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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.nl  
 
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 

Secretaris mevr. W.K. Heijman-Hartkamp 51 74 51 kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.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 organisten@pk-steenwijkerwold.nl  
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 eind oktober. Uw bijdrage voor dat nummer kunt u 

tot en met woensdag 23 oktober 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  
 

 

zaterdag 14 september Kerk Open Monumentendag   10.00 uur 

zondag 22 september Kerk Opening Winterwerk   09.30 uur 

donderdag 3 oktober Hoogthij Ouderenmorgen   10.30 uur 

donderdag 3 oktober Hoogthij Samen aan tafel   12.15 uur 

zaterdag 12 oktober Kerk Concert de Woldklank en    20.00 uur 

  Top Onna  

 

 

 

 

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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 4  
 

 

Overzicht kerkdiensten 
  

    

zondag 15 september 

 

09.30 uur ds. E. van Veen Zending 

zondag 22 september 

Opening Winterwerk 

m.m.v. El Jakim  

 

09.30 uur  ds. E. van Veen Vredeswerk 

zondag 29 september 

 

 

09.30 uur  ds. M. Reinders 

(Zwolle) 

 

Werelddiaconaat 

 

zondag 6 oktober 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen 

 

Kerk en Israël  

 

zondag 13 oktober 

doopdienst 

 

09.30 uur ds. E van Veen 

 

Wereldvoedseldag 

zondag 20 oktober 

 

 

09.30 uur  ds. P. de Vries 

(Beilen) 

 

Kerkkoor 

 

zondag 27 oktober 

 

Viering Heilig Avondmaal 

09.30 uur  ds. E. van Veen  Streekverband 

 

 

zondag 3 november 

 

09.30 uur ds. E. van Veen  Najaarszending 

 

Op de zondagen 6 oktober en 3 november 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. 

 

 

Kinderdienst 
 

De zomervakantie is alweer om. Lekker 

uitgerust, leuke dingen gedaan, weer met 

goede moed er tegenaan. Ook wij beginnen 

snel weer met een nieuwe kinderdienst: 

zondag 6 oktober zal onze eerste dienst van 

het seizoen zijn. We hebben een leuk thema: 

“Ik ga op reis…”. Jullie zijn allemaal van 

harte welkom bij Hoogthij. De dienst start 

om 9.20 uur.  

Helaas heeft Fijke haar laatste kinderdienst 

gedraaid. We willen haar ook via deze weg 

hartelijk bedanken voor al die jaren leiding 

geven. Enthousiast, creatief, gedreven, altijd 

stond ze klaar. Fijke, bedankt, we gaan je 

missen. 

De leiding van de Kinderdienst bestaat uit: 

Fokie ten Wolde, Jannie Plat, Froukje 

Benedictus en Jolanda Klaverdijk. Daar 

kunnen gerust nog meer mensen bij. Lijkt het 

u wat om eens in de maand samen met ons 

een Kinderdienst te draaien? Samen met 

kinderen mooie gesprekken te voeren en 

betekenisvolle activiteiten erbij te doen? Dan 

houden wij ons warm aanbevolen. We zijn 

met een kleine groep leiding en het zou 

ontzettend fijn zijn als we wat versterking 

zouden kunnen krijgen…We horen graag van 

u. 

Voor nu: iedereen een heel fijn nieuw 

seizoen toegewenst en hopelijk tot zondag 6 

oktober. 

 

Hartelijke groet, Fokie, Jannie, Froukje en 

Jolanda 
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Startzondag 22 september 2019 
 

Op 15 september wordt de jaarlijkse 

startzondag wederom gehouden. De 

startzondag staat dit keer 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 onder leiding van 

Harold Kooij.  

 

De dienst begint om 10.00 uur, vanaf 9.30 

bent u welkom met koffie of thee.  

 

Na de dienst: napraten onder het genot van 

een hapje en een drankje. Ongeveer om 12.00 

uur sluiten we af met een lunch. De kosten 

hiervan zijn 10 euro per persoon; de kinderen 

doen gratis mee. 

 

U kunt zich hiervoor opgeven door middel 

van een intekenlijst achter in de kerk of bij 

Roeli Boer, telefoon 58 75 70 of  

Geesje Jongschaap, telefoon 58 91 94. 

