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De erediensten zijn ‘live’ te volgen en u kunt ook de vorige diensten terugkijken.

In juni willen we een eerste start maken met kerkdiensten, waarbij ook een beperkt aantal
kerkgangers bij aanwezig zijn. Voordat het zover is moet er een gebruiksplan liggen.
Op bladzijde 7 staat een artikel over de richtlijnen waar wij als kerkenraad rekening mee moeten
houden en ook hoe wij die denken toe te passen.
Wij als kerkenraad hebben geen idee hoe groot de belangstelling is. Daarom willen we graag
inventariseren of je in juni wel weer een kerkdienst wilt bijwonen, maar ook wanneer je daar
liever nog mee wacht, dan horen we dat graag.
Bel of e-mail hiervoor naar de scriba Gerrit Dekker telefoon 06 106 506 72 of scriba@pksteenwijkerwold.nl. Ook voor vragen over het bijwonen van kerkdiensten kun je bij hem terecht.
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Belangrijke adressen en andere gegevens
Predikant:
Preses:
Scriba:

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

58 85 68
58 85 39
06 106 506 72

ericvveen@ziggo.nl
bertdedden@ziggo.nl
scriba@pk-steenwijkerwold.nl

Kerkelijk bureau:

51 74 51

kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

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:

dhr. J. Jongschaap

58 91 94

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
dhr. H. ten Wolde

diaconie@pk-steenwijkerwold.nl
58 91 64
58 91 64
06 106763 66
58 91 18
06 194 964 48

gh.dolstra@home.nl
gh.dolstra@home.nl
fam_linthorst@hotmail.com
jan.de.vries@hetnet.nl
htewolde@hotmail.com

Ophaaldienst

58 91 64

gh.dolstra@home.nl

dhr. G.H. Dolstra

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

Andere telefoonnummers:
Ledenadministratie
kerkelijk bureau
Nevendienst/zondagsschool:
mevr. J. Klaverdijk-Ellen
Oppasdienst:
mevr. R. Boer-Westerbeek
Verjaardagsfonds:
mevr. A. Hummel-Strijker
Kerkkoor:
mevr. R. Boer-Westerbeek
Vertrouwenspersoon dhr. R.A. de Groot

gerardenlucy@kpnplanet.nl
organisten@pk-steenwijkerwold.nl

51 74 51 kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
85 16 23
58 75 70
58 92 53
58 75 70

jolandae@hotmail.com
roeliboer@home.nl
aliberthum@hetnet.nl
roeliboer@home.nl

06-55873826 Burg. Kuiperslaan 134,
8375 BP Oldemarkt

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 vóór de zomervakantie. Uw bijdrage voor dat
nummer kunt u tot en met woensdag 24 juni 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
woensdag 24 juni

Hoogthij

kerkenraad

19.30 uur

Voor het overige zijn er – voor zover bekend - nog geen activiteiten gepland.

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 dhr. 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 31 mei

09.30 uur

ds. E. van Veen

Pinksteren
zondag 7 juni

09.30 uur

ds. E. van Veen

zondag 14 juni

09.30 uur

ds. E. van Veen

zondag 21 juni

09.30 uur

ds. E. van Veen

zondag 28 juni

09.30 uur

ds. E. van Veen

zondag 5 juli

09.30 uur

ds. E. van Veen

Zoals het nu lijkt willen wij vanaf juni weer kerkdiensten houden in aanwezigheid van
gemeenteleden.
Dee dienst kunt u dan ook blijven bekijken via www.kerkdienstgemist.nl

