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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: 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. 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 net voor de zomervakantie. Uw bijdrage voor dat 

nummer kunt u tot en met woensdag 10 juli 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  
 

donderdag 6 juni Hoogthij Ouderenmorgen 10.30 uur 

donderdag 6 juni Hoogthij Samen aan tafel 12.15 uur 

zondag 30 juni Woldberg Openluchtdienst 10.00 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 2 juni 

 

m.m.v. Kerkkoor 

09.30 uur ds. E. van Veen 

 

Kerkkoor  

zondag 9 juni 

 

1e pinksterdag 

09.30 uur  ds. E. van Veen 

 

Pinksterzending 

zondag 16 juni 

 

Heilig Avondmaal 

09.30 uur  ds. E. van Veen  

 

Onderhoud kerkgebouw 

 

zondag 23 juni 

 

09.30 uur  ds. D. Visschers 

(Wolvega) 

Werelddiaconaat 

 

zondag 30 juni 

Openluchtdienst Woldberg 

m.m.v. de Woldklank 

10.00 uur  ds. E van Veen 

 

Kerkdienst gemist 

zondag 7 juli 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen Binnenlands diaconaat 

 

zondag 14 juli 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen  Kosten eredienst 

zondag 21 juli 

 

09.30 uur dhr. A. Weemstra 

(Vries) 

Stille hulp 

 

 

Op de zondagen 2 juni en 7 juli 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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Feest tussen hemel en aarde 
 

Toen Jezus naar de Hemel ging 

dachten misschien de mensen: 

Waarom gaat Jezus van ons weg 

nu wij Hem zo graag wensen? 

 

Hij heeft hen toen gezegd Ik ga 

daar plaats voor jullie maken, 

als Ik hier niet meer ben 

zal Ik van daar over je waken 

 

en Hij beloofde ook nog 

zoals Ik ben gegaan 

zo zal Ik ook weer komen 

‘k ben hier niet ver vandaan 

en op het Pinksterfeest 

dan zal Ik jullie sturen 

de Heilige Geest, 

dat zal niet lang meer duren. 

 

Zo werd de Hemelvaart toch fijn 

en horen we in kerken 

Hij zal voor altijd bij ons zijn 

ook als wij het niet merken. 

 

Coby Poelman-Duisterwinkel 

 

 

 

 

 

Kinderdienst 
 

Op zondag 14 april hebben we de Palm 

Pasenstokken gemaakt. Wat ontzettend fijn 

om zoveel kinderen te zien. Tijdens deze 

kinderdienst hadden we ervoor gekozen om 

het traditionele Joodse Paasfeest te belichten: 

namelijk de uittocht uit Egypte. En waarom 

eten we eigenlijk eieren? Het was erg leuk om 

aan het einde van de kerkdienst samen een 

poort te maken van al die mooie (en vooral) 

lekkere Palm Pasenstokken. 

 

Zondag 2 juni is alweer onze laatste 

kinderdienst voor de zomervakantie. Dit in 

verband met de gezinsdienst, in 

samenwerking met school, die 7 juli is. De 

dienst van 2 juni wordt een afscheidsdienst: 

We nemen dan “afscheid” van Nienke en 

Hermen. Zij gaan komend jaar naar het 

voortgezet onderwijs. De dienst heeft als 

thema: “BFF” (wat zoveel betekent als Best 

Friend Forever). Wat we gaan doen is 

natuurlijk nog een grote verrassing. Later 

meer hierover.  

 

Hopelijk allemaal tot ziens op 2 juni, zodat we 

met elkaar Nienke en Hermen uit kunnen 

zwaaien. 

 

Hartelijke groet, Jannie, Fijke, Froukje, Fokie 

en Jolanda 

 

 

 

Zondag 9 juni, Pinksteren 
 

Het is feest! Gods Geest, zijn levensadem, verbindt mensen, zet mensen in beweging, geeft 

goddelijke kracht, hoop en liefde. Naast Kerst en Pasen is het Pinksterfeest het derde grote 

christelijke feest. In geuren en kleuren wordt dit verteld, passie is de kern. Wat zet je in vuur en 

vlam om aan Gods koninkrijk te bouwen, een levenskeuze die tot vrijheid en verbondenheid wil 

uitnodigen. Verantwoord omgaan met schepping, oog voor toekomst en Gods steun.  
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De Geest waait waarheen Hij wil ….. .....  
 

en dat is nou precies het probleem. Het 

probleem waar veel christenen tegenaan 

lopen. God de Vader, dat gaat nog wel. Jezus 

Christus, de Zoon, ook wel. Maar die Heilige 

Geest, dat is toch wel een stuk lastiger.  

