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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  
 
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 Paasnummer en verschijnt begin april. Uw bijdrage voor 

dat nummer kunt u tot en met woensdag 25 maart 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 5 maart Hoogthij 10.30 uur Ouderenmorgen 

donderdag 5 maart Hoogthij 12.15 uur Samen aan Tafel 

zondag 8 maart kerk  Inzameling voor Voedselbank 

maandag 9 maart kerk 19.30 uur Gemeenteavond 

donderdag 2 april Hoogthij 10.30 uur Ouderenmorgen 

donderdag 2 april Hoogthij 12.15 uur Samen aan Tafel 

zaterdag 4 april kerk 9.30-10.00 uur ophalen Paasgroeten 

zaterdag 4 april Kerk 20.00 uur Voorjaarsconcert de Woldklank 

 

 

 

 

 

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 

  

mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
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Overzicht kerkdiensten 
  

    

zondag 23 februari 

 

09.30 uur mevr. L. Brugmans 

(Nunspeet) 

Diaconaat 

zondag 1 maart 

 

doopdienst 

 09.30 uur  ds. E. van Veen Voorjaarszending 

zondag  8 maart 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen Missionair Werk 

 

zondag 15 maart 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen 

 

Noodhulp Kerk in 

Actie  

(40 dagentijd) 

zondag 22 maart 

 

09.30 uur ds. C.P. Meijer 

(Zwolle) 

Binnenlands 

Diaconaat 

zondag 29 maart 09.30 uur  ds. E. van Veen Werelddiaconaat 

 

zondag 5 april 

 

Palmpasen 

m.m.v. Kerkkoor 

09.30 uur  ds. E. van Veen Jop Jeugdwerk 

 

 

donderdag 9 april 

 

witte donderdag 

Heilig Avondmaal 

09.30 uur  ds. E. van Veen 

 

Kosten Eredienst 

 

vrijdag 10 april 

 

goede vrijdag 

09.30 uur  ds. E. van Veen 

 

 

 

zaterdag 11 april 

 

Stille Zaterdag 

09.30 uur ds. E. van Veen 

 

 

 

 

 

zondag 12 april 

 

1e Paasdag 

m.m.v. de Woldklank 

09.30 uur  ds. E. van Veen 

 

 

Kinderen in de knel 

 

Op de zondagen 1 maart en 5 april 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 
 

We kunnen terugkijken op een gezellige 

decembermaand met daarin een kinderdienst 

met als thema: “Op weg naar het licht”. 

Tijdens deze dienst hebben we hele goede 

gesprekken met de kinderen mogen voeren, 

met onderwerpen als jaloezie, stelen, 

vergeving en dankbaarheid. Het was heel erg 

mooi om de gedachten van de kinderen over 

deze thema’s te horen en te bespreken. 

 

Natuurlijk hebben we ook een kerstviering 

gehad. Eerst hebben we gezellig samen 

ontbeten, een mooi kerstverhaal gelezen en 

wat mooie kerstliedjes geluisterd. Daarna 

hebben we kerstkaarten gemaakt voor mensen 

die ziek zijn, veel alleen zijn, of gewoon 

omdat we ze aardig vinden. Er werd vol 
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overgave gekleurd en er zijn veel kerstkaarten 

gemaakt.  

 

De drukke decembermaand is voorbij en het is 

alweer februari. Tijdens de afgelopen 

Kinderdienst hebben we het thema: “wijze 

woorden” besproken. In een van Jezus’ 

verhalen vertelt Hij over een mooie wereld en 

hoe we deze met elkaar kunnen maken. Ook 

legt Hij uit hoe je kunt bidden en dat je alles 

mag zeggen en vragen aan God. Hij luistert 

graag naar je. We hebben een mooi schilderij 

gemaakt en daarop ons eigengemaakte gebed 

geschreven. 

 

De volgende Kinderdienst is op zondag 1 

maart. Dit is tevens een doopdienst, dus dit 

wordt ook iets waar wij tijdens de 

kinderdienst mee gaan werken.  

 

Van harte welkom. Graag tot dan. 