Overdenking
We hopen dat er een tijd komt dat we weer op
normale wijze met elkaar om kunnen gaan.
Tegelijkertijd denken we meer na over ons
leven en wat voor ons van waarde is. We zijn
teruggeworpen op onszelf en dat valt ons soms
zwaar. Via www.kerkdienstgemist.nl , en via
de telefoon en mailverkeer proberen wij als
gemeente-onderling contact te houden. Toch
missen we het gaan naar de kerk. Het even uit
het dagelijks leven stappen. Even op adem
komen, even met anderen je leven delen; om
samen gemeente te zijn. Samen zingen, samen
bidden, samen luisteren naar woorden uit de
Bijbel. Dat allemaal missen we heel erg. We
kunnen niet zonder elkaar. Bovendien hebben
wij een boodschap voor de wereld dat dit alles
niet het laatste is. Een boodschap van hoop,
geloof en liefde.
We gaan nu het feest van Pinksteren tegemoet.
Pinksteren is een mooi feest, maar het is lastig
om in woorden de geest uit te leggen. De
Heilige Geest van Pinksteren is eigenlijk niet
vast te leggen. Men zegt wel vaak: het is als
de wind, een zucht (‘ruach’ in het
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Hebreeuws), Gods geest waait zoals het gaat.
Het is niet vast te pakken, maar je ziet of je
ervaart het wel aan mensen. Waar iets van
uitgaat, wat ze zeggen, is gemeend; wat ze
doen, is echt.
Ze stralen iets uit dat met die Geest heeft te
maken: warmte, goedheid, vrede, geduld,
begrip, aandacht voor de minsten… Ook al
zijn er velen wiens levenspad niet over rozen
loopt, toch gaat er kracht van hen uit waar je
zelf beter van wordt. Het zijn ‘geestige’
mensen. Zij tonen vaak met weinig woorden
hoe de Geest vandaag aan het werk is. (uit:
Woorden en verhalen die er toe doen) Zo
waait de geest in het leven en deze kan ons
rust brengen. Rust is niet saai of vervelend,
nee, het zet ons aan tot…… Vertrouwen en
rust vinden in de geest van God. Dit is de
kracht van Pinksteren die wij in elkaar
herkennen en zo in zijn/haar Geest met elkaar
leven.
Fijne Pinksterdagen gewenst.

Pastoraat – gemeenteleden
Hieronder ziet u een overzicht van gemeenteleden die permanent in een tehuis wonen.
Zonnekamp, Oyershoeve 1, 8331 XR Steenwijk:
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
dhr. A. Miedema
2.24
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 feliciteren de volgende 75-plussers
3-jun

M. Bakker-Bos, Oldemarktseweg 119 N, met haar 82e verjaardag
J. de Wilt-Bezemer, Witte Paarden 6, met haar 94e verjaardag

11 juni

P. de Olde, Bakkersveld 44 met zijn 76e verjaardag

13 juni

L. Bakker, Het Schild 12, met zijn 77e verjaardag

14 juni

H.J. Kuiper-van den Hul, ten Holtheweg 8, met haar 80e verjaardag

23 juni

R. Boer-Westerbeek, Vredenburg 88, met haar 78e verjaardag

24-jun

H. Wardenier, Oldemarktseweg 126, met haar 83e verjaardag

4 juli

C.M. Maters-Plaisier, Mienbeken 4 met haar 76e verjaardag

6 juli

S.A. Maters, Mienbeken 4, met zijn 80e verjaardag

9 juli

V. Noordhuis-Faken, De Erfgenamen 5, met haar 84e verjaardag

2-jun

Als je in deze periode jarig bent, zal je verjaardag er waarschijnlijk iets anders uitzien dan je
hoopte. Om er toch een feestje van te maken, worden we steeds creatiever: van zingen voor de
deur tot visite achter het raam. Maar sommige mensen stellen hun verjaardag maar gewoon uit tot
een later moment. Ook kunnen we de jarigen een kaartje sturen.
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Lied van de Geest
Heilige Geest, Gij hemelhoge,
die ons het licht geeft in de ogen,
de warmte in de stem, de vreugde
in ‘t hart van de verheugde,
raak ook nu onze lippen aan,
geef ook nu tongen te verstaan,
wij talen naar uw woord, uw zin,
o Geest, woon bij ons in.

Schenk een twijg, een ontloken groet
breng een mare die juichen doet
breek uit in bloeisel overal
en liederen zonder tal.
Jaap Zijlstra

Heilige Geest, Gij eensgezinde,
wij tasten allen in den blinde,
sinds Babel gaan wij eigen wegen,
o tolk, kom Gij ons tegen
wees de gids naar de ene stad,
wijs de weg, wijs het steile pad
wees hartveroverend en spoor
ons aan en ga ons voor.
Heilige Geest, Gij wel ter tale,
die ons verruimd doet ademhalen,
bevlogene, o vlam van vrede,
deel ons uw tongval mede.