 

Niet alleen een goed verhaal, maar ook een 

tekst, gedicht, lied of afbeelding kan 

weergeven wat voor u en jou belangrijk en 

waardevol is in het dagelijks leven. 

 

Wij vragen u dan ook om dit verhaal of deze 

tekst of een gedicht enzovoort mee te nemen 

op 22 september aaanstaande.  

 

Na de dienst gaan we deze verzamelen en 

tentoonstellen in de kerk. We zijn heel 

benieuwd naar uw verhaal! 

 

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, 

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) 

 
 

 

 

 

Wij feliciteren de volgende 75-plussers 
 

20 sep A. Hofstee-Dedden, Burgemeester Kuiperslaan 6, met haar 81
e
 verjaardag 

27 sep K. van Dijk-Spin, Kerkwoerthe 48, met haar 80e verjaardag 

27 sep J. de Vries-Grevelink, Oyershoeve 245, met haar 82e verjaardag 

1 okt H.E.A. Schipper-Dierkes, Basserveld 1, met haar 78e verjaardag 

7 okt B.E. Dolstra, Woldweg 4, met haar 83
e
 verjaardag 
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8 okt E. Hartkamp-Otten, Markehof 1, met haar 81
e
 verjaardag 

8 okt J. Kuijsten, Gelderingen 30A, met zijn 81
e
 verjaardag 

9 okt J. van Beek, Holthinge Campweg 110, met zijn 79
e
 verjaardag 

10 okt K.A. Klaverdijk, Oyershoeve 1 Woonark 2.19, met zijn 78
e
 verjaardag 

13 okt M. Kuiper-Wicherson, Tukseweg 210, met haar 84
e
 verjaardag 

16 okt J. Muis, Pastoor Muitemanstraat 14, met zijn 84
e
 verjaardag 

24 okt G. Bosscha-Westerbeek, Boomsluiters 5, met haar 85
e
 verjaardag 

24 okt J. van Eerde-van der Horst, Mariënwold 15, met haar 77
e
 verjaardag 

26 okt F. Muis-Poepjen, Pastoor Muitemanstaat 14, met haar 81
e
 verjaardag 

30-okt A. Schokker, Conincksweg 55, met zijn 82
e
 verjaardag 

1 nov C. Plat, Oldemarktseweg 119 G, met haar 86e verjaardag 

2 nov D.J. Wubs-de Groot, Het Schild 3, met haar 84
e
 verjaardag 

 

 
 

 

 

 

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 

van het moderamen zijn:  

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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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 – Greveling Woonark 2.45 

Dhr. L. Kolenbrander Woonark 0.9 

Mevr. P. Wijcherson- Kuiper Klipper 

Dhr. K.A. Klaverdijk  Woonark 2.19 

 

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. 

 

 

Ambtsdragers gezocht !!!!!!!!! 
 

In oktober zal een aantal ambtsdragers hun 

taak neerleggen omdat zij zich al vele jaren 

zich hebben ingezet in het opbouwen en in 

stand houden van onze Protestantse 

Gemeente, en omdat hun termijn er op zit. 

De kerkenraad is ze zeer erkentelijk voor de 

energie die ze hebben gestoken in al het werk 

dat zij in deze periode hebben verricht. 

 

Maar het werk moet natuurlijk wel doorgaan. 

Daarom vraagt de kerkenraad aan u om bij 

uzelf na te gaan of u zich wilt inzetten voor 

onze kerk als diaken, want anders hebben wij 

straks geen diakenen meer. Eén van de beide 

ouderlingen, mevrouw Roeli Boer, gaat over 

een tijdje starten met nierdialyse, en is dan 

ook minder beschikbaar. Dus ook nieuwe 

ouderlingen zijn van harte welkom. 

 

Maar misschien kent u ook wel iemand 

waarvan u denkt dat hij of zij geschikt is om 

een taak te verrichten in de kerkenraad. Dit 

kunt u doorgeven aan de kerkenraad of aan 

één van de ambtsdragers. Wij zijn met name 

op zoek naar diakenen op zeer korte termijn 

en versterking bij de ouderlingen. 