Dus is het met Kerst heel druk in de kerk, wil 

het met Pasen ook nog wel lukken, maar blijkt 

Pinksteren telkens weer de kroon te spannen 

in negatieve zin. Op deze christelijke feestdag 

komen er maar nauwelijks meer mensen naar 

de dienst dan op een gewone zondag.  

Nou weet ik wel dat het niet om aantallen gaat. 

En dat je met dat ‘gewone’ aantal mensen een 

hele goede, gezegende, feestelijke 

samenkomst kunt hebben, waarin de 

aanwezigheid van de Heilige Geest voelbaar 

is.  

Maar toch is er iets mis. Want, laten we even 

duidelijk stellen dat wij als Gemeente des 

Heren helemaal niet hadden bestaan als daar, 

in die bovenzaal zovele eeuwen geleden, niet 

die Geest in werking was getreden. En dan 

past het natuurlijk niet op de feestdag om juist 

dát feit te vieren je te gedragen alsof het een 

normale zondag is.  

Het is iets van alle tijden …. het ongemak over 

de Geest. Er zijn altijd al kerkgenootschappen 

geweest die er maar nauwelijks mee uit de 

voeten konden. Wat dan weer allerlei reacties 

van andere gelovigen heeft opgeroepen die 

diezelfde Heilige Geest weer zo benadrukten 

dat er bijna geen houden aan was.  

De Geest doet wat Hij wil. En niet zozeer wat 

wij willen. We kunnen de Geest van God niet 

in regeltjes proppen, we kunnen Hem niet aan 

banden leggen. Als Hij er is, dan gaat Hij zijn 

eigen gang en werkt tot eer van God  

Rest ons één vraag: Staan we open voor wat 

Hij wil doen in ons leven? In onze gemeente? 

Willen we ons laten sturen door deze Geest? 

Of hébben we Hem aan banden gelegd ..... 

hebben we Hem monddood gemaakt, in 

zoverre dat Hij alleen nog maar kan werken 

waar wij Hem ruimte bieden? Voor zover Hij 

in onze regeltjes past? 

 Misschien moeten we Handelingen 2 nog 

eens goed lezen. En bidden of God ons wil 

vervullen met de Heilige Geest. Wanneer we 

dat met elkaar als gemeente van Christus hier 

ter plaatse doen, dan hoeven we niet verbaasd 

te staan als er wonderen gaan gebeuren. Op 

wat voor manier dan ook! 

 

Ds. V.E. Huls 

 

 

 
 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjogYGN_rPiAhUPIlAKHW6HAvsQjRx6BAgBEAU&url=https://visie.eo.nl/2017/06/waarom-we-pinksteren-precies-50-dagen-na-pasen-vieren/&psig=AOvVaw3zV21zTQ1NCxzf7Oo0-mSr&ust=1558781031047896
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Openluchtdienst  
 

De jaarlijkse openluchtdienst zal dit jaar gehouden worden op zondag 30 juni op de inmiddels 

vertrouwde plek, vlakbij camping het Kappie. We hopen die zondag natuurlijk op mooi weer. 

Medewerking is er van de Woldklank en de dienst begint om 10.00 uur. Na afloop van deze dienst 

is er natuurlijk ook gelegenheid tot ontmoeting. Bij slecht weer zal de dienst in de kerk gehouden 

worden. 

 

Kerk- en Schooldienst 
 

 

 

 

Op zondag 7 juli is er de dienst kerk en 

school. De voorbereidingen voor deze dienst 

zijn inmiddels gestart. U zult daar de 

komende tijd meer over horen.  

 
 

 

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? 

