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Belangrijke adressen en andere gegevens
Predikant:
Preses:
Scriba:

ds. E. van Veen
vacant
dhr. G. Dekker

58 85 68

ericvveen@ziggo.nl

06 106 506 72

scriba@pk-steenwijkerwold.nl

Kerkelijk bureau:

51 74 51

College van Kerkrentmeesters:
Voorzitter:
dhr. E. Dedden
Penningmeester: dhr. J.D. Zeefat
Secretaris
mevr. W.K. Heijman-Hartkamp

kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl
58 85 39
bertdedden@ziggo.nl
51 01 11
zeefat@home.nl
51 74 51
kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl

Gebouwen:

58 91 94

dhr. J. Jongschaap

kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

janengeesjejongschaap@ziggo.nl

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

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

Diaconie:
Voorzitter:
vacant
Secretaris:
dhr. G.H. Dolstra
Penningmeester: mevr. F. Dolstra-Seinen
dhr. H. Linthorst
dhr. J. de Vries

diaconie@pk-steenwijkerwold.nl

Ophaaldienst

58 91 64

58 91 64
gh.dolstra@home.nl
58 91 64
gh.dolstra@home.nl
06 106763 66 fam_linthorst@hotmail.com
58 91 18
jan.de.vries@hetnet.nl

dhr. G.H. Dolstra

gh.dolstra@home.nl

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

dhr. G. Wink
58 93 83 / 06-19644064
dhr. A. Kroes, dhr. J. Lopers,
mevr. M. van Dorsten-Lopers,
dhr. G. Eggink, mevr. M. Withaar
digiteam@pk-steenwijkerwold.nl

gerardenlucy@kpnplanet.nl
organisten@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 verschijnt half februari. Uw bijdrage voor dat nummer kunt u
tot en met woensdag 5 februari 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
zaterdag 14 december
zondag 15 december

Kerk
Kerk

09.30 uur
19.30 uur

vrijdag 20 december
zondag 22 december
zaterdag 18 januari
woensdag 5 februari

Hoogthij
Kerk
Kerk
Kerk

10.30 uur
10.00 uur
17.00 uur
19.00 uur

Afhalen kerstgroeten
Kerstzangdienst de Woldklank
en Kerkkoor
Kerstviering voor de ouderen
Top2000 dienst
Startmaaltijd Kerkbalans
Telavond Kerkbalans

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

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
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Overzicht kerkdiensten
zondag 15 december

09.30 uur

dhr. E. de Vos

Kerkdienst gemist

zondag 22 december
Top2000 dienst

10.00 uur

ds. E. van Veen

Onderhoud
Kerkgebouw

dinsdag 24 december
kerstnachtdienst
m.m.v. de Woldklank

22.00 uur

ds. E. van Veen

Jeugdwerk Eigen
gemeente

woensdag 25 december
1e kerstdag
m.m.v. het Kerkkoor

09.30 uur

ds. E. van Veen

Kinderen in de Knel

zondag 29 december

09.30 uur

ds. E van Veen

Bezoekwerk

dinsdag 31 december

16.00 uur

ds. E. van Veen

Eindejaarscollecte

zondag 5 januari

09.30 uur

ds. E. van Veen

Kerkdienst gemist

zondag 12 januari

09.30 uur

ds. E. van Veen

Verwarming

zondag 19 januari

09.30 uur

Oecumenische viering in de
Grote Kerk in Steenwijk
zondag 26 januari

09.30 uur

ds. M. Gaastra
(Zwolle)

Jeugdwerk Jop

zondag 2 februari

09.30 uur

ds. E. van Veen

Werelddiaconaat

zondag 9 februari

09.30 uur

ds. E. van Veen

Catechese en Educatie

09.30 uur

Ds. E. van Veen

Werelddiaconaat

Vering Heilig Avondmaal
zondag 16 februari

Op de zondagen 5 januari en 2 februari 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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Wij feliciteren de volgende 75-plussers
18 dec