 

Groetjes Fokie, Jannie, Froukje en Jolanda 

 

 
 

 

Oecumene 
 

Het is wat met ons. We hebben er met zijn 

allen wel een potje van gemaakt met al onze 

verschillende kerken. Dat valt voor mij niet te 

begrijpen en je kunt het niet uitleggen. Je bent 

allemaal christen en toch zo verdeeld. 

 

Het menselijk eigen gelijk telt zwaarder dan 

de eenheid, het is een droevige conclusie.  

Op 19 januari hield de Raad van kerken in 

Steenwijk haar oecumenische dienst in het 

kader van de week van gebed van de eenheid. 

We bidden om eenheid en leggen dat bij God 

neer. Maar spannen we God dan eigenlijk niet 

voor onze eigen karretje van de verdeeldheid. 

Als we echt eenheid willen, dan zullen we zelf 

stappen moet zetten, over onze schaduw heen 

springen en op die weg naar eenheid zullen we 

merken dat God ons helpt. 

 

Het blijft jammer en onverteerbaar dat we als 

kerken niet over de drempel van het eigen 

gelijk kunnen stappen om met zijn allen 

bijvoorbeeld samen de oecumenische dienst te 

vieren om zo een krachtig signaal naar alle 

christenen en naar samenleving af te geven 

van echte eenheid. 

 

JIJ 
 

Christus heeft geen lichaam op aarde, 

behalve dat van jou, 

geen handen, 

behalve die van jou, 

geen voeten, 

behalve die van jou. 

Het zijn jouw ogen die Christus' meedeleven  

voor de wereld moeten uitstralen; 

het zijn jouw voeten waarmee 

Hij gaat om goed te doen; 

en het zijn jouw handen 

waar Hij ons nu mee moet zegenen.  Theresia van Avila  
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Wij feliciteren de volgende 75-plussers 
 

  

16 feb K. Zeefat-Bouhuis, Holthinge Campweg 144, met zijn 83e verjaardag 

16 feb J. Lok-Lodewijk, Tukseweg 220B, met haar 83e verjaardag 

20 feb W. Ritsema-de Jong, Oldemarktseweg 119D, met haar 87e verjaardag 

21 feb A.A. Bisschop-Bisschop, Thijendijk 16, met haar 80e verjaardag 

23 feb J. Kooij, Gheerdinge 2 met zijn 78e verjaardag 

24 feb H.Wardenier-van Elp, Oldemarktseweg 194, met haar 88e verjaardag 

28 feb I.G. de Haan-de Jong, Gheerdinge 2, met haar 78e verjaardag 

1 mrt J. Lok, Tukseweg 220B, met zijn 82e verjaardag 

1 mrt H.J. Snijder, ten Dale 21, met zijn 87e verjaardag 

2 mrt G. van Veen-Winters, Croevestraat 2, met haar 75e verjaardag 

6 mrt J. Kuiper, ten Holtheweg 8 met zijn 78e verjaardag 

6 mrt R. Mook, De Spitzen 6, met zijn 84e verjaardag 

13 mrt L. Hornstra, Oldemarktseweg 105, met zijn 84e verjaardag 

15 mrt A. Bezembinder-Veeloo, Boomsluiters 11, met haar 87e verjaardag 

24 mrt D. Snijder-Moed, Ten Dale 21, met haar 87e verjaardag 

30 mrt F.H. Brandsma, Steenwijkerdiep Noord 2A, met zijn 77e verjaardag 

31 mrt D. van Essen, Vredenburg 77, met zijn 79e verjaardag 

8 apr 
G.R.C.L. Dragtstra-Boer, Johannes Bogermanstraat 333, met haar 86e 

verjaardag 

 

 
 

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 
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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. 

 

 

 

Wij mogen hier opnieuw beginnen 
 

Wij mogen hier opnieuw beginnen 

vanuit wat was nu verder gaan 

tot waar de liefde ons kan brengen; 

alle oud zeer heeft afgedaan. 

 

Ons wil de geest van Christus raken, 

die ons de macht van liefde toont, 

die het verschil zal kunnen maken 

als nieuwe hoop weer in ons woont. 

