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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 

 

mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
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Belangrijke adressen en andere gegevens 
 

Predikant: ds. E. van Veen 58 85 68  ericvveen@ziggo.nl 
Preses: vacant 
Scriba: dhr. G. Dekker 06 106 506 72  scriba@pk-steenwijkerwold.nl  
 
Kerkelijk bureau:  51 74 51 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 
 dhr. H. Linthorst 06 106763 66 fam_linthorst@hotmail.com 
 dhr. J. de Vries 58 91 18 jan.de.vries@hetnet.nl  
 
Bloemendienst: vacant 
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. M. van Dorsten-Lopers,   

dhr. G. Eggink, mevr. M. Withaar organisten@pk-steenwijkerwold.nl  
Digiteam: digiteam@pk-steenwijkerwold.nl 
 
 
Andere telefoonnummers: 
Ledenadministratie kerkelijk bureau 51 74 51 kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl 
Nevendienst/zondagsschool: 
   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 is het Kerstnummer en verschijnt half december. Uw bijdrage 

voor dat nummer kunt u tot en met woensdag 4 december 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 

 

Agenda  
 

donderdag 7 november Hoogthij 10.30 uur Ouderenmorgen 

donderdag 7 november Hoogthij 12.15 uur Samen aan tafel 

vrijdag 15 november Kerk 15.00 uur Boekpresentatie 

donderdag 5 december Hoogthij  10.30 uur Ouderenmorgen 

donderdag 5 december Hoogthij 12.15 uur Samen aan tafel 

zaterdag 14 december Kerk 09.30 uur Afhalen kerstgroeten 

zondag 15 december Kerk   15.30 uur Concert SideTableSingers 

zondag 15 december Kerk 19.30 uur Kerstzangdienst de Woldklank en 

   kerkkoor 

vrijdag 20 december Hoogthij 10.30 uur Kerstviering voor de ouderen 

 

 

 

 

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 

 

Begroting 2020 ligt ter inzage 
 

De kerkrentmeesters hebben de begroting 2020 goedgekeurd. Voordat de kerkenraad haar 

goedkeuring kan geven wordt de begroting voor u als gemeenteleden ter inzage gelegd van maandag 

4 november tot 8 november a.s. 

Gemeenteleden die geïnteresseerd zijn kunnen een afspraak maken met Bert Dedden telefoon 

nummer 06 551 512 01.  

  

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 3 november 

 

09.30 uur ds. E. van Veen Najaarszending 

zondag 10 november  

 

Viering Heilig Avondmaal 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen Dorpskerken 

zondag 17 november 

 

 

09.30 uur  ds. A. Oosting 

(Balk) 

Verwarming 

 

zondag 24 november 

 

laatste zondag kerkelijk jaar 

m.m.v. het Kerkkoor 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen 

 

Pastoraat 

 

zondag 1 december 

 

1e advent 

 

09.30 uur ds. E van Veen 

 

Bezoekwerk 

 

 

zondag 8 december 

 

Viering Heilig Avondmaal 

2e advent 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen 

 

 

Kosten Eredienst 

 

zondag 15 december 

 

3e advent 

 

09.30 uur  dhr E. de Vos  

(Steenwijk) 

Kerkdienst gemist  

 

 

 

Op de zondagen 3 november en 1 december 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 
 

Op zondag 6 oktober hebben we de eerste 

Kinderdienst van dit seizoen weer gehad.  

Het thema was 'ik ga op reis', waarbij we het 

verhaal van Naomi hebben gelezen. Met wie 

ga je op reis? En wie gaat er altijd met je mee? 

Hierover hebben we gesproken en daarna 

hebben we samen een wereldbol gemaakt. 

Deze wereldbol komt in de kerk te staan, voor 

iedereen te bewonderen.  

 

Voor de komende Kinderdienst gaan we iets 

bijzonders doen bij het thema 'dopen'. We 

hopen op een grote opkomst. Ben je 

nieuwsgierig? Zondag 3 november om 9.20 

uur starten we in Hoogthij.  