G. Winters – Rodermond, De Meenthehof 56, met haar 86e verjaardag

18 dec

I. Stegink-de Jong, Boomsluiters 3, met haar 76e verjaardag

19 dec

T. de Groot Boersma-van Solkema, Boomsluiters 7, met haar 76e verjaardag

21 dec

G. Zeefat-Bisschop, Hesselingendijk 3, met haar 76e verjaardag

22 dec

G.M. van der Knokke-Sloot, Bergsteinlaan 76, met haar 86e verjaardag

24 dec

R. Jongschaap, Remmelinge 28, met zijn 81e verjaardag

24 dec

L.S. Zoer-Wijmenga, Bergsteinlaan 22, met haar 82e verjaardag

29 dec

D. Orsel-Boer, Oldemarktseweg 119E, met haar 83e verjaardag

31-dec

J. Dekker-Boer, Oldemarktseweg 119C , met haar 89e verjaardag

4 jan

J. Bakker, Capellestraat 40, met zijn 85e verjaardag

5 jan

L. de Vries-Sies, Bergsteinlaan 114, met haar 80e verjaardag

7 jan

R.W.F. van den Hoofdakker, Tukseweg 177, met zijn 78e verjaardag

8 jan

A. de Looze, Boomsluiters 12, met zijn 85e verjaardag

16 jan

H. van Dijk, Kerkwoerthe 48, met zijn 81e verjaardag

18 jan

H. Wubs, Het Schild 3, met zijn 86e verjaardag

18 jan

R. Bouwer-Timmerman, Conincksweg 88, met haar 80e verjaardag

18 jan

J. van Delden, Vredenburg 48, met haar 77e verjaardag

26 jan

M. Pieffers-Prins, Hummelingen 10, met haar 84e verjaardag

2 feb

R. Kreulen sr, Bergsteinlaan 25, met zijn 84e verjaardag

15 feb

G. Snijder-Kappe, Vredenburg 60, met haar 94e verjaardag

Bijbelse dagkalender 2020 bestellen
Ook dit jaar bieden wij de Bijbelse Dagkalender voor een zeer aantrekkelijke prijs aan:
Prijs per exemplaar
€ 8,99
Als u hiervoor belangstelling heeft, geef dan
10-49 exemplaren, per exemplaar € 5,99
uw bestelling uiterlijk 30 december 2019 door
50-99 exemplaren, per exemplaar € 4,99
aan de secretaris,
W.K. Heijman-Hartkamp, telefoon 51 74 51 of naar e-mail
100 of meer, per exemplaar
€ 5,99
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.
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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
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.
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.

Kinderdienst
De adventstijd is begonnen. Een mooie tijd
waarin licht, gezelligheid en cadeautjes vaak
de hoofdrol spelen. Sinterklaas, kerst, samen
aan tafel en natuurlijk met lekker eten en
drinken. Dit is niet overal zo. Wij willen dit
jaar tijdens de adventstijd daar aandacht aan
besteden. Hoe? Daarover hoort u later meer…
Bij de kinderdienst op zondag 1 december
hadden we het thema: “Op weg naar het licht”.
We hebben het verhaal van Zacheüs
besproken: hij steelt, maar toch wil Jezus
graag bij hem eten. Zacheüs verandert door
deze ervaring en Jezus laat op deze manier
zien dat iedereen bij God mag en kan horen,
als je hart ervoor open staat. Passend bij het
verhaal hebben we als leiding een kletspot
gemaakt, met daarin briefjes met allerlei
lastige situaties erop: “wat zou jij doen?” Het
was erg mooi om te horen hoe serieus de
antwoorden waren en hoe eerlijk en oprecht.
We hebben dan ook erg fijne gesprekken
gevoerd.
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Op zondag 22 december willen we met de
kinderen het kerstfeest vieren. De uitnodiging
hiervoor krijgen jullie zo snel mogelijk.
Op zondag 5 januari is er geen kinderdienst.
De eerstvolgende dienst is op zondag 2
februari.
We hopen jullie allemaal te zien op de
kerstviering. Graag tot dan.
Hartelijke groet, Fokie, Jannie, Froukje en
Jolanda

Kerstpakkettenactie
Wij houden ook dit jaar weer een
Kerstpakkettenactie in Steenwijkerwold. Dit
doen wij om op deze manier alleenstaanden en
gezinnen die van een minimum of minder
moeten rondkomen te kunnen verrassen door
hen persoonlijk (maar anoniem) een
kerstpakket aan te bieden. Hiervoor vragen
wij uw hulp. Wij zijn ervan overtuigd dat
geven net zo bevredigend is als krijgen, en
misschien nog wel meer. Zeker met Kerst.
Wat houdt de actie in:
Er zijn veel mensen die in de periode vóór
Kerst een kerstpakket ontvangen, of soms wel
twee of drie. Dat is natuurlijk heel leuk, maar
soms voelt dat wel een beetje dubbel. Zo
horen wij ook wel de opmerking van mensen,
dat ze graag een pakket door zouden willen
geven aan iemand die er geen één gekregen
heeft en die het misschien wel heel goed zou
kunnen gebruiken.

Om de actie te doen slagen is het van belang
om adressen te hebben van mensen die zo’n
hart onder de riem nodig hebben. Daarom
doen wij hierbij ook de oproep om namen aan
ons door te geven, van mensen waarvan u
denkt dat zij iets extra’s goed kunnen
gebruiken. Natuurlijk mag u erop vertrouwen
dat wij met deze gegevens uiterst zorgvuldig
om zullen gaan. Mochten er meer pakketten
binnenkomen dan dat er adressen zijn, dan
zullen deze via de voedselbank verspreid
worden
Contact: Gerard en Femmie Dolstra, 0521589 164 of gh.dolstra@gmail.com

Wij willen de mensen die 2 of meer pakketten
ontvangen graag de gelegenheid geven om
hier iets goeds mee te doen, zodat er nog meer
mensen blij kunnen worden gemaakt. Het is
ook mogelijk om een deel van een
Kerstpakket te geven, of zelf een pakket
samen te stellen, gewoon uit de winkel.
Als u hier aan mee wilt doen, dan kunt u uw
pakket (of een deel ervan) vóór 21 december
brengen naar één van de diakenen. Wij zullen
er dan voor zorgen dat het een goede
bestemming krijgt. Natuurlijk mag u ook even
bellen, dan wordt het pakket bij u opgehaald.