 

Laten wij door die geest gedreven 

weggaan uit alles wat ons bindt 

aan pijn en schuld, en ons begeven 

op nieuwe wegen, welgezind. 

 

Want Christus leeft en zal ons voorgaan, 

hij geeft ons mee wat liefde doet. 

Wij mogen hier opnieuw beginnen 

want God maakt alles nieuw en goed. 

 

In dit geloof staan wij hier samen, 

geven elkaar wat liefde doet. 

Wij mogen hier opnieuw beginnen, 

want God maakt alles nieuw en goed 

                                                              (auteur gedicht onbekend) 

 
 

Paasgroet 
 

Zondag 12 april en maandag 13 april is het 

Pasen. Voorafgaand aan deze bijzondere 

dagen wil de diaconie diverse mensen een 

Paasgroet bezorgen. 

 

Zaterdag 4 april hebben wij de Paasgroeten 

klaarstaan in de kerk. 

Tussen 9.30 uur en 10.00 uur kunnen deze 

worden opgehaald en staat er een kopje 

koffie of thee klaar. 

 

Als u die dag in de mogelijkheid bent om één 

of meerdere Paasgroeten op te halen en de 

daarop volgende week te bezorgen dan zijn 

wij u zeer erkentelijk. ‘Vele handen maken 

licht werk’. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de Diaconie PKN Steenwijkerwold, 

Gerard Dolstra (secretaris) 
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Veertigdagentijd 
 

In de Veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, het feest van Jezus' opstanding uit de dood. Jezus 

riep 'Sta op!' tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En 

gaf zelf Zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister maar de liefde overwon. 

Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt, alles 

wat ons somber maakt. 

Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van Gods liefde ervaart en 

wil delen. We mogen samen in beweging komen. We mogen opstaan om het leven voor onszelf en 

voor iedereen de moeite waard te maken. We mogen hoop bieden aan vluchtelingen, aan mensen 

die zorg nodig hebben, aan kinderen in de knel, aan ieder die vast zit in armoede of moeilijke 

omstandigheden. We mogen recht doen aan iedereen die onderdrukt wordt. Wij geloven in delen. 

Kom in beweging, kom tot leven. Sta op! 

Veelgestelde vragen over de Veertigdagentijd 

De veertigdagentijd is de periode voor Pasen. Van oudsher is dit een tijd van inkeer, bezinning en 

gebed. We staan stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van onze naasten, dichtbij en ver weg. 

• Wanneer valt de veertigdagentijd in 2020? 

De veertigdagentijd loopt in 2020 van Aswoensdag 26 februari tot en met zaterdag 11 april. 

Op zondag 12 april is het Pasen. 

 

• Waarom duurt de veertigdagentijd 46 dagen? 

De veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes zondagen in deze periode vallen. De zondag 

is de dag van de opstanding van Jezus en daarom een feestdag. En op een feestdag wordt niet 

gevast. 

 

• Waar komen die veertig dagen vandaan? 

In de Bijbel is veertig een belangrijk getal. Jezus was bijvoorbeeld veertig dagen in de 

woestijn om te vasten en te bidden. En veertig jaar trok het volk Israël door de woestijn 

voordat zij in het beloofde land aankwamen. Het is een getal dat duidt op voorbereiding en 

overgang. 

 

• Waarom vasten mensen in de veertigdagentijd? 

Iedereen die vast, heeft daar zijn eigen redenen en eigen manier voor. Door bijvoorbeeld niet 

te snoepen of geen alcohol te drinken sta je stil bij de overvloed die wij hebben. Sommige 

mensen kijken geen tv of gebruiken geen social media. Je houdt dan tijd over: om te bidden, 

na te denken over je geloof of om iets te doen voor een ander. 

 

• Wat is Aswoensdag? 

Aswoensdag is van oorsprong een rooms-katholieke traditie. Tijdens de kerkdienst worden de 

groene takjes van Palmpasen van vorig jaar verbrand. Met de as tekent de priester een kruisje 

op het hoofd van de mensen. En hij zegt: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren’. Deze 

woorden benadrukken de vergankelijkheid van het aardse leven. De vorm van het kruis wijst 

op het eeuwige leven. Steeds meer protestantse gemeentes hebben ook een 

aswoensdagviering. 

