tussen
gemeenteleden en raad laagdrempelig is, is besloten om met ingang van 1 juli 2019 een spreekuur
in te stellen.
Ongeveer elke zes weken vergadert het moderamen (dagelijks bestuur van de kerkenraad) vanaf
19.00 uur in MFC Hoogthij. Maximaal het eerste halfuur kan worden gebruikt als spreekuur
tussen een gemeentelid en het moderamen. Vaak kunnen zaken beter mondeling dan schriftelijk
besproken worden. Een spreekuur duurt in beginsel maximaal 15 minuten.
Er geldt eigenlijk maar één huisregel: een gemeentelid meldt zich van te voren voor het spreekuur
aan bij de scriba. Daarbij aangeven van een zaak die aan de orde wordt gesteld.
De data van de eerstkomende vergaderingen moderamen zijn:
maandag 2 september 2019
dinsdag 15 oktober 2019
woensdag 27 november 2019
donderdag 9 januari 2020
maandag. 17 februari 2020
Na een half jaar wordt gekeken of dit spreekuur voldoet.
Gaan we elkaar spreken?
Kees Offringa, scriba
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Wij feliciteren de volgende 75-plussers
26-jul

J. Orsel, Oldemarktseweg 119 E, met zijn 87e verjaardag

28 juli

H.A. Wibbelink-Reterink, Mariënwold 20, met haar 92e verjaardag

29 juli

T.J. Kuiper-van Drogen, Pastoor Muitemanstraat 40, met haar 78e verjaardag

31 juli

M.A. Brouwer-Keizer, Tukseweg 117, met haar 75e verhaardag

4 aug

A. Veurman-Schutrops, Oldemarktseweg 46, met haar 85e verjaardag

5 aug

A. van Drogen, Oldemarktseweg 141, met zijn 80e verjaardag

7-aug

E. Lijkendijk-Jonkers, Vredenburg 40, met haar 77e verjaardag

19 aug

A. Bruggen, Bakkersveld 11D, met zijn 77e verjaardag

21-aug

P. Dekker, Vredenburg 46, met zijn 84e verjaardag

22 aug

A. van Drogen-Mintjes, Oldemarktseweg 141, met haar 79e verjaardag

28 aug

F. Middelbrink-van der Weide, Bakkersveld 13, met haar 83e verjaardag

30 aug

H.R. Sok-ten Oever, Ter Zwege 7, met haar 77e verjaardag

31 aug

B. Hofstee, Burgemeester Kuiperslaan Oldemarkt, met zijn 82e verjaardag

1 sep

D. Zeefat, Oldemarktseweg 153, met zijn 78e verjaardag

6 sept

H. Weijs, A.F. Stroinkweg 1, met zijn 80e verjaardag

12 sept

E.J.K. Veurman, Oldemarktsweg46, met zijn 88e verjaardag

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, wat wel
moeilijker wordt 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.
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Pastoraat – gemeenteleden
Hieronder ziet u een overzicht van gemeenteleden die permanent in een tehuis wonen.
Zonnekamp, Oyershoeve 1, 8331 XR Steenwijk:
Mevr. J. de Vries - Grevelink Woonark 2.45
Dhr. L. Kolenbrander
Woonark kamer 0.9
Mevr. P. Wijcherson- Kuiper Klipper
Woonzorgcentrum Nijenstede, Johannes Bogermanstraat 1, 8331 GZ Steenwijk:
Dhr. A. Brouwer
Buitenom kamer 2.01
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
Hoogeveenseweg 39c, 9743 KA Meppel
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.

Kerk in de Zomer
De zomer is inmiddels begonnen. Als dit nummer van Kontakt op uw mat valt, is het half juli. De
scholen hebben hier inmiddels vakantie, de terrassen zitten voller, de tuin barst van het leven en
het kwik klimt elke dag wat hoger. Maar hoe beleeft u de zomer? Voor de één is deze periode
misschien een heerlijk lange vakantie. Voor een ander wellicht een té lange tijd van niks doen.
Voor de één de tijd om eindelijk te kunnen lezen, voor de ander een stille periode zonder bezoek
of familie.
En de kerk? Die gaat niet met vakantie. Kerkdiensten gaan in de zomer gewoon door. Ook op
andere plekken dan in kerkgebouwen vinden in de zomer vaak vieringen en bijeenkomsten plaats.
Tenslotte feliciteert de redactie alle leerlingen die dit jaar geslaagd zijn voor hun eindexamen. En
mocht het dit jaar toch net niet gelukt zijn, dan lukt het vast het volgende schooljaar!
De redactie wenst u een goede zomer!