Rondbrengen Kerstgroeten
Op zaterdagmorgen 14 december vanaf 09.30 uur worden de Kerstgroeten uitgedeeld om
rondgebracht te worden aan onze oudere en zieke gemeenteleden.
Wilt u ook meedoen? Dan nodigen wij u van harte uit om deze morgen ook te komen om één of
meer kerstgroeten op te halen en rond te brengen.
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Kerstzangdienst met 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
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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.

Kerstviering voor ouderen 20 december
De kerstviering voor 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. Mocht u geen uitnodiging ontvangen
hebben, dan kunt u contact opnemen met Petra van Beek, telefoon 588 685 of de familie Stegink,
telefoon 523 514.

Top2000 kerkdienst op 22 december
Voor de vijfde keer op rij organiseert de
Commissie Gemeenteopbouw weer een
Top2000-kerkdienst.
In deze muzikale dienst staat het thema “Met
muziek en zang bereik je meer ……..”
centraal. U kunt weer luisteren naar, maar
natuurlijk ook meezingen met bekende
nummers uit de Top2000. Erik Dolstra met
drie mede muzikanten (Wout, Annebeth en
Loes) brengen de liedjes "Here comes the
sun" van the Beatles en "Come on Eileen"
van Dexy's midnight runners ten gehore.
Esther Dolstra speelt samen met Malou
Hagendoorn en zingen ook enkele liedjes.
Ds. Eric van Veen zal tijdens de dienst
voorgaan.

Wij hopen dat u ook komt genieten van een
muzikale en eigentijdse dienst op zondag 22
december om 10.00 uur in onze kerk in
Steenwijkerwold.

Wat een prachtig kerstcadeau…..
Het past bij kerst om elkaar blij te maken.
Sommigen doen dat door eenzamen aan tafel
uit te nodigen, anderen door kerstkaarten te
versturen en weer anderen door elkaar
cadeautjes te geven. En toch voelen veel
mensen zich tijdens de kerstdagen
allesbehalve blij...
Om die dingen gaat het dus blijkbaar niet.
Waar kunnen we dan wel blij van worden?
Misschien wel van het bijzondere kerstcadeau
dat de oorsprong vormt van kerst.
Waarom vieren we eigenlijk kerst? Het is
allemaal begonnen met het kerstkind. Een
kerstcadeau voor ons allen. Gewikkeld in
doeken, liggend in een kribbe. Een teer en
kwetsbaar mensenkind, als beeld van hoe teer
en kwetsbaar een mens soms kan zijn. We
hoeven maar de krant op te slaan en we zien
9

hier volop voorbeelden van: een uitgehongerd
kind dat gedragen moet worden omdat hij niet
meer op zijn benen kan staan, een politieman
die verbijsterd staart naar zijn neergestoken
collega, een angstige moeder met haar kind op
de arm gevlucht uit oorlogsgebied. Wie ziet
ze? Is er een God die oog heeft voor hen, ook
als de meeste mensen hun hoofd omdraaien?
In die stal in Bethlehem wordt het leven tot in
zijn essentie teruggebracht: kwetsbaar,
kostbaar en ongezien. Het kindje wordt
geboren ergens aan de rand van de stad,
zoontje van een jonge tienermoeder, ver weg
van huis en nergens welkom. Wie ziet het?
En dan… , dan scheurt plotseling de hemel
open. ‘Eer aan God in de hoogste hemel, en
vrede op aarde voor alle mensen die hij
liefheeft’. Waarom, in Godsnaam? Omdat er

geen oog is voor die vluchtende moeder, voor
die man die oog in oog staat met de dood, voor
dat kind dat voor altijd zijn onschuld verloren
is. Geen oog voor Maria en Jozef in die
tochtige stal, voor dat pasgeboren kind in de
kribbe. De hemel scheurt open van
verontwaardiging. Uit liefde. Uit verlangen
naar vrede.

Dat Hij oog heeft voor dat wat weerloos is en
klein. Wij worden gezien door een liefdevolle
God die oog heeft voor het kwetsbare en
breekbare. Dát wil het kerstverhaal ons
zeggen, dát maakt het kerstkind ons duidelijk.
Wat een prachtig kerstcadeau…..
Gilda Polderman

De boodschap van kerst is dat God het kleine
en kwetsbare ziet.