 

Natuurlijk zijn we ook alweer druk aan het 

nadenken over wat we in de decembermaand 

gaan doen, maar daarover later meer.  

 

We hopen jullie allemaal te zien op zondag 3 

november.  

 

Tot ziens. 

 

Hartelijke groet, Fokie, Jannie, Froukje en 

Jolanda 
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Dankdag 6 november 
 

Het is niet moeilijk Heer 

om u te danken 

voor al uw zegeningen, 

voor ieder vriend’lijk woord, 

voor hen die mij omringen, 

voor een lied dat mij bekoord 

 

Het is niet moeilijk Heer, 

om u te danken 

voor het goede 

dat u in mijn leven geeft, 

voor de vreugde 

die ik nu beleef. 

 

Maar Heer, 

als ik verdriet ken 

en veel pijn, 

als ik gemis ken 

om hen die niet meer zijn, 

dan is het moeilijk Heer 

om u te danken. 

 

Juist dan 

mag ik u danken, 

voor de kleine dingen 

die u telkens geeft, 

dat ik als kind van u 

op aarde leef, 

dat elke dag opnieuw 

uw liefde mij omringt. 

Maar Heer 

als ik geen werk heb 

te ziek ben bovendien, 

als alles tegenzit 

de mensen mij niet zien, 

dan is het moeilijk Heer 

om U te danken. 

 

Juist dan 

wil ik u danken, 

voor het brood 

dat ik mocht eten, 

dat u daag’lijks 

voor mij zorgt, 

dat al mijn zorgen 

en mijn tegenslagen, 

door U begrepen wordt. 

  

Juist dan 

wil ik u danken , 

dat ik mag werken 

in uw koninkrijk, 

dat u niet vraagt 

naar arm of rijk, 

maar ieder vol erbarmen 

wilt omarmen. 

  

Ina van der Welle 

 

 

Voleinding 
 

In deze tijd van het kerkelijk jaar vieren we de 

zondagen van de voleinding, 

eeuwigheidszondagen. We denken dan niet 

zozeer aan zoiets als ‘afronding’ maar veel 

meer toekomstgericht, aan de voltooiing van 

Gods plannen met onze wereld, met ons eigen 

leven.  

 

Op de laatste van deze zondagen – de laatste 

voor de vrolijke Adventstijd-  gedenken we 

ook de gestorvenen. Op deze zondagen van de 

voleinding stelt het Evangelie ons voor de 

vraag die we onszelf ook stellen bij de 

jaarwisseling: Waar komt het nu uiteindelijk 

op aan? Een vraag die ieder voor zichzelf 

moet beantwoorden. 

De novembermaand is voor veel mensen een 

tijd van herdenken. Wij gaan de overledenen 

uit onze gemeente gedenken in de dienst van 

Eeuwigheidszondag op 24 november. Voor 

veel van de partners, kinderen en andere 

nabestaanden, is dit een periode waarin zij 

opnieuw met het verlies van hun geliefde 

worden geconfronteerd. Het is niet altijd 

gemakkelijk om bij eigen of andermans 

verdriet stil te staan. We laten elkaar daar ook 

wel in de steek, uit onmacht of onhandigheid. 

 

Tegelijk hebben we ook veel andere 

verlieservaringen: een huwelijk dat stuk is 

gelopen, onze gezondheid die er niet meer is, 

verbreken van contacten met kinderen of 
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ouders of broers of zussen, verlies van je baan, 

verlies van je dromen, verlies van veiligheid. 

Wat een verdriet komt daarin mee. Het mag er 

die zondagochtend allemaal zijn. We delen 

het met elkaar en met God. 

 

Wij wensen iedereen veel sterkte toe. 

De nabestaanden krijgen een uitnodiging voor 

het bijwonen van deze dienst. Na afloop van 

de dienst is de kerkenraad aanwezig om met 

de nabestaanden na te praten en koffie te 

drinken in Hoogthij. 