Een Ierse reiszegen
Moge je weg oprijzen om je te begroeten.
Moge de wind altijd in je rug waaien,
de zon altijd warm op je gezicht schijnen,
de regen zachtjes in je tuin vallen.
En moge God je houden in de palm van Zijn hand
tot we elkaar weerzien.
Morgen is een vroege vriend
en stapt ineens naar binnen
met licht dat speels je ogen vindt
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en kleur geeft aan de dingen.
De zon verbaast je telkens meer
de dag wordt heel bijzonder;
de vogels zijn al in de weer:
vandaag begint een wonder!
De week duurt zeven dagen lang,
te kort voor alle dromen
van liefde, licht, voor niemand bang;
een achtste dag moet komen.
Voor ieder een groet,
het leven licht
en God is goed, is licht!
Harrie Wouters, lied 222 uit het nieuwe liedboek

Startzondag 2019
De startzondag staat in het teken van het
nieuwe jaarthema van de PKN: ‘Een goed
verhaal’. Onze startzondag zal worden
gehouden op zondag 22 september. Aan deze
dienst zal worden meegewerkt door
Gospelkoor El Jakim uit Zuidwolde.
In de kerk leven en werken we vanuit het
goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt
verteld. Gods Woord in mensentaal, voor
velen een bron van troost, bemoediging en
inspiratie. Maar ook een boek dat cultureel en
maatschappelijk relevant is, bijvoorbeeld als
het gaat om omgang met de natuur of zorgen
voor een ander. Bijbelse verhalen nodigen je
uit om deze te vertalen naar je eigen leven.
Daarmee wordt het goede verhaal van God en
mensen een spiegel voor ons dagelijkse leven.
In
de
kerkdienst
maar
ook
in
gespreksgroepen,
tijdens
catechisatie,
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bezoekwerk en op allerlei andere plekken zijn
we bezig met dat goede verhaal. Een goed
verhaal laat je namelijk niet koud maar brengt
je in beweging. Een goed verhaal houd je niet
voor jezelf maar deel je met anderen. (zie voor
meer
informatie
over
het
thema:
www.protestantsekerk.nl)

Ouderenmorgen tijdens de vakantie
Net als vorig jaar in juli en augustus worden er op de eerste woensdag van de maand
ontmoetingsochtenden georganiseerd in de gemeenschapsruimte van de Woldleite. De eerste
ontmoetingsochtend is inmiddels geweest. De tweede ochtend is op woensdag 7 augustus. Deze
ochtend begint om 10.00 uur en eindigt om 11.30 uur.
Heeft u geen vervoer, en wilt u worden opgehaald voor deze ochtend, dan kunt u bellen met Roeli
Boer, telefoon. 58 75 70.

Bloemendienst
De bloemen gaan elke zondag als groet van ons allen naar iemand in de gemeente of soms buiten
de gemeente die het nodig heeft. Het zou fijn zijn als de bloemen door gemeenteleden gebracht
worden. Misschien wilt u hier wel aan meewerken. Wij als kerkenraad willen graag een lijst met
namen maken van mensen die met toerbeurt hieraan mee willen werken. Wilt u ook de bloemen
wegbrengen, meldt u zich dan aan bij Roeli Boer, telefoon 58 75 70 of één van de andere
kerkenraadsleden of noteer uw naam op de lijst die achterin de kerk ligt.

Een mens, die je reisgenoot wil zijn
Als er maar iemand is die met je meegaat. Een mens die je reisgenoot wil zijn. Eén die alles met je
deelt, licht en donker, hoogten en diepten, vreugde en verdriet.
Een mens, die je peilt en respecteert. Eén die de loop van je gedachten volgt, de loop van je
dromen, het ritme van je hart. Een mens, die je minzaam bevestigt in wie je werkelijk bent.
Een mens met wie jij weer meegaat. Iemand voor wie jij weer een reisgenoot wil zijn.
Enzovoort….
Hans Bouma uit: Liefde (uitgave Protestantse Kerk 2011)