Onderweg
Een man en een vrouw gaan langs de wegen
De lucht is koud, de wind zit tegen
Geen Dickens-sfeer, geen welbehagen,
En af en toe hoor je haar vragen
Met zachte stem:
Is het nog ver naar Bethlehem?
Ja, ’t is nog ver naar Bethlehem
Opnieuw een jaar van vluchtelingen
Die schamel langs de wegen gingen
Opnieuw een jaar van oorlogsrampen,
Van hongersnoden en van kampen
En requiem.
Is het nog ver naar Bethlehem?
Ja, het is nog ver naar Bethlehem
Van de verloren Hof van Eden,
Naar de onmogelijke vrede
Zo trekt de mens over de wegen
En soms kom hij die ezel tegen
Met haar en hem,
Is het nog ver naar Bethlehem?
Ja, Ja ’t Is nog heel ver naar Bethlehem.
“In die stal in Bethlehem wordt het leven tot in zijn essentie teruggebracht: kwetsbaar, kostbaar
en ongezien.”

Dinsdag 24 december: Kerstnachtdienst
De kribbe, de herders en de engelen. Allemaal
hebben ze een verhaal dat jaar in jaar uit
mensen in beweging brengt. Een verhaal over
Gods komst in een mensenleven is niet anders
te verstaan dan in de geboorte van een kind.
Dit kind. God zien we in het kwetsbare. Het is
een paradox. Het kleine dat ergens aan de rand
10

van het bestaan ligt en daar vinden we Gods
aanwezigheid. Voluit zingen we de bekende
liederen; als er een plek is waar Stille Nacht
gezongen mag worden, dan in deze nacht.
Medewerking is er deze avond van de
Woldklank onder leiding van Karel Jager.

Woensdag 25 december: 1e kerstdag
Maria, bewogen door Gods Geest brengt haar kind ter wereld met de naam ‘God redt’, Jezus. Dit
kind zal mensen verbinden met de aarde en het hemels visioen. Met dit kind ontstaat een nieuwe
toekomst, juist doordat hij ons laat zien hoe je sporen van vrede kan zoeken. Met zijn geboorte
wordt God zichtbaar, kwetsbaar in mensenhanden gelegd, groots in vertrouwen.
Maria
Met open handen
Ontvangt zij het nieuwe leven:
Kind van God
Dat hemel en aarde verbindt.
Kind ons geboren, Zoon ons gegeven
God onbedwingbaar, Vader voor eeuwig,
Koning van de vrede.

Donderdag 26 december: 2e kerstdag
De Raad van Kerken Steenwijk e.o.
organiseert een dienst in de Katholieke kerk
H. Clemens, Molenstraat 21-23 te Steenwijk.
Voorganger: ds. van het Zand. Aanvang 10.00
uur.
Tijdens deze oecumenische viering zullen we
gezamenlijk kerstliederen zingen.
Dit alles in een mooi versierde kerk.

Sterren
Sterren blinken in een heldere nacht
Niemand kan tellen hoeveel er zijn
Ze verlichten de nacht bij maneschijn
Tot aan de morgen houden zij de wacht.

Hij die alles zo schoon geschapen heeft
Zon, maan, sterren en alles wat er leeft
Zijn naam zij geprezen tot in eeuwigheid.

Wonderlijk, die boeiende sterrenpracht
Miljarden sterren, als lichtjes aan de hemel
De maan verheft zich tussen het gewemel
Zodat het nooit pikdonker wordt in de nacht.
Als we kijken naar de sterren daar boven
Kunnen we alleen maar prijzen onze Heer
En op Hem vertrouwen, steeds maar weer
En in zijn grote liefde en majesteit geloven.
Looft God, om zijn onmetelijke wijsheid
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Dinsdag 31 december: Oudejaarsdag
Het jaar 2019 willen we afsluiten met een gezamenlijke bijeenkomst, waarin we woorden uit de
bijbel horen over oud en nieuw, we zingen een paar liederen en we leggen onze hoop en
verwachtingen voor het nieuwe jaar 2020 bij God. Tegelijk is er ruimte is voor ontmoeting. We
vinden het fijn als u en jullie komen om met elkaar het jaar te besluiten. Aanvang: 16.00 uur.

Zondag 5 januari
De eerste zondag van 2020, Epifanie: het feest van de verschijning van de Heer. Bij dit feest horen
drie evangelieverhalen, over de ster die niet-joodse wijzen de goede weg wijst, over de doop van
Jezus en de bruiloft te Kana. Deze zondag horen we over de wijzen. Na afloop van deze dienst is
er gelegenheid om elkaar de beste wensen voor 2020 te doen toekomen onder het genot van een
kopje koffie of thee.