Scriba, Kees Offringa 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjOoPfjj7TiAhXDYlAKHZnaCjAQjRx6BAgBEAU&url=https://hervormdheerde.nl/prod/home/nieuws/350-openluchtdienst-op-de-brink&psig=AOvVaw2SD1updcoeegwRLj4MAiaj&ust=1558785802360473
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Wij feliciteren de volgende 75-plussers 
 

  

2-jun M. Bakker-Bos, Oldemarktseweg 119 N, met haar 81e verjaardag 

3-jun J. de Wilt-Bezemer, Witte Paarden 6, met haar 93e verjaardag 

11 juni P. de Olde, Bakkersveld 44 met zijn 75e verjaardag 

13 juni L. Bakker, Het Schild 12, met zijn 76e verjaardag 

14 juni H.J. Kuiper-van den Hul, ten Holtheweg 8, met haar 79e verjaardag 

15 juni G.H. van den Berg, Mariënwold 20, met zijn 82e verjaardag 

24-jun H. Wardenier, Oldemarktseweg 126, met haar 82e verjaardag 

4 juli C.M. Maters-Plaisier, Mienbeken 4 met haar 75e verjaardag 

6 juli S.A. Maters, Mienbeken 4, met zijn 79e verjaardag 

9 juli V. Noordhuis-Faken, De Erfgenamen 5, met haar 83e  verjaardag 

12-jul H. Oosting-Kuiper, Bakkersveld 11 A, met haar 89e  verjaardag 

12 juli S. Mook-Hoekstra, De Spitzen 6, met haar 76e verjaardag 

13 juli A.L. Bijl-Post, Hummelingen 8, met haar 83e  verjaardag 

19 juli A.C. Veldhuizen-Jongbloed, Oldemarktseweg 9, met haar 81e verjaardag 

21-jul G. Weijs-Timmerman, A.F. Sroinkweg 1, met haar 77e 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 Nijestede, Johannes Bogermanstraat 1, 8331 GZ Steenwijk: 

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 Hoogeveenseweg 39c 

 

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. 
 

 

 

Pinksterwandeling 
 

Het is alweer de zesde editie van de 

Pinksterwandeling Steenwijkerwold. In een 

gezamenlijk initiatief van de Protestantse 

Gemeente en de Rooms Katholieke Parochie 

is een gezellige en informatieve wandeltocht 

uitgezet op de zaterdag voor Pinksteren (8 

juni).  

 

De wandeling wordt georganiseerd om 

elkaar op een actieve manier te ontmoeten. 

Voor, tijdens, en na de wandeling is 

er gelegenheid om gezellig bij te praten en van 

gedachten te wisselen. Iedereen die van 

wandelen houdt is van harte welkom. Jong, 

oud, kerkelijk gezind of niet.   

 

De start is dit jaar vanuit de RK kerk 

(Gelderingen 77). Om 13.30 uur wordt u 

hartelijk ontvangen met een kopje koffie. Na 

het openingswoord vertrekt de eerste groep 

vanaf 14.00 uur voor een mooie tocht rond 

Steenwijkerwold. Er zijn verschillende 

tussenstops, waar u ook nog wat opsteekt. Het 

eindpunt van de wandeling is rond 17.00 uur 

in Hoogthij in Steenwijkerwold. Onder het 

genot van een hapje en een drankje sluiten we 

gezamenlijk af. 

 

De wandeling is ongeveer 6 kilometer. 

Deelname is € 2,50 per persoon, kinderen 

lopen gratis mee. Opgeven is niet verplicht, 

maar wel gemakkelijk voor de organisatie.  

 

U kunt zich opgeven bij  

Lucy Wink (gerardenlucy@kpnplanet.nl ) of 

Sarissa Sloot (ssarissa@hotmail.com ) of  

via Facebook: Pinksterwandeling 

Steenwijkerwold. 

 

 

 
 

 

mailto:gerardenlucy@kpnplanet.nl
mailto:ssarissa@hotmail.com
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Startzondag 2019 
 

Veel gemeenten beginnen binnenkort al met 

de voorbereidingen voor de Startzondag in 

september. Dit jaar biedt de 

dienstenorganisatie materiaal aan rond het 

thema ‘Een goed verhaal’, vol handvatten om 

op nieuwe en creatieve manieren met de 

Bijbel aan de slag te gaan. 

Een goed verhaal’ is een vervolg op het thema 

van vorig jaar, ‘een goed gesprek’, licht 

projectleider Floor Barnhoorn toe. Prof. dr. 

Maarten Wisse schreef op verzoek van de 

synode een nota over het geloofsgesprek, met 

de titel ‘De Bijbel in het midden’. “Daarin 

pleit hij ervoor geloofsgesprekken te voeren 

rondom de Bijbel. De Bijbel ligt als boek van 

God immers aan de basis van ons geloven. En 

als we leren met de verschillende stemmen in 

de Bijbel om te gaan, zijn we ook beter in staat 

om elkaars verschillende manieren van 

geloven te begrijpen en te aanvaarden.” Het 

voeren van gesprekken rond de Bijbel is niet 

vanzelfsprekend, ziet Barnhoorn. “In veel 

gemeenten is er een bepaalde verlegenheid om 

met de Bijbel aan de slag te gaan. Dat komt 

ook omdat bijbelteksten of -verhalen niet 

automatisch als ‘goed verhaal’ worden 

ervaren. Een bijbelverhaal moet je eigen 

verhaal raken, anders blijft het te abstract. 