Komt een vrouw bij de dokter...…..
Ze heeft een hand vol klachten. De dokter vraagt haar die te vertellen.
Ze laat haar ene hand zien en zegt:
'De eerste vinger is het verdriet om mijn gestorven man.
De tweede zijn mijn lichamelijke klachten.
De derde vinger is dat ik steeds minder kan.
De vierde dat ik me soms zo eenzaam voel.
De vijfde vinger doet me beseffen dat er zoveel bekenden zijn weggevallen'.
'Dat is inderdaad een hele hand vol.
Maar de andere hand dan?', vraagt hij oprecht geïnteresseerd.
'Dat zijn mijn zegeningen. Wilt u die ook horen?'
'Graag', zegt de arts
'De eerste vinger is, dat ik elke dag voldoende te eten heb.
De tweede dat mijn huisje in de winter lekker warm is.
De derde dat er mensen om mij heen zijn, die me helpen.
De vierde dat ik de laatste tijd gespaard ben van nog meer ziekte en pijn.
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De vijfde dat ik gelukkig wat geld heb om mijn rekeningen te betalen'.
De dokter kijkt naar beide handen.
De vrouw kijkt hem aan en zegt:
'Hier zijn twee handen, die verdriet hebben verdragen, tranen hebben gedroogd en weleens tot
vuisten zijn gebald. Twee handen die weten wat leven is. En weet u wat ik nu zo mooi vind aan
wat er gebeurt als ik mijn handen vouw tot een gebed?'
'Nee', zegt de dokter.
'Als ik bid, gebeurt er iets met mijn handen.
Dan gaat mijn hand met de zegeningen naar mijn hand met verdriet en klachten. Dan vouw ik de
vingers in elkaar en dan komen de moeilijke dingen tussen de zegeningen in. En de zegeningen
houden die narigheid in mijn leven tegen. Biddend breng ik mijn verdriet bij God.
Daarna tel ik de zegeningen.
Weet u, ik ben dankbaar dat ik twee handen heb. Ze houden elkaar in evenwicht. Ze houden mij in
evenwicht en zo is mijn leven ook minder zwaar'.
De dokter knikt begrijpend, vouwt de vingers van de ene hand tussen de vingers van zijn andere
hand en blijft verzonken in gedachten zitten.
( auteur onbekend)

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

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.

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.

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.

Geboorte:
Wanneer u het blijde nieuws van een geboorte wilt
melden, stuur dan een geboortekaartje naar uw
predikant, ouderling of naar het kerkelijk bureau.

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.

Dopen:
Wanneer u uw kind wilt laten dopen, neem dan
contact op met de predikant. Hij kan dan
overleggen over een datum van een doopdienst.
Voorafgaand aan een doopdienst vindt er met de
ouders die hun kind willen laten dopen een
doopgesprek plaats.

Huwelijksinzegening:
Wanneer u uw huwelijk wilt laten inzegenen, kunt
u contact opnemen met de predikant of het
kerkelijk bureau. Zodat dan de datum, tijdstip,
kerk en de orde van dienst vastgesteld worden.
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Komen en gaan
De volgende leden zijn nieuw in onze gemeente:
Mevr. A.M. Meerkerk, Onderduikersweg 2R8 van Veenendaal
Dhr. P.R.J. v.d. Veen, Burg. Boldinglaan 9 van Amsterdam

De volgende leden zijn verhuisd:
Fam. H.L. Bergsma, van Hoofdweg 14 Nijensleek naar Matthijs Kiersstraat 6a Steenwijk
Mevr. A. Blei, van Olde Wheemestraat 9 Steenwijk naar Conincksweg 34

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

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,
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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

Vakantieboek
Of u nu op vakantie gaat of thuisblijft deze
zomer, het vakantieboekje van Petrus biedt 28
dagen lang bijbelse inspiratie. U kunt het
boekje met bijbelteksten, (gespreks)vragen en
tips nu gratis aanvragen.
Op vakantie gaan is een prettig vooruitzicht!
Tijd voor ontspanning, een boek lezen, een
puzzel maken, spelletjes doen én een nieuwe
omgeving verkennen. Een heerlijke tijd om er
tussenuit te zijn. Even weg uit de vertrouwde
omgeving, nieuwe wegen ontdekken.
In dit vakantieboekje vindt u voor iedere dag
een bijbeltekst over geloof, hoop of liefde. Zo
ontdekt u 28 dagen lang het goede verhaal dat
de Bijbel ons wil vertellen. Daarnaast is er
voor iedere dag een vraag om over na te
denken of een oproep om zelf aan de slag te
gaan.
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U kunt een gratis exemplaar van het
vakantieboekje Op reis met Petrus aanvragen
via www.protestantsekerk.nl/vakantieboekje.