Een Witte Kerst door Godfried Bomans
Er was eens een man die het kerstfeest grondig
wilde vieren. Hij haalde een laddertje uit de
schuur en spande langs het plafond de rode
papieren slingers die daarvoor garant zijn.
Aan de lamp hing hij één van die rode bellen,
die opgevouwen weinig lijken, maar
naderhand nog aardig meevallen. Toen dekte
hij de tafel. Hij had hiervoor urenlang over
drie winkels verdeeld in de rij gestaan, maar
het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord
stak hij ten slotte een kaarsje aan, waarvan je
er tien in een doos koopt, en klapte in zijn
handen. Dit was het teken om binnen te
komen. Zijn vrouw en kinderen, die al die tijd
in de keuken elkaar met een verlegen glimlach
hadden aangekeken, kwamen bedremmeld
binnen.
"Nee maar," zeiden ze, "dat had je niet moeten
doen."
Maar omdat hij het toch gedaan had gingen
ze blij zitten en keken elkaar warm aan.
"En nu gaan we niet alleen smullen," zei de
man, " we moeten ook beseffen wat er nu
eigenlijk gebeurd is."
En hij las voor hoe Maria en Jozef alle
herbergen afliepen, maar nergens was er
plaats. Maar het kind werd ten slotte toch
geboren, zij het in een stal. En toen begonnen
ze te eten, want nu mocht het, al was er dan
veel ellende in de wereld.
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"Kijk," zei de man "dat is nu Kerst vieren en
zo hoort het eigenlijk." En daarin had hij
gelijk. En zij verwonderden zich over de
hardvochtigheid van al die herbergiers, maar
het was ook tweeduizend jaar geleden moet je
denken, zo iets kwam nu niet meer voor. En
op dat ogenblik werd er gebeld. De man legde
de banketstaaf die hij juist aan de mond
bracht, verstoord weer op zijn bord.
"Dat is nu vervelend," zei hij, "er is ook altijd
wat." Hij knoopte zijn servet los, sloeg de
kruimels van zijn knie en slofte naar de
voordeur.
Er stond een man op de stoep met een baard
en heldere, lichte ogen. Hij vroeg of hij hier
ook schuilen mocht, want het sneeuwde zo.
Het was namelijk een witte Kerst, dat heb ik
nog vergeten te zeggen, hoe kan ik zo dom
zijn. De beide mannen keken elkaar een
ogenblik zwijgend aan en toen werd de één
door een grote drift bevangen. "Uitgerekend
op Kerstmis," zei hij, "zijn er geen andere
avonden." En hij sloeg de deur hard achter
zich dicht. Maar terug in de kamer kwam er
een vreemd gevoel over hem en de tulband
smaakte hem niet. "Ik ga nog eens even
kijken," zei hij, "er is iets gebeurd, maar ik
weet niet wat." Hij liep terug naar de stoep en
keek in de warrelende sneeuw. Daar zag hij de

man nog juist om de hoek verdwijnen, met een
jonge vrouw naast zich, die zwanger was.
Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af,
maar er was niemand meer te zien. Die twee
leken wel in de sneeuw te zijn opgelost. Want
het was, zoals gezegd, een witte Kerst. Toen
hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er
stonden tranen in zijn ogen. "Zeg maar even
niets," zei hij, "die wind is wat schraal, het

gaat wel weer over." En dat was ook zo, men
moet zich over die dingen kunnen heen zetten.
Het werd nog een heel prettig Kerstfeest, het
was in jaren niet zo echt geweest. Het bleef
sneeuwen, de hele nacht door en zelfs het kind
werd opnieuw in een schuur geboren.
Ivo de Wijs

Oecumene
De Rooms Katholieke kerk en het bestuur van
de Protestantse kerk Steenwijkerwold
dronken in november samen koffie, maakten
nader kennis en wisselden gedachten uit over
de stand van zaken in de kerk en de toekomst.
U zult er niet van opkijken dat de situatie ook
in die kerk vergelijkbaar is en de toekomst
nieuwe initiatieven vraagt. We hebben de
intentie om meer samen te werken in het dorp.
We doen al wel dingen samen, zoals de
tentviering tijdens het dorpsfeest, maar het
kan natuurlijk altijd meer. Want de tijd dat dat
not-done was ligt natuurlijk al lang achter ons.

Tegen wie daar nog 'last' van heeft zou ik
zeggen: laat dat achter in 2019!
We hebben een concrete afspraak om de
openluchtdienst op de Woldberg op zondag 28
juni 2020 samen te organiseren. Ook gaan we
met elkaar in overleg met Dorpsbelang om het
'samen aan tafel' tot een succes te maken. In
Willemsoord is dat bijvoorbeeld al zo en ook
in Steenwijkerwold zou het mooi zijn om
maandelijks samen te eten en een gezellige
middag te hebben. Er is al te veel
eenzaamheid.

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.
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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.

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 datums van de eerstkomende
vergaderingen van de kerkenraad zijn:
9 januari en 17 februari 2020.
Na een half jaar wordt gekeken of dit
spreekuur voldoet.
Gaan we elkaar spreken?

Actie Kerkbalans 2020 - kerkrentmeesters
Grote Startmaaltijd in onze kerk! Doet u mee?
Nog even en dan is het zover, dan gaat Actie
Kerkbalans
weer
van
start!
De
voorbereidingen zijn al in volle gang. Om de
actieperiode feestelijk in te luiden worden er
in het weekend van vrijdag 17 tot en met
zondag 19 januari door het hele land
Startmaaltijden georganiseerd.
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Ook onze kerk doet mee!
Kerk zijn we samen. Hoe vier je dat beter dan
met een gezamenlijke maaltijd? Wie een
maaltijd deelt, deelt immers zoveel meer.
Tijdens de Grote Startmaaltijd zoeken we

samen de verbinding en delen we kort de
plannen van onze kerk voor komend jaar.
Neemt u ook een gerecht mee?
Als iedereen iets meeneemt kunnen we met
zijn allen aan een welgevulde dis
plaatsnemen. Dit hoeven geen ingewikkelde
gerechten te zijn, ook kleine hapjes zijn meer
dan welkom. De Grote Startmaaltijd is hét
moment om samen kerk te zijn en het belang
van Actie kerkbalans te onderstrepen.

in de Protestantse kerk. Wij, de vrijwilligers
van Actie Kerkbalans, zien er naar uit u daar
te ontmoeten!
Geef in uw aanmeldingsmail ook door wat u
meeneemt naar de Startmaaltijd.

Aanmelden
Het belooft heel gezellig én informatief te
worden. U eet toch ook gezellig mee? U bent
van harte welkom! Meld u alvast aan via
kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl of
bij Wilna Heijman (0521) 51 74 51 of Bert
Dedden 06-55151201, of de lijst achter in de
kerk, en houd zaterdag 18 januari 2020 vrij in
uw agenda. Wij hopen u om 17.00 uur te zien

Thema Kerkbalans 2020 ‘Geef voor je kerk’
In januari gaat Actie Kerkbalans weer van
start. Het thema is ‘Geef voor je kerk’. Zoals
u weet, krijgt de kerk geen subsidies en is dus
volledig afhankelijk van de bijdrage van
betrokken kerkleden zoals u. Daarom krijgen
alle leden een brief met het verzoek voor een
jaarlijkse bijdrage.

de week van 27 januari t/m 2 februari komt
een vrijwilliger het formulier bij u ophalen.

Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting
en inspiratie? Doe dan mee aan Kerkbalans en
vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. In

Klaar voor Kerkbalans 2020?
De voorbereidingen voor Actie Kerkbalans
zijn weer in volle gang. Met het thema ‘Geef
voor je kerk!’ werken we volop aan de
campagne voor 2020. Net als voor een
huishouden is een gezonde financiële situatie
belangrijk voor de kerk. Vandaar dat we elk
jaar al onze gemeenteleden om een vrijwillige
bijdrage vragen. Een noodzakelijk verzoek,
want de inkomsten uit Kerkbalans vormen de
financiële basis voor onze kerk. Tussen 20 en
27 januari ontvangt u daarom een brief met het
verzoek om bij te dragen. We hopen dan ook
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dat we weer op u mogen rekenen. Dankzij uw
bijdrage kunnen we onze belangrijke taken
blijven vervullen en nieuwe plannen maken.

Een goed Verhaal – eindejaarscollecte 2019
In de kerk leven en werken we vanuit het
goede verhaal dat ons in de Bijbel wordt
verteld. Gods Woord is een bron van troost,
bemoediging en inspiratie voor velen. Maar
ook een boek dat cultureel en maatschappelijk
relevant is, omdat de bijbelse verhalen ons
uitnodigen om deze te vertalen naar ons eigen
leven. Daarmee wordt het goede verhaal van
God en mensen een spiegel voor ons
dagelijkse leven.

Ook in het nieuwe jaar willen we ons als
gemeente laten inspireren door de

bijbelverhalen. We hopen dat het verhaal van
Gods liefde voor mensen in onze activiteiten
doorklinkt en ons in beweging zet om het te
delen met mensen om ons heen.
Om de activiteiten in onze gemeente voor jong
én oud, zoals bijvoorbeeld gespreksgroepen,
catechisatie,
pastoraat,
jeugden
ouderenwerk, mogelijk te maken, is er geld
nodig. Daarom vragen we u aan het eind van
het kalenderjaar om een extra gift, zodat we
ook in het nieuwe jaar ons mooie en
belangrijke werk kunnen voortzetten.
Geef aan de eindejaarscollecte tijdens de
kerkdienst of maak uw bijdrage over via de
acceptgirokaart. Hartelijk dank voor uw
betrokkenheid en steun.

Verjaardagsfonds
Al meer dan 40 jaar worden de belijdende
leden door vrijwilligers gefeliciteerd met
haar/zijn verjaardag namens onze kerk.
Doordat een aantal vrijwilligers zijn gestopt of
binnenkort gaan stoppen ontstaat er een groot
tekort aan vrijwilligers om de jarigen te
bezoeken.
Dit betekent dat ingaande 2020 meer dan de
helft van de belijdende leden van onze kerk
niet meer worden bezocht door een
vrijwilliger van het verjaardagsfonds.