  

 

De mensen van voorbij 
 

De mensen van voorbij 

wij noemen ze hier samen. 

De mensen van voorbij 

wij noemen ze bij namen. 

Zo vlinderen zij binnen 

in woorden en in zinnen 

en zijn wij even bij elkaar 

aan ‘t einde van het jaar. 

 

De mensen van voorbij 

zij blijven met ons leven. 

De mensen van voorbij 

ze zijn met ons verweven 

in liefde, in verhalen, 

die wij zo graag herhalen, 

in bloemengeuren, in een lied 

dat opklinkt uit verdriet. 

 

De mensen van voorbij 

zij worden niet vergeten. 

De mensen van voorbij 

zijn in een ander weten. 

Bij God mogen ze wonen, 

daar waar geen pijn kan komen. 

De mensen van voorbij 

zijn in het licht, zijn vrij 

 

Hanna Lam 

 

 

Wij feliciteren de volgende 75-plussers 
 

5 nov A.B. Brandsma-Bouwer, Steenwijkerdiep Noord 2 A, met haar 75e verjaardag 

8 nov A. Schipper, Basserveld 1, met zijn 83e verjaardag 

9 nov Y. Vaartjes-Elzinga, Oldemarktseweg 119J, met haar 82e verjaardag 

11 nov Mevr. P. Kors-Dijksterhuis, Nijberslaan 15, met haar 75e verjaardag 

12 nov A. van Essen-Dedden, Vredenburg 77, met haar 76e verjaardag 

13 nov J. van Eerde, Mariënwold 15, met zijn 80e verjaardag 

14 nov A.E. Kuijstens-de Vries, Gelderingen 30A, met haar 80e verjaardag 

26 nov L.R. Bouwer, Conincksweg 88, met zijn 83e verjaardag 

29 nov J. Ruiter, Hummelingen 16, met zijn 84e verjaardag 

1 dec Mevr. A.S. Bergsma-Hoekstra, Matthijs Kiersstraat 6 A, met haar 75e verjaardag 

11 dec G. Otten-Pijlman, Blaankamp 30, met haar 80e verjaardag 
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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 de 

kerkenraad in MFC Hoogthij. Maximaal een 

half uur daaraan vooraf (tussen 19.00 en 

19,30) kan worden gebruikt als spreekuur 

tussen een gemeentelid en het moderamen 

(dagelijks bestuur van de kerkenraad). 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 datum van de eerstkomende 

vergaderingen van de kerkenraad is:  

11 december 2019 

 

Na een half jaar wordt gekeken of dit 

spreekuur voldoet.   

Gaan we elkaar spreken? 

 

 

 

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 

 

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. 

 

Van de ouderlingen 
 

Een belangrijke bijdrage aan het pastoraat van 

onze kerkelijke gemeente is het werk dat de 

bezoekers verrichten. 

Er zijn nu nog 2 ouderlingen, waarvan 1 

binnenkort begint met dyaliseren en de ander 

een full time baan heeft. 

Daarom mogen we ons gelukkig prijzen dat er 

veel bezoekers zijn die het bezoekwerk wat 

betreft verjaardagen, ziekte enz. op zich 

hebben genomen. 

Nu zijn er een paar straten vacant, en we 

zouden het zeer op prijs stellen als er een paar 

mensen waren die dat zouden willen invullen. 

Als u belangstelling heeft en meer informatie 

wilt kunt u altijd één van de ouderlingen of de 

predikant aanschieten. 

 

Klaas Klarenberg, telefoon 51 31 14 
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Wijziging ambtsdragers 
Nieuwe ouderling-scriba en twee diakenen en afscheid van ambtsdragers 

 
In het Zondagblad en bij de afkondigingen in de 

kerk is al gemeld dat drie nieuwe ambtsdragers de 

kerkenraad komen versterken, en dat van de scriba 

en een diaken afscheid is genomen. We hebben 

afscheid genomen van scriba Kees Offringa, die 

we hartelijk willen danken voor zijn inzet en 

betrokkenheid de afgelopen twee jaar. Jannie 

Martens-Stegink stopt als diaken. Ook van haar 

hebben we in de dienst van 27 oktober j.l. afscheid 

genomen. Als diaken heeft zij met hart en ziel vele 

jaren de diaconie gediend. Jannie is een echte 

diaken en we danken haar voor al haar inzet. 