Door de vraag te stellen: ‘Wat betekent dit 

voor mij?’, of: ‘Wat zegt God hierdoor tegen 

mij?’ ontstaat een wisselwerking tussen het 

verhaal uit de Bijbel en je eigen verhaal. Dan 

wordt de Bijbel een spiegel voor ons dagelijks 

leven.” 

 

Aanbod 

Rond het thema ‘Een goed verhaal’ wordt 

allerlei materiaal aangeboden. “Vrijwel elke 

gemeente heeft met de predikant of kerkelijk 

werker natuurlijk al een expert in huis als het 

gaat om de Bijbel. Die doet elke zondag haar 

of zijn best om ‘het goede verhaal’ bij de 

mensen te brengen. De materialen die de 

dienstenorganisatie aanbiedt, zijn een 

aanvulling daarop. Allereerst is er allerlei 

bijbelstudiemateriaal beschikbaar, waaruit 

gemeenten kunnen kiezen. Maar er worden 

ook werkvormen aangeboden om op een 

nieuwe, levendige manier met de Bijbel aan 

de slag te gaan, in de kerk en daarbuiten. Zo 

zijn er werkvormen beschikbaar die gebaseerd 

zijn op bibliodrama. Daarbij stap je letterlijk 

in een verhaal: je verplaatst je in een bijbels 

personage en stelt je voor: wat zou deze 

persoon denken, voelen en zeggen? Ook 

worden meditatieve werkvormen aangeboden, 

waarbij het gaat om stil worden, een tekst 

lezen en herlezen, en afdalen in je binnenste. 

Je vraagt je af: ‘Wat heeft deze tekst mij te 

zeggen?’ Of: ‘Wat heeft God mij door deze 

tekst te zeggen?’” 

 

Voor de hele gemeente 

Naast creatieve en meditatieve werkvormen 

zijn er werkvormen voor kinderen en 

jongeren, liturgische suggesties voor de 

kerkdienst en een spel dat met de hele 

gemeente gespeeld kan worden. Barnhoorn: 

“Daarnaast is er materiaal voor het nieuwe 

seizoen dat in september van start gaat. Zo is 

er bijvoorbeeld een opzet beschikbaar voor 

groothuisbezoek en worden er ideeën 

aangeboden voor bijbelgebruik in het 

pastoraat.” Het aanbod is divers en gemeenten 

kunnen zelf kiezen van welk materiaal ze 

gebruik willen maken, benadrukt hij. “Het zou 

mooi zijn als het aanbod gemeenten stimuleert 

om vaker de Bijbel te openen.” 

Op protestantsekerk.nl/startzondag vindt u 

alle materialen bij de Startzondag 

 

 
 

 

, 
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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. 
 

 
 

 

Dank jullie wel 
 

De afgelopen periode heb ik van veel gemeenteleden op diverse manieren beterschapswensen 

ontvangen na mijn onverwachtse operatie (afgeknelde darm). Wow, wat voelde die aandacht goed. 

Iedereen oprecht heel erg bedankt daar voor.   

 

Ik ben blij te kunnen zeggen dat het weer de goede kant op gaat. 

 

Kees Offringa, scriba  
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Nieuws van CJV Steenwijkerwold 
 

Vrijdagavond 5 april hebben we in het Vestzaktheater van de Meenthe ons jaarfeest 

georganiseerd. Maar liefst 52 kinderen deden mee. De kinderen hadden zelf hun act bedacht op 

basis van het thema “Reis om de wereld in 80 minuten”. Het werd een gevarieerde show, en de 

avond startte met het gezamenlijke lied “Wie ben jij”.  Daarna gingen we op reis, van de 

Noordpool naar China, van Spanje naar “Game World” en nog veel meer. Dank aan alle ouders 

die mee hebben geholpen om deze avond mogelijk te maken. Het was een groot succes en de 

kinderen genieten er enorm van. 

 

Volgende activiteiten: 

Het laatste weekend van juni gaan de kinderen van groep 5 t/m de brugklas weer op kamp naar 

Appelscha. De kinderen van groep 3 & 4 hebben op vrijdagmiddag 14 juni nog een 

verrassingsuitje.  