Mocht u meer informatie willen, neem dan 

contact op met één van de ouderlingen of 

diakenen of bij de predikant. 

 

Hartelijke groet, ds. Eric van Veen 
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Activiteiten vanuit de Commissie 

Gemeenteopbouw 
 

Ook de afgelopen zomermaanden is de 

Commissie Gemeenteopbouw bezig geweest 

met de voorbereidingen voor de activiteiten 

van het komende najaar.  

 

De opening van het winterwerk is op zondag 

22 september aanstaande.  

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar 

het artikel “Startzondag 22 september 2019” 

op bladzijde 57. 

 

Het lijkt nog ver weg, maar toch willen we u 

alvast laten weten dat de Top 2000-dienst dit 

jaar op 22 december plaatsvindt. Dit jaar zal 

de muzikale ondersteuning worden verzorgd 

door een populaire Steenwijkse band. Welke 

band? Daar vertellen we u de volgende keer 

meer over! 

 

U bent van harte uitgenodigd. Hoe meer 

zielen, hoe meer vreugd! 

 

 
 

 

 

Bericht van het Protestants Kerkkoor 
 

Wat wij voor de zomervakantie al hadden 

verwacht is werkelijkheid geworden 

Het koor zit momenteel in zwaar weer. Dit 

komt o.a door het overlijden en ziekte van 

koorleden.Hierdoor is er een tekort aan 

stemmen bij de bassen en tenoren ontstaan en 

ook bij de sopranen en alten zou aanvulling 

welkom zijn. 

Zoals het nu lijkt zingen wij dit seizoen dan 

ook voor het laatst. 

 

De volgende datums voor het verlenen van 

medewerking staan in de agenda voor ons 

koor: 

Laatste zondag van het kerkelijk jaar:  

24 november 

Concert met de Woldklank: zondagavond  

15 december 

1e Kerstdag in de morgendienst 

 

De verstandhouding met het koor uit Vledder 

is erg goed en wij hebben hen dan ook 

gevraagd ons te helpen bij deze diensten. Wij 

hopen op een positief bericht van hun kant. 

 

Het enthousiasme en de inzet om te zingen is 

bij het koor nog volop aanwezig en wij 

willen u vragen: heeft u zin om met ons mee 

te zingen en te oefenen voor deze datums dan 

bent u van harte welkom op donderdagavond 

in de Immanuelschool. De repetitie begint 

om half acht. 

 

Vriendelijke groeten, 

namens het bestuur, Geesje Jongschaap 
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Gezamenlijk concert De Woldklank en TOP 

Onna 
 

Op zaterdag 12 oktober ontmoeten brassband 

en fanfare elkaar in de Protestantse Kerk te 

Steenwijkerwold. Chr. Brassband de 

Woldklank en muziekvereniging TOP Onna 

zullen dan een concert verzorgen.  

 

Beide verenigingen zullen apart te 

beluisteren zijn, maar ook zullen beide 

korpsen gezamenlijk voor het voetlicht 

treden.  

 

Een ideale avond voor de liefhebbers om te 

luisteren naar brassbandmuziek en 

fanfaremuziek. Het concert begint om 20.00 

uur en de toegang is gratis. Wel wordt er aan 

het eind een deurcollecte gehouden.  

Leden en dirigenten van De Woldklank en 

TOP hopen veel luisteraars te mogen 

begroeten.  

 

Albert Bosscha, voorzitter Chr. Brassband 

De Woldklank 

 

 
 

 

 

 

Mannen gezocht 
 

Het Chr. Mannenkoor Steenwijk gaat het 

Kerstoratorium ”Een nieuw begin” van Johan 

Bredewout, tekst Hans de Ruiter, uitvoeren. 

Dit zal plaats vinden op vrijdag 20 december 

aanstaande in de Grote- of Sint Clemens 

Kerk te Steenwijk. 

Het mannenkoor zal dit oratorium uitvoeren 

met een aantal musici en een spreekstem. 

Het geheel staat onder leiding van dirigent 

Marco Hoorn. 

 

Voor dit evenement zoeken wij mannen die 

op projectbasis hieraan mee willen werken. 