 

Gelukkig mogen we drie nieuw mensen 

verwelkomen binnen de kerkenraad. Namelijk 

Henk Linthorst en Jan de Vries als diaken, en 

Gerrit Dekker als ouderling-scriba.  

 

Wij heten de nieuwe ambtsdragers nogmaals 

hartelijk welkom en wensen hen veel kracht en 

sterkte bij de uitoefening van hun ambt. 

 

 

Advent 
 
Het schiet al op naar 1 december en dus 

adventstijd. Het vieren van advent komt nergens 

in de Bijbel voor. Toch is het al een heel oude 

christelijke traditie. Wat betekent advent eigenlijk 

en waar komt het vandaan? 

'Advent’ is afgeleid van het Latijnse woord 

adventus, dat ‘komst’ betekent. Met advent leven 

christenen namelijk toe naar het kerstfeest: het 

feest van Jezus' komst naar deze wereld als klein 

kind in een kribbe. 

Advent begint vier zondagen voor kerst. In veel 

kerken wordt elke week een adventskaars 

aangestoken. Dat symboliseert dat we steeds iets 

dichter naderen tot Kerst, het feest van het Licht. 

Minder bekend, maar minstens even belangrijk, is 

dat de adventstijd ons ook wil richten op de nog te 

verwachten komst van Christus: Zijn wederkomst. 

Ook dat is altijd een belangrijk onderdeel geweest 

van de adventsverkondiging. 

Advent 2019: 

Eerste zondag: 1 december 2019 

Tweede zondag: 8 december 2019 

Derde zondag: 15 december 2019 

Vierde zondag: 22 december 2019 

 

Symbolen en gebruiken met advent 
 
Adventskalender 

De adventskalender is bedoeld om kinderen op een 

speelse manier voor te bereiden op het kerstfeest. 

Een adventskalender of -huisje heeft vier gesloten 

venstertjes. Elke adventszondag gaat er één open. 

Op kerstavond mag de deur van het huisje 

geopend worden en verschijnt het Kerstkind. 

Adventsster 

Een zilverkleurige papieren ster die in de 

adventstijd in veel huizen voor het raam wordt 

gehangen. De adventsster verwijst naar Christus 

als het Licht der wereld. Die naar ons toe kwam 

om licht te brengen in de duisternis. 

 

Adventskrans 

Een krans van dennengroen waarin vier kaarsen 

steken. Gedurende de adventstijd wordt iedere 

week een kaars meer aangestoken. De krans was 

van oorsprong een middel om mensen mee te 

onderscheiden of te kronen. Op deze manier 

verwijst de adventskrans naar het komende 

Koningschap van Jezus, wanneer Hij terug zal 

komen om over ons te gaan regeren. 
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De geschiedenis van advent 
 

Waarschijnlijk ontstond het gebruik van 

advent in de vierde eeuw na Christus in de 

Oosterse kerk. In die tijd speelde het 

zogenaamde mysterie van de menswording 

(de ‘epiphaneia’) van Christus een belangrijke 

rol: de kerk hield zich veel bezig met de vraag 

hoe het toch mogelijk was dat de Zoon van 

God als een ‘gewoon’ Mens naar deze wereld 

was gekomen. Dit thema van de menswording 

van Christus werd centraal gesteld in de 

adventstijd, de periode vóór Kerst. 

 

Sint Maarten 

De traditie van advent verspreidde zich al snel 

westwaarts. In Gallië, het huidige Frankrijk, 

werd er verder vorm aan gegeven. In de vijfde 

eeuw maakte men in dit gebied de adventstijd 

tot een vastenperiode van zes weken. Die 

periode begon op 11 november, de feestdag 

van Sint Maarten, een bisschop die bekend 

stond om zijn liefdadigheid aan de armen en 

die door de kerk tot heilige was verklaard. 