Nieuws uit de kerkenraad
Graag delen we als kerkenraad met u wat zoal binnen de vergadering wordt besproken, natuurlijk
voor zover dit mogelijk is. Op dinsdag 12 mei hebben wij als kerkenraad weer vergaderd. In
onderling overleg bleven we net onder het maximale aantal van 10 die samen mogen komen, maar
wel in 1,5-meter -setting.
* De ouderlingen komen binnenkort weer eens bij elkaar. Het pastoraat gaat nu allemaal via de
telefoon. Het bezoekwerk kan weer voorzichtig worden opgestart, maar veiligheid en gezondheid
staan voorop. Met elkaar (predikant, ouderling bezoekdame/-heer en gemeentelid) overleggen is
dan erg belangrijk.
* Nu de corona-maatregelen worden versoepeld, hebben we met elkaar ook gesproken om te
kijken in hoeverre wij weer kerkdiensten kunnen houden in aanwezigheid van gemeenteleden. We
hebben ook verschillende punten benoemd waar we rekening mee moeten houden. Op donderdag
14 mei kregen we een protocol binnen van de landelijke Protestantse Kerk over hetzelfde
onderwerp. In het artikel “Richtlijnen voor het houden van kerkdiensten” gaan we daar verderop
in. Daarbij wordt ook al aangegeven om de juni-maand als een soort proef te zien.
* De bloemengroet wordt elke week bezorgd, maar in deze tijd is het bij de deur afgeven.
* Dit nummer van Kontakt wordt weer bij alle gemeenteleden bezorgd.
Gerrit Dekker, scriba
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Richtlijnen voor het houden van kerkdiensten
Als kerkenraad willen we ook wel weer graag een kerkdienst houden in aanwezigheid van
gemeenteleden. Hieronder geven wij aan wat binnen onze kerk mogelijk is en wat eventueel onze
ideeën zijn.
1. Als kerkenraad zijn we verplicht om een gebruiksplan op te stellen, hoe we allerlei zaken
gaan regelen.
2. Tijdens een kerkdienst mogen tot 30 juni maximaal 30 personen (vanaf 1 juli 100) in het
kerkgebouw aanwezig zijn. In onze kerk is het mogelijk om maximaal 24 mensen
aanwezig te hebben die allemaal 1,5 meter van elkaar zitten. Met echtparen kan het iets
meer, maar inclusief predikant, ambtsdragers en koster niet meer dan het aangegeven
maximum aantal van 30.
3. Omdat het voor ons ook een aftasten is, hoe een en ander gaat lopen en wij juni ook als
proefmaand zien, kan het zijn dat we voor onze kerk nog niet tot het maximale van 30
gaan.
4. a.
Je bent verplicht om te werken met een reserveringssysteem. Dit betekent dat
je van tevoren moet opgeven dat je een kerkdienst wilt bijwonen. Als je denkt dat het
maximum wordt overschreden dan zul je afspraken moeten vastleggen hoe je daarmee
omgaat. In de kerkenraad is nu bijvoorbeeld geopperd om eerst degenen in aanmerking te
laten komen die de kerkdiensten niet online kunnen “bijwonen”.
b.
De ophaaldienst kunnen we niet uitvoeren zoals we dat altijd deden, maar wellicht
kunnen we of weet u daarvoor een creatieve oplossing te vinden.
c.
Om goede plannen te maken, lijkt het ons goed om te inventariseren wie graag
vanaf 1 juni weer een kerkdienst zou willen bijwonen of dat je daar liever nog mee wacht
totdat de maatregelen verder worden versoepeld.
Neem hiervoor contact op met de scriba, Gerrit Dekker, telefoon 06 106 506 72 of
scriba@pk-steenwijkerwold.nl
5. Voor iedere kerkdienst worden één of meer coördinatoren aangewezen. Hun taken zijn
onder andere: het begroeten van de kerkgangers en vragen naar de gezondheid. Bij
klachten mogen zij iemand niet toelaten. Daarnaast geven ze aanwijzingen over het
ophangen van de jassen, waar je moet gaan zitten en na afloop aangeven hoe iedereen weer
met 1,5 meter uit elkaar de kerk gaat verlaten.
6. Daarnaast moet je zorgen voor looproutes, welke in- en uitgangen je gaat gebruiken.
Zorgen voor desinfecterende middelen en het gebruik van toilet. Ook het reinigen van de
kerk en gebruikte materialen (stoelen, deurklinken, lezenaar. microfoon) moet je in het
gebruiksplan vastleggen.
7. Gemeentezang is helaas nog niet toegestaan; zingen lijkt een grote bron van besmetting te
zijn. Ook het koffiedrinken en ontmoeting achteraf worden afgeraden.
8. Het protocol is te vinden op de website van www.protestantsekerk.nl