Deelname is geheel vrijblijvend, en uiteraard 

kostenloos. Vanaf 3 september zal iedere 

dinsdagavond voor dit Kerstoratorium 

geoefend worden. Sluiting om in te schrijven 

voor deelname is 17 september. 

 

Houd je van zingen, zing dan mee met het 

mannenkoor en kom op dinsdag avond naar 

de ”Meenthehof ” te Steenwijk. De 

koorrepetitie begint om 19.45 uur en eindigt 

21.45 uur en je kunt dit oratorium meezingen 

op vrijdag 20 december bij het concert van 

het  ”Chr. Mannenkoor Steenwijk” aanvang 

19.30 uur. 

 

Voor meer informatie: Harm Kroes, telefoon 

06 218 005 78 of Hans Maring, telefoon 

0521 51 52 13. 
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Groot Mannenkoor Noord Nederland naar 

Brugeskerk Dwingeloo 
 

Dinsdagavond 15 oktober aanstaande vindt er 

in de Brugeskerk te Dwingeloo een prachtig 

Herfstconcert plaats. Het Groot Mannenkoor 

Noord Nederland o.l.v. Martin Mans zal 

medewerking verleden.  

 

Dit mannenkoor bestaat uit 100 leden. 

Organist Ronald Knol en pianist Harold 

Kooij zullen het mannenkoor begeleiden en 

improvisaties verzorgen op orgel en piano. 

Ook is er samenzang. Het belooft een mooi 

concert te worden.  

 

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kerkzaal 

voor € 12,50 op de avond zelf, inclusief 

koffie en een lekkernij. De presentatie is in 

handen van Jan de Boer uit Urk. Aanvang 

20.00 uur. De kerk is open om 19.15 uur.  

 

 

Nieuws van CJV Steenwijkerwold 
 

We kunnen weer terugkijken op een geslaagd 

clubjaar. Bovendien is het aantal leden hard 

aan het groeien. Leuk om te zien dat zoveel 

kinderen genieten van de activiteiten die we 

organiseren. 

 

Het clubseizoen hebben we dit jaar weer 

afgesloten met een uitje voor de kinderen van 

groep 3 & 4 naar de speeltuin in Havelte. En 

voor de kinderen van groep 5 tot en met de 

brugklas was er het jaarlijkse kamp naar 

Camping De Bosberg in Appelscha. Wat 

hebben ze het getroffen dit jaar met het weer. 

Het werd een tropisch weekend met veel 

waterplezier in het bosbad en met de 

waterschuifbaan bij de tenten. We zijn dit 

jaar ook voor het eerst met de kinderen naar 

het Klimpark op de camping geweest. Een 

groot avontuur voor de kinderen, met onder 

andere klimmen op de klimwand, abseilen 

vanuit de toren, de vertrouwenssprong, 

tokkelen en uiteraard de hindernissen op 3, 6 

en zelfs 9 meter hoogte. De kinderen hebben 

hierbij elkaar ontzettend goed geholpen om 

al deze uitdagingen te overwinnen. 

 

Op zaterdagmiddag 21 september starten we 

dit seizoen weer met een leuke 

buitenactiviteit 

Alle kinderen die dit clubseizoen erbij zullen 

zijn wensen wij veel plezier! 

 

Voor meer informatie:  

cjvsteenwijkerwold@gmail.com 

 

 
 

 

Komen en gaan 
 

De volgende leden zijn nieuw in onze gemeente: 

mevr. M.H. van Veen, Oldemarktseweg 83a van Zwolle 

mevr. E. Nitrauw, Mariënwold 22 van Scharsterbrug 

 

Het volgende lid is verhuis naar een andere gemeente: 

dhr. R.J. v.d. Berg, van Holthinge Campweg 128 naar Giethoorn 

  

mailto:cjvsteenwijkerwold@gmail.com
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi53Y2g1bnjAhXBblAKHbFqBggQjRx6BAgBEAU&url=http://muziekeneducatie.nl/ik-ga-verhuizen/&psig=AOvVaw11mJkQAS7-hOmfiiyfRw7g&ust=1563374290907612
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Pastoraat – aandachtspunten 
 

 

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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Afsluiting Vredesweek op 29 september 
 

 
 

Ervaar het openbaar vervoer 
 

Speciaal voor senioren organiseren OV-

ambassadeurs een inloopspreekuur in 

Steenwijk.  

 

Waar en wanneer? Dit wordt aangekondigd 

in de lokale krant en andere media. 

 

OV-ambassadeurs beantwoorden tijdens het 

maandelijkse inloopspreekuur veel gestelde 

vragen over reizen met bus en trein. Dit zijn 

ervaren OV-reizigers die vrijwillig 

leeftijdsgenoten op weg helpen. Met 

duidelijk informatiemateriaal krijgen 

senioren uitleg over de OV-chipkaart, 

tarieven en abonnementen, het plannen van 

een reis en in- en uitchecken bij diverse 

vervoerders. Ook geven zij informatie over 

het deelnemen aan een proefreis. 

Belangstellenden mogen kostenloos en 

vrijblijvend binnenlopen. 

 

De Provincies Overijssel, Flevoland en 

Gelderland vinden het belangrijk dat senioren 

zo lang mogelijk zelfstandig kunnen reizen. 

Daarom maken zij het mogelijk dat OV-

ambassadeurs gedurende het gehele jaar 

activiteiten organiseren in diverse 

gemeenten.  

Naast inloopspreekuren organiseren zij ook 

informatiebijeenkomsten en proefreizen.  

 

Kijk op www.ervaarhetov.nl. voor meer 

informatie en een overzicht van alle 

activiteiten.  

 

Voor vragen kunt u bellen met 038-4540130, 

of een e-mail sturen naar:  

ov-ambassadeur@ervaarhetov.nl  

 
 

 

  

RAAD VAN KERKEN STEENWIJK e.o. 

 
 
 

    UITNODIGING 
 
voor de viering als afsluiting van de Vredesweek 
 
 
Thema: Vrede verbindt over grenzen 
 
De viering is op 29 september om 19:00 uur in de Doopsgezinde kerk in de Onnastraat. 
 
 
Wij willen op deze avond met elkaar bidden, zingen en spreken aan de hand van stellingen 
over hoe Vrede kan verbinden over grenzen. Voor een ieder kan die grens anders zijn. 
 
Wij hopen veel mensen te verwelkomen op deze avond. 
 

 
 
Werkgroep liturgie  

RAAD VAN KERKEN STEENWIJK e.o. 
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Rabo ClubSupport:   
Stem voor de Roosevelt Vakantieweek. Streekverband Noordwest Overijssel. 

 

Vanaf 27 september kan er door de leden van de Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijkerland 

weer gestemd worden voor allerlei goede doelen. De vakantieweek in het Rooseveltpaviljoen in 

het Nieuw Hydepark in Doorn is één van deze goede doelen. 

 

Elk jaar gaan er een aantal mensen uit ons dorp en uit de gemeente Steenwijkerland mee naar de 

Roosevelt Vakantieweek. Deze vakantie is bedoeld voor mensen uit Overijssel met een 

lichamelijke beperking die anders geen of weinig mogelijkheden hebben om op vakantie te gaan. 

 

Als u lid bent van de Rabobank in dit werkgebied en u wilt uw stem uitbrengen voor dit goede 

doel, dan willen wij u vragen om te stemmen op het Streekverband Noordwest Overijssel. 

Uw stem draagt er dan aan bij dat er volgend jaar weer leuke dingen georganiseerd kunnen 

worden voor de gasten die meegaan naar Doorn. 
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Overijsselse vertellingen 
 

Uitgeverij SenS in Tuk staat op het punt het 

boek “Overijsselse vertellingen van ds. Pieter 

Heering” (eind 19e eeuw) uit te brengen. 

Zoals wellicht bekend was Pieter Heering 

dominee in Steenwijkerwold in de jaren 80 

van de 19e eeuw. Ondanks deze tijdspanne 

staan de verhalen van Pieter Heering nog 

steeds overeind, en het was mede om deze 

kwaliteit dat uitgeverij SenS de verhalen 

opnieuw wil uitgeven. Dit in samenwerking 

met de IJsselacademie, het Plantenfonds en  

Dr. Harrie Scholtmeijer (dialectoloog). 