De periode van het vasten met advent liep 

parallel aan het vasten voor Pasen: net als met 

Pasen begon het vasten met een soort 

carnavalsdag (Sint Maarten), duurde het 

veertig dagen, en liep het uit op de viering van 

een belangrijk christelijk feest. Tijdens de 

vastenperiode werden de gelovigen geacht 

vaak naar de kerk te gaan, veel goede werken 

te verrichten en op een sobere manier te leven. 

In de kerkdiensten wijdde men aandacht aan 

de vier historische gebeurtenissen die 

plaatsvonden vóór de geboorte van Christus 

en die beschreven zijn in Lucas 1, namelijk de 

boodschap aan Zacharias en aan Maria, het 

bezoek van Maria aan Elizabeth, de geboorte 

van Johannes de Doper en de menswording 

van het Woord in Maria. 

 

Rome 

Pas in de zesde eeuw drong de traditie van 

advent door tot de kerk van Rome. Eerst 

duurde de periode nog zes weken, maar door 

paus Gregorius de Grote (590-604) werd ze 

teruggebracht tot de huidige lengte van vier 

zondagen. Gregorius was ook degene die met 

advent niet alleen de historische menswording 

van Christus centraal wilde stellen, maar ook 

de wederkomst van Christus in de eindtijd. 

Doordat de Roomse gebruiken geleidelijk aan 

de overhand kregen over de kerkelijke 

gebruiken van andere gebieden, werd een 

vierwekelijks advent in de kerk van heel 

Europa tot norm. 

 

Reformatie 

Binnen de kerk van de Reformatie wilde men 

aanvankelijk niets weten van advent. Ook niet 

van het kerstfeest overigens. Een 

synodebijeenkomst in Dordrecht sprak over 

de beide ‘Roomse’ feesten in 1574 nog haar 

afkeuring uit. Op de verwerping van Kerst 

kwam men al snel terug (in 1578), maar van 

advent was er binnen de reformatorische 

kerken pas vanaf de negentiende eeuw sprake. 

Tegenwoordig wordt in praktisch alle kerken 

advent gevierd. De periode geldt eigenlijk 

nergens meer als een vastenperiode, maar 

staat eerder in het teken van de vreugdevolle 

verwachting van het kerstfeest en het hoopvol 

uitzien naar de komst van de Messias. 

 

 

Doe de lichten aan 
 

Doe de lichten aan 

tegen alle duister in 

 

Zet de lichten voor het raam 

ga niet in het donker zitten 

 

Wees zelf een lichtpunt 

straal licht en interesse uit 

 

Geef het licht de ruimte 

tegen alle angst in 

 

Verspreid het licht van de aandacht 

breng hoop aan het licht ondanks alles. 

 

Sluit de gordijnen niet 

Open je voor elkaar. 

Marinus van den Berg 

https://bijbel.eo.nl/bijbel/lucas/1#LUK-001-lse
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Bezorgen Kerstgroeten 

 

Ook dit jaar brengen wij weer een attentie 

naar de mensen uit onze gemeente die 80 jaar 

of ouder zijn, en naar mensen die (langdurig) 

ziek zijn.  

 

Wij vragen uw hulp voor het rondbrengen 

van de Kerstgroeten, de attenties kunnen 

opgehaald worden op zaterdag 14 december 

in de kerk tussen 9.30 tot 10.30 uur, u heeft 

dan tot maandag 23 december tijd om de 

groeten te bezorgen. 

 

 

 

Helpt u ook mee?? 

 

 

 

 

Kerstviering voor ouderen 
 

De kerstviering voor de ouderen (vanaf 75 jaar) is dit jaar op vrijdag 20 december in Hoogthij. 