Van de kerkrentmeesters
Het Corona-virus houdt de gemoederen nog
steeds bezig. Er wordt over bijna niets anders
meer gesproken. In het nieuws en de
actualiteitenprogramma’s voor radio en tv,
bijna overal gaat het maar over één
onderwerp, Corona!
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De gevolgen zijn ook vreselijk en hebben een
grote impact voor iedereen. Neem alleen maar
de bezoek mogelijkheden. Even naar de
kinderen, even naar de ouders of naar de
grootouders, wie had een paar maanden

geleden gedacht dat dat niet meer zou kunnen.
Vaak kan dat alleen nog maar vanachter een
raam of op afstand. Met voldoende
beschermingsmiddelen lukt het vaak ook nog
wel. Er wordt een groot beroep gedaan op
onze loyaliteit en creativiteit. Want alleen
samen kunnen we het virus stoppen.
Ook in onze kerk is het Coronavirusbeleid
natuurlijk van toepassing. Daarom is het
aantal vergaderingen gereduceerd tot het
minimale. We spreken zaken af per telefoon,
mail of whatsapp, dat is goed te doen. Al tien
weken zijn de kerkdiensten alleen te volgen
via internet (website en dan uitzending
gemist), dat is een goed alternatief. Helaas is
niet iedereen in het bezit van internet en dat
geeft ons toch een onbevredigd gevoel. Wat
zou het fijn zijn als we er iets op zouden
kunnen vinden, zodat iedereen mee kan doen.
Hebt u ideeën, we horen het graag.
We krijgen van meelevende gemeenteleden
regelmatig de vraag hoe gaat het nu met de
kerk in deze Coronatijd, financieel gezien?
Zeker een niet onbelangrijk vraag. Hier
kunnen we het volgende over zeggen.

Gelukkig neemt onze eigen predikant alle
diensten voor zijn rekening en hoeven we dus
geen gastpredikanten in te huren. Dat scheelt
enorm en we zijn hem hiervoor zeer
erkentelijk. Het orgel wordt niet bespeelt, ook
dat scheelt, maar we missen natuurlijk wel de
collectes. Gelukkig worden regelmatig giften
gestort op onze bankrekening.
NL 17 RABO 0149 0057 17 t.n.v.
Kerkrentmeesters Protestantse gemeente
Steenwijkerwold.
We kunnen op dit moment nog niet zo goed
een inschatting maken wat het mogelijke
verlies uiteindelijk zal zijn. We hopen
natuurlijk dat het mee zal vallen.
Geld mag dan wel niet het belangrijkste zijn
in het kerkenwerk, maar zonder dat gaat het
helaas ook niet. We rekenen op u!
We hopen en bidden dat het binnen niet al te
lange tijd weer achter de rug zal zijn en dat we
elkaar weer in goede gezondheid in de kerk
mogen ontmoeten.
Tot die tijd: HOUD MOED – HEB LIEF

Gebed – Geef ons oog
God, geef ons oog voor
de zon op onze levensweg,
die ons verwarmt en vrolijk maakt.
Laat ons de schaduw dan ervaren
als koelte die bezinning brengt
en die nodig is om verder te komen.

Geef ons oog voor
de Hoop die in ons is
zodat wij ook in ons verdriet,
in onze zorgen,
in ons heimwee
ons gedragen weten door Uw liefde.

Geef ons oog voor
alles wat groeit en bloeit
langs de wegen die we gaan:
de dingen die lukken,
de mensen die gelukkig zijn
en ons gelukkig maken.

Amen
Bron: De Eerste Dag

Geef ons oog voor
uitzichten en perspectieven
op ons spoor door de wereld
en laat ons af en toe stilstaan
bij al die kleine dingen,
die hoop geven voor de toekomst.