 

Voor meer informatie:cjvsteenwijkerwold@gmail.com 

 

 

	

 

 

 



 13  
 

 

Komen en gaan 
 

De volgende leden zijn nieuw in onze gemeente: 

mevr. A. Jonkers, Wethouder Zeefatstraat 13 van Scheerwolde 

dhr. E.M. Timmerman, Wethouder Slootstraat 26 van Wetering 

mevr. A.W. Steenbergen, Oosterhoek 9 van Zwolle 

 

De volgende gemeenteleden zijn vertrokken uit onze gemeente: 

mevr. R. Weijer, ten Holtheweg 39 naar Steenwijk 

 

De volgende leden zijn verhuisd binnen onze gemeente: 

dhr. B. Klarenberg, van Bergweg 43 naar Bergweg 53 

fam. Verra-Blei, van Burgemeester Kuiperslaan 77 naar de Veentjes 7 in Oldemarkt 

mevr. F. Middelbrink, van Bergsteinlaan 80 naar Wethouder Zeefatstraat 20 

 

 
 

Solidariteitskas 2019 

 
Een kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Het is een plek waar mensen God kunnen 

ontmoeten, voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis kunnen zijn voor hun omgeving. Om dit 

goed te kunnen doen zijn er niet alleen ideeën en mensen maar ook financiële middelen nodig. En 

dat is nu net waar het bij sommige gemeenten aan ontbreekt. Voor hen is er de Solidariteitskas. 

´Gemeenten helpen elkaar´ is de gedachte achter deze voorziening van de Protestantse Kerk. 

 

Twee mooie voorbeelden 

De gereformeerde kerk van Nijeveen wilde graag een toegankelijke plek in het dorp zijn, net als 

een herberg, waar mensen zomaar naar binnen komen om hun verhaal te doen. Met hulp van de 

Solidariteitskas is dat gelukt. Het idee heeft de gemeente een gezicht naar buiten én nieuw elan 

gegeven.   

En dan Zegveld. De muren van de monumentale hervormde kerk lieten vocht door en de fundering 

bleek aangetast. Er was een flinke restauratie nodig. Maar de gemeente is te klein om dit zelf te 

bekostigen. Daarom gingen de gemeenteleden enthousiast aan de slag met acties. Ook werden er 

fondsen aangeschreven én er werd een beroep gedaan op de Solidariteitskas. De renovatie is 

inmiddels in volle gang. 

  

Uw bijdrage 

De Solidariteitskas wordt gevuld door een vaste, verplichte bijdrage van alle belijdende leden van 

de Protestantse Kerk. Steun vanuit de Solidariteitskas is altijd tijdelijk, bedoeld om een gemeente 

op weg te helpen. Wij vragen u om een bedrag van €10. Hiervan wordt €5 afgedragen aan de 

Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij 

rekenen op uw solidariteit en bijdrage?  

 

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op 

www.pkn.nl/solidariteitskas. 

 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!  

 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyw9npwZLWAhVRPFAKHXEXA-gQjRwIBw&url=http://www.cleijnhasselt.nl/wat-een-snelle-verhuizing/&psig=AFQjCNFAEyl8vhhhuOScxGq4_d4lJDwwAg&ust=1504854409611171
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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, 

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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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. 

 

U kunt een gratis exemplaar van het 

vakantieboekje Op reis met Petrus aanvragen 

via www.protestantsekerk.nl/vakantieboekje. 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gedicht “Broos” 
 

Broos kan een mens worden 

Broos is een mens 

zonder het steeds te weten 

 

Sterk wil een mens zijn 

autonoom 

onafhankelijk van anderen 

 

Zorgbehoevend kan een mens worden 

Zorgbehoevend is een mens 

zonder het steeds te willen 

 

Rechtop wil een mens gaan 

zijn hoofd omhoog, zelfbewust 

zijn doelen duidelijk 

 

Naar een ander toegebogen 

wordt een mens, meer mens 

zonder het steeds te weten 

 

Er is een buigen 

naar de ander 

die de ander zichzelf laat worden 

 

Er is een ontvangen 

van liefde 

die een mens groot maakt 

 

Marinus van den Berg 

 

 

 

 

  

http://www.protestantsekerk.nl/vakantieboekje
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Woordzoeker Hemelvaart en Pinksteren 
 

De overgebleven letters vormen de oplossing 

 

 