Het programma duurt van 10.30 uur tot en met 14.00 uur. U krijgt hier natuurlijk een uitnodiging 

voor, maar wilt u zich alvast opgeven, dan kan dat bij Petra van Beek, tel. 588 685, Geesje 

Jongschaap, tel. 589 194 of de fam. Stegink, tel. 523 514. 

 

Kerstzangdienst Chr. Brassband De 

Woldklank 
 

Samen bekende kerstliederen zingen, 

luisteren naar prachtige koorzang en genieten 

van de prachtige kerstklanken van De 

Woldklank. 

 

Dat kan op zondagavond 15 december in de 

Protestantse Kerk te Steenwijkerwold. Na de 

zeer geslaagde kerstzangdiensten van de 

afgelopen jaren trekt Chr. Brassband De 

Woldklank uit Steenwijkerwold ook dit jaar 

alle registers weer open onder de bezielende 

leiding van dirigent Karel Jager. Dit jaar 

wordt er meegewerkt door het Protestants 

Kerkkoor Steenwijkerwold onder leiding van 

Adriaan Oudkerk.  

 

Deze avond zullen veel bekende kerstliederen 

gezongen worden, maar zullen korps en koor 

ook van zich laten horen met bekende en 

minder bekende kerstliederen en 

kerstmelodieën.  

De muziekcommissie van De Woldklank 

draagt er zorg voor dat de prachtige kerk 

sfeervol is versierd.  

 

Het is zeker de moeite waard is om deze dienst 

te bezoeken als opmaat naar het Kerstfeest.  

De Woldklank hoopt dan ook op een volle 

kerk op zondagavond 15 december. De avond 

begint om 19.30 uur en u kunt gratis naar 

binnen. Aan het eind zal een deurcollecte 

worden gehouden.  
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Top2000 dienst 
 

De top2000 dienst zal dit jaar plaatsvinden 

op zondag 22 december, de vierde 

Adventszondag. Houdt deze zondagochtend 

dus vrij. 

 

 

 

 

 

 

 

Wegbereiders van uw komst 
 

Heer onze God, 

Wij zien de wereld om ons heen, 

en diep van binnen 

verlangen wij naar vrede, 

verlangen wij naar uw komst. 

Maar misschien verlangt U ook van ons 

dat onze ogen zien 

en onze oren horen 

hoe U ons roept 

in verlaten kinderen, 

in eenzamen langs de weg. 

God wek ons tot leven, 

maak ons wegbereiders van uw komst. 

 

Uit: Adventskalender 2014 ‘Stem die mij roept’, 

uitgave Protestantse Kerk in Nederland 

 

 

Van de kerkrentmeesters 
 

Zoals u wellicht weet is zo’n 10 jaar geleden 

Het Centrum door de kerk verkocht aan 

Woonconcept. De opbrengst was toen  300, 

000  euro. Dit bedrag is toentertijd op een 

goede manier vastgezet op de bank voor 10 

jaar tegen een rentepercentage van 5%.  

Een tijdje geleden bleek dat de termijn van 10 

jaar was verstreken en daarmee kwam ook een 

einde aan de jaarlijkse meevaller van € 15.000 

euro aan rente. 

In de huidige tijd is geen bank bereid nog 5% 

te bieden, integendeel! De opbrengst bij een 

bank is minimaal.  

Dit heeft ertoe geleid dat we voor het 

vrijgekomen bedrag, samen met de 

kerkrentmeester van KKG, gezocht hebben 

naar de beste manier van beleggen op dit 

moment. De oplossing is gevonden in de 

aankoop van landbouwgrond. 

We zijn erin geslaagd in een buurgemeente 

iets meer dan 5 ha goede grond aan te kopen, 

en onmiddellijk voor langere tijd te 

verpachten. Zo kunnen we toch nog langjarig 

2% rente ontvangen op ons geïnvesteerde 

geld. 

Een paar weken geleden is de akte gepasseerd 

bij de notaris en hiermee is de aankoop een 

feit. 

 

We zijn blij met dit resultaat en delen dit graag 

met u als leden van onze gemeente. 