 

• Wat is de Goede Week? 

De Goede Week is de week voor Pasen en begint met Palmzondag. Op deze zondag wordt 

vaak het verhaal over de intocht van Jezus in Jeruzalem gelezen. Op Witte Donderdag vieren 

veel gemeentes het avondmaal, net als Jezus deed met Zijn leerlingen. Op Goede Vrijdag 

herdenken we dat Jezus aan het kruis is gestorven. Na Stille Zaterdag volgt dan op zondag het 

feest van de opstanding van Jezus: Pasen. 
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Nieuws uit de kerkenraad 
 

Graag delen we als kerkenraad met u wat zoal binnen de vergadering wordt besproken, natuurlijk voor 

zover dit mogelijk is. 

* Het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken Overijssel-Flevoland heeft 

aangegeven dat zij akkoord gaan met de begrotingen 2020 van de diaconie en van de kerkrentmeesters. 

* Er is een gesprek geweest met de RK-kerk, waarin is gesproken over de positie van de kerken 

in de gemeente en over de toekomst. Zo is besloten om op 28 juni een gezamenlijke openluchtdienst te 

houden. 

* De kerktelefoon is officieel per 31 december 2019 opgezegd.  

* Er is een gesprek geweest met Dorpsbelang om de gezamenlijke maandelijkse maaltijd wat 

breder te trekken, samen met de RK-kerk en eventueel met Woldhulp en dan onder de vlag van 

Dorpsbelang. 

* Het Beleidsplan van het college van kerkrentmeesters is door de kerkenraad vastgesteld en 

inmiddels gepubliceerd op de website. 

* Het actueel houden van de website is belangrijk; daarom zal in de komende periode elke 

gelding naar nog eens kritisch naar kijken. 

* In overleg met de visitatoren, die hun taak inmiddels hebben beëindigd, en op advies van de 

classispredikant en na ontvangen correspondentie en gehouden gesprekken met een aantal bezorgde 

gemeenteleden die ook met dit voorstel kwamen, hebben wij besloten om een mediator te vragen ons 

te helpen bij te dragen aan het welzijn van de hele gemeente, omdat wij ons ook daarvoor 

verantwoordelijk voelen. Die verantwoordelijkheid ligt zwaar bij ons. Wij hopen als kerkenraad dat 

die gesprekken allereerst het gesprek op gang brengt met de mensen die zich bezorgd en ontheemd 

voelen; met hen hopen wij ook te leren hoe beter om te gaan met openheid over alles wat speelt in de 

gemeente. Een punt waar wij in de afgelopen periode ook mee hebben geworsteld, niet alleen vanwege 

het ambtsgeheim, maar ook vanwege privacy van betrokkenen. 

Gerrit Dekker, scriba  

 

Gemeenteavond maandag 9 maart 
 

Wij nodigen wij u van harte uit voor de 

gemeenteavond op maandag 9 maart a.s. 

vanaf 19.30 uur in de kerk. Inloop is vanaf 

19.10 uur met koffie en ontmoeting.  

 

Bert Dedden zal deze avond beginnen en ons 

meenemen in de plannen voor het opstellen 

van een kerkenvisie in de gemeente 

Steenwijkerland.  

Een kerkenvisie is een strategische visie op de 

toekomst van kerkgebouwen. Het opstellen 

van een kerkenvisie gebeurt in dialoog tussen 

de burgerlijke gemeente, kerkeigenaren, 

inwoners en erfgoedorganisaties. Men gaat 

met elkaar in gesprek over de toekomst van 

álle kerkgebouwen in hun gemeente. 

Monumentaal en niet-monumentaal, nieuw en 

oud. 

 

Rond 20.15 uur zal Ilsemary Bruins ons meer 

vertellen over de huidige stand van zaken  van 

de Voedselbank. 

Na de pauze zal rond 8.45 uur zal Sjef 

Damhuis ons verhalen vertellen uit de rijke 

geschiedenis van de Voorzienigheid in 

Steenwijkerwold. 