Wie komt helpen om de belijdende leden te
feliciteren met haar/zijn verjaardag namens de
kerk?
Heb jij interesse om in een wijk de jarigen te
gaan bezoeken, neem dan contact met mij op.
Dan kan ik informatie geven over de straten
en het aantal belijdende leden in een wijk.
Ali Hummel, tel. (0521) 589253

Huiskamergesprekken
Ook dit winterseizoen organiseert de Protestantse
Gemeente te Steenwijkerwold
weer huiskamergesprekken.
Het zijn laagdrempelige avonden waar aan de
hand van een thema over het
geloof en het Christen-zijn word gesproken.
Ook mensen die niet bij een kerk zijn aangesloten
zijn van harte welkom.
De avonden worden gehouden bij een gastgezin
die zich hiervoor kunnen opgeven.
Het thema voor dit winterseizoen is: “Een goed
verhaal”.
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Aan de hand van dit thema hopen we een goede
avond te hebben.
De avonden worden gehouden in februari 2020.
U kunt zich opgeven voor deze avonden door
middel van het aanmeldingsformulier achter in
dit Kontakt.
Het formulier kunt u inleveren bij de kerk, de
kerkenraadsleden of bij de predikant.
Inleveren a.u.b. vóór 10 januari 2020.
Klaas Klarenberg, ouderling

Nieuws van CJV Steenwijkerwold
Vrijdag 22 november hebben de kinderen een
ontzettend leuke workshop gevolgd van Project
Tof van Annelous Breukers. De kinderen van
groep 3,4 en 5 hebben daarbij een leuk lampje
gedecoreerd met speciale stiften en voorbeelden.
De kinderen van groep 6,7,8 en de brugklas
hebben een flipperkastje van hout, spijkers en
elastiekjes gemaakt. Ze vonden dit zo leuk om te
doen dat ze niet te stoppen waren. Voor herhaling
vatbaar.

http://pk-steenwijkerwold.nl/jeugdclubs
Volg ook onze activiteiten op facebook:
https://www.facebook.com/cjvsteenwijkerwold
Contact via: cjvsteenwijkerwold@gmail.com

De volgende clubactiviteit is de jaarlijkse
filmavond op vrijdag 17 januari.
Voor meer informatie
Steenwijkerwold:

over

de

CJV

Komen en gaan
Het volgende lid is nieuw in onze gemeente:
Mevr. L.Y.J. Hoek, Hesselingendijk 14 van Lemmer
De volgende leden zijn verhuisd naar een andere gemeente:
Dhr. R. Wink, Het Schild 29 naar Leeuwarden
Dhr. H. de Jonge, Blaankamp 28 naar Meppel
Mevr. L.C.D. v.d. Berg, Bultweg 29 naar Giethoorn
Mevr. A.M. Meerkerk, Onderduikersweg 2R8 naar Veenendaal
De volgende gemeenteleden zijn verhuisd binnen de gemeente:
Fam. H.J. Hielkema, van Burg. Boldinglaan 2 naar Wolterholten 1

Bezoekers
Als kerk wil je aanwezig - en een luisterend oor zijn voor de gemeente van onze Heer Jezus Christus.
Een belangrijk deel daarvan is de zondagse eredienst, waar het Woord van God word verkondigd. Maar
ook een heel belangrijk onderdeel van het samen gemeente zijn is het pastoraat. En dat houd in dat er
ook aandacht is voor elkaar buiten de eredienst. Natuurlijk moet er ook informatie komen vanuit de
gemeente zelf, want als we die niet krijgen kunnen we ook geen actie ondernemen waar dat moet.
Gelukkig hebben we diverse gemeenteleden die een straat of meerdere voor hun rekening nemen en dus
de ogen en oren zijn van de ouderlingen.
Nu zijn er een paar straten waar geen bezoeker voor is, en als er wat aan de hand is horen we het niet of
te laat. Dus zijn we op zoek naar een paar mensen die dat op zich willen nemen.
U kunt in de bezoekerslijst in dit Kontakt zien welke straten dat zijn.
Heeft u belangstelling en een beetje tijd over neem dan even contact op met de ouderlingen Roeli Boer (
telefoon 0521 58 75 70) of Klaas Klarenberg (telefoon (0521 51 31 14).
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Naam