 

Namens de kerkrentmeesters, Bert Dedden   
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Rabobank clubsupport: stemmers bedankt 
 

Op woensdag 16 september mochten wij, 

bestuur van het Diaconaal Streekverband 

Noordwest Overijssel, te gast zijn bij de 

uitreiking van de cheques van de Rabobank 

Clubsupportactie in de Grote of Mariakerk in 

Meppel.  

 

Het was een feestelijke avond met een mooie 

inleiding door gastheer Tijmen Sissing van de 

organisatie Trashpackers. Hij vertelde dat hij 

deze organisatie heeft opgericht om zoveel 

mogelijk mensen te kunnen bereiken. Hij is 

zelf een trashpacker, dat wil zeggen, overal 

waar hij komt ruimt hij op. Dit kan een strand 

in Cambodja zijn, of het Noordzeestrand in 

Nederland. Hij wil proberen om de mensen 

bewust te maken van de noodzaak om de 

wereld op te ruimen en niet meer te vervuilen. 

Hij is van backpacker (rugzaktoerist) een 

trashpacker geworden (vuilnisopruimer).  

 

Voor de mensen die meer willen weten: zijn 

website is www.trashpackers.org. 

 

Na de inleiding over dit zeer interessante en 

heel belangrijke onderwerp werd er een quiz 

gehouden, waarbij de 3 snelste en slimste 

mensen € 1.000,00 extra konden winnen voor 

hun organisatie. Helaas waren wij niet slim 

genoeg, maar het was wel heel leuk om mee 

te spelen. 

 

Na de quiz kwam dan eindelijk het grote 

moment: de cheques mochten worden 

uitgepakt. Wij waren zeer verrast door het 

grote bedrag (€ 978,75) dat wij mochten 

ontvangen. Dit bedrag zal besteed worden aan 

de vakantieweek in het Rooseveltpaviljoen in 

Doorn. 

 

We willen de Rabobank en alle 

Rabobankleden die op ons gestemd hebben 

heel hartelijk bedanken. 

 

 

 
 

Nieuws van CJV Steenwijkerwold 
 

Het nieuwe clubjaar is weer gestart en er 

hebben zich maar liefst 65 kinderen 

aangemeld. 

 

Als startactiviteit zijn we op zaterdagmiddag 

21 september te gast geweest bij de Johan 

van den Kornput scoutinggroep in Tuk. 

Samen met de scouts hebben de kinderen met 

diverse onderdelen van de scouting kennis 

gemaakt, zoals knopen, bouwen, kompas 

schieten en natuurlijk het kampvuur met 

marshmallows. Aan het einde van de middag 

hebben we heerlijk patatjes gegeten met de 

kinderen. 

http://www.trashpackers.org/
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Vrijdag 11 oktober hebben we met de 

kinderen van groep 6,7,8 en de brugklas weer 

meegedaan met het jaarlijkse TriaxY spel 

van YMCA. TriaxY bestaat uit drie 

onderdelen, namelijk diverse opdrachten (10 

minuten) op locatie, een 

geldinzamelingsactie en een ‘haalopdracht’. 

En wat hebben de kinderen het goed gedaan, 

ze zijn dit jaar 2e geworden met 328 punten. 

https://ymca.nl/uitslag-tri-axy-2019  

Met de kinderen van groep 3,4 en 5 hebben 

we een gezellige bingo gespeeld met leuke 

prijzen. 

 

Fijn ook dat we aan aantal nieuwe 

vrijwilligers bereid hebben gevonden om het 

team van de leiding te komen versterken. 

Welkom Paul-Peter Kuiper, Wendy de Graaf 

en Susan Alferink. 

 

De volgende clubactiviteit is een workshop 

van Project_Tof op vrijdag 22 november. 