 

Om 9.45 uur willen wij deze gemeenteavond 

afsluiten. 
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Heeft u geen vervoer en wilt u gebruik maken van onze ophaaldienst, dan kunt u contact opnemen 

met Gerard Dolstra, tel. 589 164 of gh.dolstra@home.nl   

Wij hopen op een goede opkomst. Het is belangrijk om als gemeente samen te praten over onze 

kerk en hoe nu verder.  

Namens de kerkenraad, scriba Gerrit Dekker 

 

Spreekuur moderamen  
 

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.  

Om hiervan gebruik te maken, kunt u contact 

opnemen met de scriba. 

 

De datums van de eerstkomende 

vergaderingen van de kerkenraad zijn:  

maandag 2 maart en dinsdag 14 april. 

 

 

 

 

 

 

Voorjaarsconcert De Woldklank op zaterdag 

4 april  
 

Zaterdag 4 april geeft De Woldklank haar 

voorjaarsconcert in de Protestantse Kerk in 

Steenwijkerwold. De avond zal bestaan uit 

twee delen: voor de pauze speelt de brassband 

verschillende algemene werken van koraal-

muziek tot aan het genre pop. Ook zal de 

jeugdband een gedeelte van het programma 

verzorgen.  

 

Na de pauze wordt stil gestaan dat 75 jaar 

geleden ons land werd bevrijd van de Duitse 

bezetting. 

In de muziek willen we hierbij stilstaan en 

muziekwerken spelen die aan dit hieraan 

gekoppeld zijn.  

Het concert begint om 20.00 uur en de toegang 

is gratis. Muziekcommissie en leden hopen 

veel publiek te mogen begroeten. Dus graag 

tot ziens op zaterdag 4 april in de Protestantse 

Kerk aan de Oldemarktseweg.  

 

Namens Chr. Brassband De Woldklank, 

Albert Bosscha, voorzitter 

 

 
 

 

 

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 

 

  

mailto:gh.dolstra@home.nl
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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. 

 

 

Kerkbalans 2020 
 

In de tweede helft van januari is de landelijke 

Actie Kerkbalans gehouden. Heeft u uw 

bijdrage al toegezegd? Dan willen we u daar 

hartelijk voor bedanken. 

Op dit moment zijn de meeste reacties binnen 

en geteld, en hebben we € 49.757,10 

toegezegd gekregen. Dit is € 1.855,50  minder 

dan vorig jaar. 

 

Via deze weg willen we iedereen die nog niet 

gereageerd heeft vragen: wilt u dat deze 

maand nog doen? De inkomsten uit Actie 

Kerkbalans zijn van essentieel belang voor het 

goed functioneren van onze kerk. 

 

Als laatste nog een dankwoord aan alle 

vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben 

meegeholpen met de actie. Hartelijk bedankt 

voor jullie inzet, zonder jullie was dit niet 

gelukt. 

De kerkrentmeesters 
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Uitkomsten peiling Actie Kerkbalans 2020 

bekend gemaakt 
 

Kerkleden vinden naar elkaar omzien,  gastvrij zijn en inspirerende vieringen belangrijkste 

waarden lokale kerk 

 

Actieve kerkgangers van protestantse- en katholieke achtergrond kiezen ‘naar elkaar omzien’ als 

de belangrijkste meerwaarde van hun plaatselijke kerk of parochie. Vlak daarna volgt ‘gastvrij en 

open zijn voor gasten’ en op drie staat ‘inspirerende vieringen’. Dat blijkt vandaag uit de peiling 

van Actie Kerkbalans 2020, waarbij respondenten dertien waarden van de lokale kerk een cijfer 

konden geven. 

“Het sociale aspect van kerkzijn wordt hoog gewaardeerd door kerkgangers. De kerk is een 

gemeenschap waarin mensen zich met elkaar verbonden weten, waar ze het fijn vinden dat er 

aandacht voor elkaar is, ook als iemand bijvoorbeeld door ziekte lange tijd niet kan komen. Een 

ander aspect van kerkzijn dat wordt gewaardeerd is de geloofsbeleving: waarden als de 

ontmoeting met God,  en inspirerende vieringen scoren ook hoog. Het zijn juist deze aspecten die 

een kerk onderscheiden van andere organisaties,” aldus Anna Kruse, woordvoerder Actie 

Kerkbalans. 