 

Het boek is een semiwetenschappelijke 

uitgave waarbij de nadruk ligt op de verhalen 

(in het Hollands, behalve de dialogen die in 

het dialect zijn), die zich stuk voor stuk in het 

Steenwijkerwold van toen afspelen. Zo'n 

bijzondere publicatie kent een financieel 

risico. Om deze zo klein mogelijk te houden 

bieden wij het boek aan voor een 

gereduceerde intekenprijs: van € 18,50 voor 

€ 14,90, exclusief portokosten.  

 

Het boek telt rond de 250 bladzijden, met 

drie tekeningen van Jozef Israëls.  

 

U kunt intekenen op website: 

www.senseuitgevers.nl. Op de websitepagina 

Overijsselse Vertellingen. Het een en ander 

wijst zich dan vanzelf. U kunt op deze site 

bestellen en betalen. 

 

 

 

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 

http://www.senseuitgevers.nl/
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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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Bijbelse dagkalender 2020 bestellen 
 

Sinds jaar en dag is dit het meest populaire dagboek om uit te delen onder gemeenteleden en 

bewoners van zorginstellingen. De meditaties in de Bijbelse Dagkalender zijn kort en bondig en 

volgen het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap. Iedere week begint met een 

inspirerend lied of een motiverende spreuk. Elke dag is voorzien van een bemoedigende tekst! En 

voor de belangrijke momenten in het leven zijn er een aantal gebeden opgenomen. 

 

Ook dit jaar bieden wij de Bijbelse Dagkalender voor een zeer aantrekkelijke prijs aan: 

Prijs per exemplaar € 8,99 

10-49 exemplaren, per exemplaar € 5,99 

50-99 exemplaren, per exemplaar € 4,99 

100 of meer, per exemplaar € 5,99 

 

Als u hiervoor belangstelling heeft, geef dan uw  

bestelling door aan de secretaris, W.K. Heijman-Hartkamp 

telefoon 51 74 51 of naar e-mail 

kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl  

 

Zo is wellicht mogelijk om een aanzienlijke korting  

te krijgen en bij bestellingen vanaf € 20,00 betaalt u  

geen verzendkosten. 

 

 

Jaarlijkse Ontmoetingsdag Classicale Kerk & 

Israël op 5 oktober 
 

Op zaterdag 5 oktober, aanvang 10.30 uur, 

houdt de Classicale Kerk & Israël Werkgroep 

Overijssel-Flevoland haar jaarlijkse 

Ontmoetingsdag. Plaats van samenkomst: de 

Leerkamer van d'Oale Grieze, het 

kerkgebouw van de Protestantse Gemeente 

Hellendoorn, Dorpsstraat 39 tel. 0548 

654424. Vanaf 10.00 uur Inloop met koffie 

en cake.  

 

Het middagprogramma staat in het teken van 

het afscheid van onze secretaris, Gé 

Batterink-Nijwening, die dit 

vrijwilligerswerk werk meer dan 25 jaar met 

hart en ziel heeft gedaan. Zonder haar inzet 

was de werkgroep allang ter ziele geweest. 

Om haar op gepaste wijze te bedanken 

organiseerden we een voor iedereen 

inspirerende middag en nodigden daarvoor 

ook familie en vrienden van Gé uit. 

 

Na afloop is er gelegenheid om bij een hapje 

en een drankje en de zoete klanken van een 

'nigoen' Gé persoonlijk te bedanken voor al 

het werk dat ze voor Kerk en Israël gedaan 

heeft. 

 

Deelname aan de gehele dag: € 10,00 

(inclusief lunch) te voldoen bij aankomst. 

Om u in de gelegenheid te stellen deel te 

nemen aan de financiering van het cadeau 

voor Gé stellen wij een gift zeer op prijs. 

Aanmelding tot uiterlijk 30 september 2019 

bij: Ad de Hoop, Marimba 18, 8265 RK 

Kampen 

telefoon 038 – 332 7629, e-mail: 

adehoop11@hetnet.nl 

 

 

mailto:kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl
mailto:adehoop11@hetnet.nl