8

Solidariteitskas
Geacht gemeentelid,
Als kerkelijke gemeente willen we in onze
woonplaats een vindplaats zijn van geloof,
hoop en liefde. Een plek waar je God kunt
ontmoeten, waar mensen maar elkaar omzien
en van betekenis kunnen zijn voor hun
omgeving.
Om nieuwe plannen te kunnen uitvoeren, zijn
niet alleen de ideeën van mensen nodig, maar
ook de financiële middelen. En dat is nu net
waar het bij sommige gemeenten aan
ontbreekt. Deze gemeenten kunnen een
beroep doen op de Solidariteitskas van de
Protestantse Kerk.
De Oude Kerk zet de luiken open voor alle
inwoners van Zoetermeer
De Protestantse Gemeente Zoetermeer vroeg
met succes subsidie aan voor een aanbouw
aan de Oude Kerk. Het kerkgebouw leent zich
goed voor culturele manifestaties, concerten
en tentoonstellingen. Met de opbrengst van
zulke evenementen kunnen de hoge
onderhoudskosten van het kerkgebouw
worden gedekt. Maar faciliteiten zoals een
foyer keuken en bezoekerstoiletten ontbraken.
“Door de multifunctioneel inzetbare aanbouw
willen we de functie van het kerkgebouw fors
verbreden, en kunnen we de kerk als cultureel
erfgoed breder aantrekkelijk maken voor álle
inwoners van Zoetermeer. We zetten als het
ware ‘de luiken open’ van onze kerk voor het

behoud van het gebouw en de toekomst van de
wijkgemeente” aldus de heer Buddenberg,
voorzitter
van
het
college
van
kerkrentmeesters.
Mede dankzij de bijdrage uit de
Solidariteitskas is de aanbouw gerealiseerd
en begin 2020 in gebruik genomen. “Een lang
gekoesterde wens is in vervulling gegaan.”
Gemeenten helpen elkaar
De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de
gedachte dat gemeenten elkaar helpen en
ondersteunen om levendig en krachtig in de
wereld te staan. Kerken uit het hele land
dragen een vast bedrag per belijdend lid bij.
Wij vragen u om een bedrag van minimaal €
10,- waarvan € 5,- wordt afgedragen aan de
Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is
bestemd voor onze eigen gemeente. Doet u
mee? Wij rekenen op uw solidariteit en
bijdrage.
Hartelijk bedankt voor uw betrokkenheid.
De Kerkrentmeesters.

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.
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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 één 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 één van de ouderlingen, dan weten we dat u vermeld wilt worden.

Nieuws van de diaconie
In verband met de Corona-crisis zijn er veel
beperkingen ten aanzien van het kerkenwerk.
Ook wijzigt de regelgeving van de overheid
regelmatig.
Wilt u weten wat de actuele stand van zaken
is? Kijk op www.pk-steenwijkerwold.nl,
facebook of neem contact op met één van de
kerkenraadsleden.
De diaconie
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De weg van de hoop
Diep in onszelf dragen we hoop:
als dat niet het geval is,
is er geen hoop.

of bereidheid je in te zetten
voor wat succes heeft.
Hoop is ergens voor werken
omdat het goed is,
niet omdat het kans van slagen heeft.

Hoop is de kwaliteit van de ziel
en hangt af
van wat er in de wereld gebeurt.

Hoop is niet hetzelfde als optimisme
evenmin de overtuiging
dat iets goed zal aflopen.
Wel de zekerheid dat iets zinvol is
afgezien van de afloop,
het resultaat.

Hoop is niet (te) voorspellen
of vooruit (te) zien.
Het is een gerichtheid van de geest,
een gerichtheid van het hart,
voorbij de horizon verankerd.
Hoop in deze diepe krachtige betekenis
is niet het zelfde als vreugde
omdat alles goed gaat

VaclavHavel

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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Komen en gaan
De volgende leden zijn nieuw in onze gemeente:
Mevr. M.K. Zeefat, Oldemarktseweg 12 van Groningen
Fam. T. Willemsen, Mariënwold 75 van Renswoude
Dhr. A. Miedema, Johannes Bogermanstraat 2.24
Het volgende lid is verhuisd naar een andere gemeente:
Mevr. M. Knoppers, Blaankamp 33 naar Oldemarkt
De volgende leden zijn verhuisd binnen onze gemeente:
Mevr. M. Hartkamp, van Bergweg 47 naar Hummelingen 2
Dhr. W. Hartkamp, van Bergweg 72 naar Tukseweg 206

Puzzel pinksteren
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