 

Uitkomsten 

“Met de peiling willen we iedereen aan het denken zetten over de meerwaarde van de lokale 

kerk,” aldus Kruse. Als belangrijkste waarde komt naar voren naar elkaar omzien, meteen 

gevolgd door gastvrij zijn. Op drie komt inspirerende vieringen, gevolgd door aandacht voor 

kinderen en tieners met op vijf ruimte voor ontmoeting met en aanraking door God. Met een 

uitsplitsing naar katholieken en protestanten waarderen de eersten de waarden gerelateerd aan de 

geloofsbeleving het hoogst terwijl de protestanten de sociale kant van kerkzijn het belangrijkst 

vinden. 

De deelnemers werd ook gevraagd welke waarden zij het meest van toepassing vinden op de eigen 

kerk. Het vieren van sacramenten komt dan op 1, Levensgebeurtenissen vieren en delen op 2, 

Ontmoeting met God op 3, Lezen en uitleg van de Bijbel op 4 en Gastvrij zijn op 5. Hier scoren de 

waarden voor geloofsbeleving gemiddeld hoger dan de waarden voor gemeenschap. 

 

Trouwe kerkgangers 

Voor het eerst werd de peiling gehouden onder breed publiek, 1.403 actieve kerk-/parochie-

bezoekers vulden de online enquête in. Anna Kruse: “Ongeveer de helft van de respondenten was 

katholiek, de andere helft protestants. We spreken van actieve kerkgangers: 75% van de 

deelnemers bezoekt al langer dan elf jaar naar zijn/haar kerk en 81% doet vrijwilligerswerk.” 

 

Perspresentatie 

De volledige uitkomst van de peiling is vandaag gepresenteerd tijdens de landelijke 

perspresentatie van Actie Kerkbalans. Deze vond plaats in het Catharijneconvent te Utrecht, waar 

godsdienstsocioloog dr. Theo Schepens inging op de vraag waarom de liefde voor de naaste 

gemiddeld genomen belangrijker wordt gevonden dan de liefde voor God.  

Actie Kerkbalans is de grootste landelijke fondsenwerfactie in Nederland. De plaatselijke kerken 

van de Rooms-Katholieke Kerk, de Protestante Kerk in Nederland, de Evangelische 

Broedergemeente en de Oud-Katholieke Kerk vragen in de actieweken van 18 januari tot  

4 februari 2020 al hun leden om een bijdrage voor de eigen kerk. 

De volledige Rapportage Peiling Actie Kerkbalans 2020 is te vinden op www.kerkbalans.nl.  

 

http://www.kerkbalans.nl/
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Samen aan Tafel 
 

Al meer dan 20 jaar wordt er elke eerste 

donderdag van de maand om 12.15 uur een 

warme maaltijd geserveerd voor iedereen die 

het gezellig vindt om samen te eten.  

 

We eten met elkaar in het multifunctionele 

centrum Hoogthij aan de Oldemarktseweg. 

Samen eten is een leuke en gemakkelijke 

manier om mensen te ontmoeten en 

saamhorigheid te creëren en soms 

eenzaamheid te doorbreken. Samen aan Tafel 

is een initiatief van de diaconie van de 

Protestantse gemeente Steenwijkerwold maar 

wordt van harte aanbevolen door dorpsbelang 

en de rooms- katholieke kerk.  

 

De kerk wil er zijn voor de buurt, voor ons 

dorp. Iedereen is dus welkom, ook als je geen 

lid bent van een kerk.  

 

We vragen een bijdrage van 6 euro. De 

maaltijd wordt deels zelf en deels door slagerij 

Bouma bereid en geserveerd door een groep 

vrijwilligers. Elke maand eten we met een 

groep van zo’n 20-25 mensen. Het zou mooi 

zijn als de groep nog wat groter zou worden. 

U bent van harte welkom.  

 

Wilt u meer informatie dan, dan kunt u zich 

melden bij Petra van Beek, tel.588 685 of ds. 

Eric van Veen, tel.588 568 

 

 

 

 

Inzameling voedselbank 
 

Op zondag 8 maart a.s. houdt de diaconie een 

inzameling voor de Voedselbank. 

 

Veel spullen zijn welkom, maar de 

voedselbank vraagt met name om: 

-  koffie pads 

-  ontbijt crackers 

-  beschuit 

-  ontbijtkoek 

-  groente in glazen pot 

-  fruit in glazen pot 

-  afwasmiddel 

 

Zondagmorgen voor de dienst zijn de 

diakenen aanwezig om uw spullen in 

ontvangst te nemen. 

Bent u niet in de kerk, 8 maart, dan kunt u te 

zijner tijd even bellen met één van de 

diakenen. 

We kunnen dan, in overleg, de spullen bij u 

ophalen. 

Een financiële donatie is ook welkom. Alvast 

hartelijk dank voor uw steun. 

 

Fam. Dolstra, telelfoon 0521- 589164 of 

e-mail: gh.dolstra@gmail.com  

 

 
 

 

 

  

mailto:gh.dolstra@gmail.com
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Verjaardagsfonds 
 

De busjes voor het Verjaardagsfonds zijn 

weer geleegd. 

In 2019 werden de volgende bedragen 

opgehaald door de dames Ittie Stegink € 

45,65; Jannie Flobbe € 91,43; Gé Otten € 

23,60; Geke Gaal € 49,00; Rinnie Daan € 

24,50; Gea Klaster   

€ 27,00; Fokie ten Wolde  € 65,00; Jannie 

Martens € 87,00; Lies Schipper € 41,80 en 

Roelien Flobbe € 78,90. Opgeteld een bedrag 

van € 533,88. 

Lopers en gevers ook deze keer weer hartelijk 

dank. 

 

Bovengenoemde personen (behalve Jannie 

Flobbe en Rinnie Daan) zullen ook dit jaar bij 

u komen om u te feliciteren namens onze kerk. 

Fijn dat jullie dit weer willen gaan doen. 

Bedankt. 

 

De dames Jannie Flobbe en Rinnie Daan zijn 

m.i.v. heden gestopt met het lopen voor het 

Verjaardagsfonds. Nogmaals heel hartelijk 

bedankt voor de vele uren/jaren die jullie 

hieraan hebben besteed. Zolang er geen 

opvolgers voor Jannie en Rinnie zijn zullen de 

jarigen in hun wijken niet worden bezocht. 

Ook zijn er nog 7 andere wijken vacant sinds 

januari 2018.  

Door deze vacatures worden er ruim 150 

belijdende leden niet bezocht op hun 

verjaardag. 

 

Zoals u heeft kunnen lezen in Kontakt, het 

Zondagsblad en op het scherm in de kerk zijn 

wij op zoek naar lopers. Helaas heeft zich nog 

niemand gemeld. Lijkt het u of jou leuk om de 

belijdende leden te feliciteren namens onze 

kerk? Neem dan kontakt met mij op. 

     

De opbrengst van 2019 zal gebruikt worden 

voor het uitbreiden/verbeteren van de digitale 

apparatuur, zoals extra camera’s, in de kerk. 

 

Ali Hummel, tel. 589 253. 

 
 

 

Komen en gaan 
 

De volgende leden zijn nieuw in onze gemeente: 

Dhr. Y.J. Folkertsma, Wethouder Zeefatstraat 10 van Groningen 

Dhr. en Mevr. J. Schelhaas, Wetering West 79 

Fam. E.R. de Boer, Basserveld 5 van Paasloo 

Dhr. R.H. Blum, Oldemarktseweg 62 van Groningen 

 

De volgende leden zijn verhuisd naar een andere gemeente: 

Mevr. H. Veenstra, Gelderingen 58 naar Steenwijk 

Mevr. J. Wardenier, Kruisstraat 65 naar Wolvega 

 

 

God kan ook jou gebruiken! 
 

Op een dag hielden de gereedschappen van de 

meubelmaker een vergadering. De voorzitter 

was broeder Hamer. De vergadering had hem 

duidelijk gemaakt, dat hij maar beter kan 

vertrekken, omdat hij teveel lawaai maakte. 

Hij zei daarop: “Als ik deze 

timmermansplaats moet verlaten, dan moet 

broeder kleine Boor er ook uit! Hij is van zo 

weinig belang, dat niemand hem zal missen.” 

 

Daarop stond broeder kleine Boor op en zei: 

“Goed, maar dan moet broeder 

Schroevendraaier ook vertrekken. Je moet 

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

prestatie komen.” 

 

Broeder Schroevendraaier zei toen: “Als je 

mij eruit wil hebben, dan zal broeder Schaaf 

er ook uit moeten. Al zijn werk is zo 

oppervlakkig, iedere diepte ontbreekt eraan.” 

 

Waarop broeder Schaaf antwoordde: “Dan 

gaat broeder Duimstok er ook uit, want hij legt 

iedereen de maatstaaf aan, alsof hij de enige is 

die gelijk heeft.” 

 

Broeder Duimstok deed toen zijn beklag over 

broeder Schuurpapier en zei: “Ik wil wel gaan, 

maar broeder Schuurpapier is ruwer dan nodig 

is en hij schuurt altijd de verkeerde kant op.” 

 

Op het heetst van de discussie kwam de 

Meubelmaker de werkplaats binnen, om aan 

zijn dagtaak te beginnen. Hij deed zijn overall 

aan en ging naar zijn werkbank, om een 

preekstoel te maken. Hij zocht het hout uit en 

gebruikte die dag, zoals alle andere dagen: De 

duimstok, de schaaf, de kleine boor en de 

grote boor, de hamer en de schroevendraaier, 

maar ook de beitel en het schuurpapier 

kwamen aan de beurt. Aan het einde van de 

dag, toen Hij alle gereedschappen wel één of 

meerdere keren gebruikt had, was de 

preekstoel klaar. 

 

De Meubelmaker ging naar huis. 

 

Toen stond broeder Zaag op en zei: “Broeders, 

ik zie, dat de Meubelmaker ons allemaal als 

Zijn werktuigen kan gebruiken, om Zijn doel 

te bereiken!” 

 

Zo mogen wij, waar wij zijn en wie wij ook 

zijn toch deel uitmaken voor onze hemelse 

Vader als een bruikbaar instrument. Wij zijn 

werkzaam, als wij elkaar bemoedigen, 

opbouwen en positief met elkaar bezig zijn, 

want wij hebben elkaar nodig. 

 

Bron: www.christelijkeverhalen.nl  

 

 
 

 

 

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 wordt verkondigd. Maar ook een heel 

belangrijk onderdeel van het samen gemeente 

zijn is het pastoraat. En dat houdt 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-Westerbeek, telefoon 58 75 70, e-mail 

roeliboer@home.nl of Klaas Klarenberg, 

telefoon 51 31 14, e-mail jan-jurk@hotmail.com. 

 

http://www.christelijkeverhalen.nl/
mailto:roeliboer@home.nl
mailto:jan-jurk@hotmail.com
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Fluiten in de regen 
 

Hoe komt het 

dat sommige mensen 

zuur zitten te kijken in de zon 

en dat anderen 

kunnen fluiten in de regen ? 

  

Hoe komt het, 

dat er mensen zijn, 

die, als ze hun ogen open doen 

altijd iets verkeerds zien ? 

  

Dat komt 

omdat ze verkeerd denken 

over de zin van het leven 

en van de dingen ! 

  

Ze hebben God nodig, 

niet als een onpersoonlijk wazig wezen, 

ergens in de verte, 

maar als een persoonlijke vriend, 

als een vader, heel dichtbij. 

  

In een intieme omgang 

met God 

krijgen de mensen 

andere ogen voor dingen 

en elke morgen 

een nieuw hart. 

  

 

Phil. Bosman 

 

 

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 

 

 
 

 

 

 