Bezoekers van

Jenny Blei
Heintje Groen
vacant
Jeannette van Delden
Anneke Winters

Vredenburg (één adres
Basserweg, Westenwold, Basserveld Past. Muitemanstraat, Croevinge
Het Schild, Gelderingen, Marijenkampen
Vredenburg
Oldemarktseweg 62 -140, Kerkwoerthe, Oldemarktseweg 141 – 152,
Conincksweg, Holtinge Campweg
Woldweg, Witte Paarden, ten Holtheweg, Steenwijkerweg, Duivenslaagte,
De Pol, Onderduikersweg, Bultweg, Brauweringen, Baarsweg, Blaankamp,
Zwarte Weg.
Zr. Canisiahof,, St. Andreasstraat, Mariënwold
Woldleite
Oldemarktseweg 30 – 58, Oldemarktseweg 63 – 105
Bergsteinlaan
Hummelingen, Boomsluiters
Bakkersveld, Hooidijk, de Spitzen, Achterveld
Oldemarktseweg 1 – 53, Remmelinge, Markehof, de Olde Hof, de Krimpe
ter Zwege, Tukseweg
Bergweg, Wolterholten
Nijenstede, Zonnekamp, Meenthehof
Erfgenamen, Weldadigheid, Heerlijkheid, Weth. Zeefatstraat, Burg.
Boldinglaan, Weth. Winterstraat, Weth. Slootstraat
Enkele adressen
Steendijk, Berg en Bos, Oostwold, Oosterhoek, Heerweg, Pasmanweg,
Wetering Oost, St. Diep, Ir. Luteijnweg, Hesselingendijk, A. F. Stroïnkweg
ten Dale, Nijberslaan, Bentekamp, de Beek, Lage Egge, Dwarsweg
Boslaan, Voshoek, Gheerdinge, Paasloregel, Jan van Nasauplantsoen,
Capellestraat, Olde Wheemestraat, Heideveldweg, Kallenkoterallee, Het
Bolwerk, Mienbeken, Thijendijk.
Eiklop, Burg. Kuiperslaan, Kruisstraat

Ria v. d. Hoofdakker

vacant
Geesje Jongschaap
Eisje Hartkamp
Lies Schipper
Jaap Ruiter
Jannie Martens
Elly Kooy
Klaas Klarenbrg
Arina Hartkamp
Willie Drenthen
Tine de Groot Boersma
Mw. Lok
Auke Feenstra
Henk Oord
Roeli Boer
Margreet Buter

Over

Noord-Nederlands Gemengd Koor
in Hoogeveen met groot concert
Hoogeveen – Het nieuwe Noord-Nederlands
Gemengd Koor zal vrijdag 17 januari a.s. een
groot concert verzorgen in de Geref.
Hoofdstraatkerk in Hoogeveen. Het nieuwe groot
projectkoor staat onder leiding van een befaamd
muzikaal trio, bestaande uit pianist en dirigent
Harold Kooij uit Steenwijk, de Katwijker
dirigent Hugo van der Meij en dirigent Hendrik
van Veen, bekend van vele concerten met Martin
Mans
en
onder
andere
het
EOtelevisieprogramma ‘Nederland Zingt’.
Het programma biedt een breed geestelijk
repertoire, vertolkingen van gospelsongs en
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bekende spirituals tot aan werken van Schubert
en Mozart en eigen bewerkingen van goed in het
gehoor liggende koormuziek. Buitengewoon
verrassend is de werkwijze van het enthousiaste
drietal dirigenten: om de beurt wisselen ze van de
bok, maar ook van instrument: twee grote
concertvleugels worden in de Hoofdstraatkerk
bespeeld, evenals het prachtige orgel.
‘Hoogeveen’ is na Steenwijk en Drachten de
derde plaats waar het bijzondere concert wordt
gegeven. Het nieuwe koor klinkt veelbelovend
door de prachtige, heldere en zuivere koorklank
en muzikaliteit; het geheel wordt verweven tot

een mooi programma met veel publieke
interactie. De avond wordt gevuld met koorzang,
onverwachte muzikale intermezzo’s, natuurlijk
samenzang met het publiek en een gezellige
pauze.

Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar:
volwassenen 10,00 euro, kinderen tot 12 jaar
betalen 5,00 euro. De aanvang van het concert is
20.00 uur.
Zie ook de FaceBookPagina: Noord Nederlands
Gemengd Koor.

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

Kerstoratorium 20 december Chr. Mannenkoor
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Antwoordformulier Huiskamergesprekken
Naam:

_____________________________________________________

Adres:

_____________________________________________________

E-mail/Tel.

_____________________________________________________

Ik geef de voorkeur aan:
O Gezamenlijk huiskamergesprekken
O Individueel huisbezoek
O Beide
O Geen belangstelling omdat:_____________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ik kan beslist niet op:
O maandag
O dinsdag
O woensdag
O donderdag
Ik kom met ……. personen.
Ik stel mijn huiskamer beschikbaar voor de huiskamergesprekken: ja / nee
Bij ja even het aantal personen vermelden die welkom zijn ……. personen.
Ruimte voor eventuele opmerkingen.
–------------------------------------------------------------------------------------------------------------–------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dit formulier inleveren bij: K. Klarenberg, Bergweg 43, Tuk
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