 

Voor meer informatie:  

cjvsteenwijkerwold@gmail.com 

 

 
 

 

Komen en gaan 
 

De volgende leden zijn nieuw in onze gemeente: 

Dhr. J. Tietema, Holthinge Campweg 25, van Kuinre 

Dhr. R.H. Doze, Bergweg 33, van Ossenzijl 

Mevr. S. v.d. Singel, Wethouder Zeefatstraat 36, van Steggerda 

 

De volgende leden zijn verhuisd naar een andere gemeente: 

Fam. T. van Etten, Het Schild 27, naar Giethoorn 

Mevr. R. Hartkamp, Duivenslaagte 2 034, naar Steenwijk 

Mevr. A.W. Steenbergen, Oosterhoek 9, naar Apeldoorn 

Mevr. M.I. Geertsma, Wolterholten 1, naar de Pol 

Dhr. G. Goos, Mariënwold 51, naar Lochem 

 

 

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. 

 

https://ymca.nl/uitslag-tri-axy-2019
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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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. 

 

 

Noord Nederlands Gemengd Koor geeft 

concerten 
Steenwijk: Grote Kerk 1 november en in Oase Drachten op 22 november 
 

Een nieuw groot projectkoor o.l.v. muzikaal 

trio Harold Kooij, Hugo van der Meij en 

Hendrik van Veen, met breed geestelijk 

repertoire laat voor het eerst van zich horen. 

 

Van Negro spirituals tot Schubert, en eigen 

bewerkingen van goed in het gehoor liggende 

koormuziek. 

 

Om de beurt wisselen de drie dirigenten van 

de bok, maar ook van instrument; twee 

concertvleugels worden bespeeld evenals het 

prachtige Van Oeckelen orgel in Steenwijk, 

en in Drachten het Van Dam/Strumpfler orgel. 

Het nieuwe koor klinkt veelbelovend door de 

prachtige heldere koorklank en muzikaliteit. 

 

Volg dit op Facebook: 

Noordnederlandsgemengdkoor 

 

Samenzang; en een gezellige pauze. 

 

Aanvang 20:00 uur 

 

Kaarten aan de zaal:  

volwassenen € 10,00 

kinderen tot 12 jaar € 5,00. 

 

  

http://www.facebook.com/Noordnederlandsgemengdkoor/
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Overijsselse vertellingen 
 

Op vrijdag 15 november a.s. is om 15.00 uur 

in onze kerk de presentatie van het boek 

“Overijsselse vertellingen van ds. Pieter 

Heering” (eind 19e eeuw). 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. 

 

Alle intekenaars ontvangen een officiële 

uitnodiging van de drukkerij. Ook andere 

geïnteresseerden zijn van harte welkom. 

Het boek zal tijdens de presentatie te koop zijn 

tegen de lage intekenprijs van  € 14,90. 

 

 

 

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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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 het wellicht mogelijk om een aanzienlijke korting  

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

geen verzendkosten. 
 

 

 

Kerstconcert Brugeskerk m.m.v. Urker 

mannen kwartet en familie Post Urk 
 

Op zaterdagavond 14 december vindt er een 

mooi kerstconcert plaats in de Brugeskerk in 

Dwingeloo.  

 

Medewerking zal worden verleend door het 

Urker Mannen Kwartet o.l.v. Gerwin van der 

Plaats.  

 

Deze heren zingen bij het mannenkoor 

Hallelujah en het visserskoor Crescendo uit 

Urk, en hebben stuk voor stuk prachtige 

stemmen. Ook  Mariëtte Post met haar vier 

dochters uit Urk werken mee aan dit concert. 

De dames Post hebben oorstrelende stemmen 

en worden ook wel de zingende nachtegalen 

genoemd. In combinatie met het Urker 

mannen kwartet zal dit geweldig klinken.  

 

Siebrand Maakal uit Steenwijk zal de 

trompet bespelen en Ronald Knol het orgel.  

 

Entree:€ 12,50,- inclusief koffie of thee en 

wat lekkers.  

Presentatie: Jan de Boer uit Urk.  

Aanvang: 20.00 uur. Kerk open om 19.15 

uur. 

 

 

mailto:kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl

