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Belangrijke adressen en andere gegevens 
 
Predikant: ds. E. van Veen 58 85 68  ericvveen@ziggo.nl 
Preses: dhr. E. Dedden 58 85 39  bertdedden@ziggo.nl  
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 zeefatjd@gmail.com 
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  
dhr. G.H. Dolstra 58 91 64 gh.dolstra@gmail.com 
 
Diaconie:  diaconie@pk-steenwijkerwold.nl 
Voorzitter: vacant 
Secretaris: vacant 
Penningmeester: mevr. F. Dolstra-Seinen 58 91 64 gh.dolstra@gmail.com 
 dhr. H. Linthorst 06 106763 66 fam_linthorst@hotmail.com 
 dhr. J. de Vries 58 91 18 jan.de.vries@hetnet.nl  
 dhr. H. ten Wolde 06 194 964 48 htewolde@hotmail.com 
 
Ophaaldienst dhr. G.H. Dolstra 58 91 64 gh.dolstra@gmail.com 
 
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:  vacature 
Verjaardagsfonds: mevr. A. Hummel-Strijker 58 92 53 aliberthum@hetnet.nl 
Vertrouwenspersoon dhr. R.A. de Groot  06-55873826 Burg. Kuiperslaan 134,  

8375 BP  Oldemarkt 
Beheer website 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 3 februari 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 

machtigings-formulier 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 13 januari Hoogthij 19.30 uur Kerkenraadsvergadering 

dinsdag 19 januari Hoogthij 10.00 uur Leesgroep 

 

 

 

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 

 

Reserveren voor kerkdiensten 
 
Om in onze kerk de 1,5 meter te kunnen 
garanderen hanteren wij voor het bijwonen van 
kerkdiensten een reserveringssysteem. 
Als je een kerkdienst bij wilt wonen, bel of e-

mail hiervoor naar de scriba Gerrit Dekker 

telefoon 06 106 506 72 of scriba@pk-

steenwijkerwold.nl. Ook voor vragen over het 

bijwonen van kerkdiensten kun je bij hem 

terecht. De diensten kunt u ook bekijken via 

www.kerkdienstgemist.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
mailto:scriba@pk-steenwijkerwold.nl
mailto:scriba@pk-steenwijkerwold.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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In onze kerk hanteren wij nu ook de regel dat 

je bij binnenkomst een mondkapje moet 

dragen, totdat je op de plek zit en vanaf het 

moment dat je de kerk weer verlaat. 

 

In plaats van een gift in de collectezak kunt u 

een bijdrage overmaken per bank. 

Diaconie: NL 29 RABO 0149 0943 53 t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gem. Steenwijkerwold 

Kerkrentmeesters: NL 17 RABO 0149 0057 17 

t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gem. 

Steenwijkerwold. 

 

Op de website van de Protestantse Kerk in 

Nederland is veel informatie te vinden over 

concrete maatregelen, en ook materiaal voor 

bemoediging en ondersteuning.  

Zie: www.protestantsekerk.nl. 

 

 
 

 

 

 

 

Overzicht kerkdiensten 
  

    

donderdag 24 december 

Kerstnachtdienst  

(alleen online te volgen) 

 

22.00 uur ds. E. van Veen  

vrijdag 25 december 

1e kerstdag 

 

09.30 uur  mevr. L. 

Brugmans 

(Nunspeet) 

zondag 27 december 

 

09.30 uur  ds. J. Kooistra (Dwingeloo) 

 

donderdag 31 december 

oudejaarssamenkomst 

 

16.00 uur  ds. E. van Veen 

 

 

 

zondag 3 januari 

 

09.30 uur ds. E. van Veen 

 

 

 

zondag 10 januari 

 

09.30 uur  mevr. M. 

Hadnagy 

(Kampen)  

 

zondag 17 januari 

(alleen online te volgen) 

09.30 uur Oecumenische 

dienst in de grote 

kerk in 

Steenwijk 

 

 

zondag 24 januari 

 

09.30 uur  ds. O. Mulder (Balk) 

 

zondag 31 januari 

Roept u maar-dienst 

 

09.30 uur ds. E. van Veen 

 

 

 

  

http://www.protestantsekerk.nl/
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zondag 7 februari 

 

09.30 uur  ds. R. Gosker (de Wijk)  

 

zondag 14 februari 

 

09.30 uur ds. E. van Veen 

 

 

 

 

Op de zondagen 3 januari en 7 februari is er vooraf aan 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.  

 

 

Kerstnachtdienst 
 

Dit jaar zal de kerstnacht een heel ander karakter 

hebben. Vanwege het coronavirus hebben we 

besloten om alleen een zogeheten online-viering 

te houden. Er is geen dienst in de kerk.  

 

Een kerstnachtdienst is bij uitstek een dienst, 

waar we graag en luid mee willen zingen met al 

die bekende kerstliederen. Kerst zonder te 

kunnen zingen doet ons extra zeer, tegelijkertijd 

doet het ons beseffen hoe belangrijk het is dat we 

met elkaar het virus weten te overwinnen. Niet 

samen kunnen zingen. Dat is de reden dat we een 

onlineviering maken waarbij we kunnen putten 

uit bijvoorbeeld het kerstconcert van de 

Woldklank en Kerkkoor, afgewisseld met 

nieuwe opnames, en bijdragen. We doen ons best 

er toch nog wat van te maken. En we hopen dat 

we volgend jaar de kerstliederen weer kunnen 

zingen. 

 

 

Komt allen tezamen, jubelend van vreugde 
 

Graag zouden we op kerstavond naar de kerk 

gekomen zijn om met elkaar al die bekende 

kerstliederen te zingen. Juist daarom komen op 

kerstavond mensen naar de kerk, die anders niet 

zo vaak komen. Het zingen van al die bekende 

en mooie kerstliederen geeft mensen een 

kerstgevoel. 

 

Kerst 2020 is anders, we kunnen niet allemaal 

tezamen komen. Aan samen komen zitten juist 

gezondheidsrisico’s. Juist het samenkomen kan 

zorgen dat het coronavirus zich verspreid. En 

dat dat willen we niet. 

 

Kerst 2020 is daarom een andere kerst voor ons 

allemaal.  

Het kan ons wel dichter bij het verhaal brengen, 

waar het toch allemaal mee begonnen is. 

De evangelist heeft ons een eenvoudig en sober 

verhaal overgeleverd. Van twee mensen Jozef 

en Maria, die onderweg waren en voor wie geen 

plek was in de herberg. De enige plek, waar ze 

dan mochten overnachten was de stal van de 

herberg. Het kindje wat geboren werd, werd 

niet in een mooie wieg gelegd maar in een 

voederbak voor de dieren. 

 

Hoeveel mensen op onze aarde leven heden ten 

dage niet in de omstandigheden zoals Lukas 

vertelt. De armoede in de wereld is groot, heel 

veel mensen hebben geen vaste slaapplaats, 

heel veel mensen zijn op de vlucht, heel veel 

mensen weten niet of ze elke dag wel water of 

voedsel kunnen krijgen 

En daar komt dit jaar dan nog het coronavirus 

bij dat miljoenen mensen op aarde ziek heeft 

gemaakt of doet overlijden. 

Het bemoedigende van dit verhaal is dat het ons 

hoop en troost geeft. Het laat zien dat God met 

ons mensen bewogen is. God laat nogmaals 

duidelijk zien dat het Hem menens is om bij zijn 

mensen op aarde te zijn. 

 

Kerstvieren dit jaar wordt anders, maar de 

boodschap, die met Kerst verteld mag worden 

is hetzelfde, corona of geen corona: God laat 

ons niet los en brengt licht in onze soms 

duistere wereld. 
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En volgende jaar dan kunnen we hopelijk 

weer jubelen en voluit de kerstliederen 

zingen…… 

 

Ik wens u en jullie gezegende kerstdagen 

en voorspoedig nieuwjaar, mede namens 

mijn vrouw en kinderen. 

 

ds. Eric van Veen 

 

 
 

 

Mensen die gaan in het duister 
 

De mensen die gaan in het duister, 

die wonen in 't land van de dood, 

zij zullen een licht zien stralen; 

het hemelse morgenrood. 

 

Zij zullen weer zingen van vreugde, 

de angst en de nood zijn voorbij, 

geen vijand marcheert door de straten, 

de kinderen spelen weer vrij. 

 

De stok die hen sloeg is gebroken, 

geen mens wordt vertrapt of verdrukt. 

Zij krijgen weer tijd van leven, 

er is een begin van geluk! 

 

Want er is een prins geboren, 

met prachtige namen gekroond. 

En hij is de vorst van de vrede, 

de God die bij mensen woont. 

 

Hij brengt het leven op aarde 

terecht in zijn koninkrijk. 

De mensen die gaan in het duister, 

die worden de koning te rijk. 

 

Lied 454 van Hanna Lam uit het Liedboek 

 

 

 

De kerstcantate 
 

Ooit vond ik het in een bisdomblaadje achterin 

de kathedraal van Reims, later kwam ik het 

verhaal ook tegen in een bewerking van Henri 

Knap: het verhaal van de kerstcantate. 

 

'Bent u met kerstmis hier, als ik vragen mag?' 

vroeg de abbé. 

 

Het was de dorpspastoor een eer en een 

genoegen dat de beroemde musicus in zijn dorp 

een huis had gekocht om er tot rust te komen 

van het jachtige leven in de concertzalen van 

Parijs. 'Blijft u met kerstmis hier?' 

 

Ja, de beroemde musicus was van plan de 

kerstdagen in het dorp door te brengen. 

 

'Mag ik u dan uitnodigen voor onze 

kerstcantate? Ja, dat klinkt natuurlijk heel duur, 

kerstcantate, wij zijn natuurlijk maar amateurs, 

ons koor is niet meer dan een gewoon 

boerenkoortje, dat begrijpt u wel. En het orgel 

is al even gammel als de organist. Zelf ben ik 
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ook geen echte dirigent, maar goed, we doen 

ons best, en ik stel er prijs op uw vakkundig 

oordeel te mogen vernemen.' 

 

Het werd kerstmis, de grote musicus kwam, de 

abbé was nog zenuwachtiger dan anders, de 

organist en het koor deden hun uiterste best en 

iedereen was het erover eens dat de cantate dit 

jaar nog schoner klonk dan vorig jaar. 

 

Na afloop nodigde de abbé zijn hoge gast uit op 

de pastorie, hij had zijn mooiste fles wijn uit de 

kelder gehaald. 'En?' vroeg hij gespannen, nadat 

hij de glazen had ingeschonken. 

 

'Heel goed,' zei de man uit Parijs. 'Werkelijk 

heel goed. Ik bedoel de wijn.' 

 

'En de cantate?' 

 

'Niet goed,' zei de man uit Parijs. 'U doet uw 

werk zonder twijfel met toewijding, maar als ik 

eerlijk ben: de toon is niet zuiver, de stemmen 

zitten niet goed onder elkaar, de tekst is 

onverstaanbaar, de inzetten zijn aarzelend, het 

forte is te hard, het pianissimo te zacht, de tempi 

zijn niet constant. Het spijt mij dat ik u dit 

zeggen moet, maar u vroeg mij ernaar.' 

 

Bedroefd sloeg de abbé zijn ogen neer en tuurde 

in zijn glas. 'Het is goed dat u het mij eerlijk 

zegt, monsieur. Ik ben ook geen vakman, ik ben 

maar een gewone dorpspastoor. Ik kan noten 

lezen en een beetje de maat slaan, maar dat is 

dan ook alles. Ik ben wel blij dat u zei dat wij 

ons werk met toewijding doen. Dat hoorde u er 

dus wel in?' 

 

'Jazeker,' zei de musicus uit Parijs, 'met 

toewijding. Alleen vals. Maar laat ik ophouden 

met mijn kritiek, liever doe ik u een voorstel. Ik 

heb zojuist van mijn dokter gehoord dat ik het 

het komende jaar kalm aan moet doen, zodat ik 

voor langere tijd in deze contreien zal 

vertoeven. Kan ik u misschien van dienst zijn 

door volgend jaar kerstmis de directie van uw 

koor over te nemen?' 

 

En zo geschiedde. De grote musicus ving reeds 

in september met de repetities aan, de slechtste 

stemmen gooide hij eruit, een kennis uit Parijs 

lapte het orgel op en bracht de organist van het 

dorp de eerste beginselen van behoorlijk 

orgelspelen bij, en de verwachtingen waren dan 

ook hooggespannen toen het weer kerstmis 

werd. 

 

De abbé zat wat onwennig in de kerk, tussen 

zijn parochianen in, vijftien jaar lang had hij 

voor zijn geliefd koor achter die lessenaar 

gestaan, nu stond de grote musicus daar. 

 

Met een gebaar dat de routinier verried hief de 

dirigent uit Parijs zijn slanke handen, het koor 

zette als één man in, en zuiverder dan ooit klonk 

de muziek door de gewelven. Zo had de 

kerstcantate nog nooit geklonken. Toch was er 

iets, maar de abbé wist niet wat. 

 

'En?' vroeg de musicus. Net als een jaar geleden 

waren zij voor een goed glas wijn neergestreken 

op de pastorie. 'En?' 

 

'Heel mooi, monsieur, heel mooi. Ik weet niet 

hoe u te danken. Woonde u maar altijd in ons 

dorp, dan kon u jaarlijks de kerstcantate 

dirigeren!' 

 

Die nacht kon de abbé de slaap niet vatten en de 

abbé wist niet waarom. Hij zei nogmaals zijn 

avondgebed, maar het hielp niet. Hij lag maar 

in het donker voor zich uit te staren, totdat 

plotseling aan zijn voeteneind een zacht 

schijnsel zichtbaar werd. De abbé schrok, daar 

stond een engel. De abbé vreesde met grote 

vreze. Maar de engel zei: 'Vrees niet, monsieur 

l'abbé, ik ben uit de hemel neergedaald om te 

zien hoe het met u is. Al vijftien jaar lang 

luisteren wij hierboven naar uw kerstcantate, 

maar nu laat de Eeuwige u vragen waarom de 

muziek dit jaar is uitgebleven, wij hebben niets 

gehoord.' 

 

Jaren geleden heb ik dit verhaal eens in een 

cantatedienst verteld waarin het 

Westerkerkkoor onder leiding van Jan Pasveer 

het Weihnachtsoratorium zong. Ik zei er voor 

de zekerheid wel bij dat iedere gelijkenis met 

een bestaand koor en een bestaande dirigent een 

volstrekt toevallige was en een door de verteller 

niet gewilde. 

 

Een dezer dagen kreeg ik bezoek van een jonge 

vrouw. 'Weet u nog dat u een keer in een 
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cantatedienst een verhaal over een kerstcantate 

hebt verteld? Daar moet ik u nog altijd voor 

bedanken.' 

 

'Dat vond u mooi?' 

 

'Ja. Mensen die achter mij zaten vonden het 

maar niks, die hadden zeker een echte preek 

verwacht, maar voor mij was het evangelie. Ik 

weet nog waar ik zat en wat ik aanhad, die dag. 

God is aanwezig in de eenvoud, dat hoorde ik 

in dat verhaal. Ik zit in de verpleging en alles 

moet beter en mooier en sneller en 

professioneler. Maar of het een verbetering is? 

Als je het hart eruit haalt, haal je God eruit. Ik 

ben maar een gewoon mens, een eenvoudig 

mens, ik hoef me niets te verbeelden. Maar God 

werkt door gewone mensen. Ik lees dat verhaal 

ieder jaar als ik in mijn eentje kerstmis vier en 

ieder jaar ben ik er weer door ontroerd.' 

 

Nico ter Linden – Dagblad Trouw 

  
 

 

 

Gebed in kwetsbare tijden 
 

Schepper van hemel en aarde, 

Uw goede schepping zucht 

en wij zuchten mee. 

Wat zijn we kwetsbaar. 

 

Maar U bent een rots om op te bouwen 

een bunker om in te schuilen 

een licht om op te koersen 

in donkere tijden. 

 

Nu alles wankel lijkt: 

onze gezondheid 

onze economie, 

nu we niet naast onze naasten kunnen 

staan 

en het lastig is om ons aan U vast te 

klampen 

 

bidden we: 

 

Houd ons vast. 

Wees onze bodem. 

Maak Uw aanwezigheid merkbaar 

in onze levens 

en overal waar eenzaamheid, angst en 

onzekerheid 

de overhand dreigen te nemen. 

 

Met Jezus bidden we mee: 

Vader, in Uw handen bevelen we onze 

geest 

 

Amen 
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Kerstgroet 
 

De diaconie werkt momenteel aan het uitvoeren van de kerstgroet. Vanwege de Corona-

maatregelen wordt nog bekeken hoe dit in te vullen. Als u als vrijwilliger wilt meehelpen de 

kerstgroet te bezorgen dan kunt u zich aanmelden bij één van de diakenen of via ouderling 

Klaas Klarenberg.  

Contactgegevens vindt u elders in deze editie van Kontakt. 

 

 

Van de ouderling 
 

Als dit nummer van Kontakt bij u in de bus valt 

zitten we midden in de advent periode. 

Een tijd van verwachting en vooruitkijken. En 

wat volgens mij ook belangrijk is vooral in deze 

laatste maand van het jaar, het naar elkaar 

omkijken. 

Dat kan vrij eenvoudig door gewoon even te 

bellen of een kaartje te sturen. 

Contact met elkaar moeten we nog steeds zo 

veel mogelijk beperken, dus dat betekent we 

met de feestdagen misschien wel alleen zijn, 

maar met elkaar willen we proberen om niet 

eenzaam te zijn. 

 

Ook een punt van aandacht is het feit dat er 

bezoekers zijn die hebben aangegeven niet 

meer beschikbaar te zijn voor het bezoekwerk. 

We willen hen hierbij hartelijk danken voor hun 

soms jarenlange inzet, maar dit betekent wel dat 

er straten zijn die geen bezoeker meer hebben. 

Mocht u dus wat tijd over hebben om naar een 

gemeentelid om te zien neem dan even contact 

op met ondergetekende. 

 

De huiskamergesprekken gaan dit jaar 

definitief niet door. 

We gaan volgend jaar bekijken wat er weer kan 

en misschien in een andere opzet. 

Als u een goed idee hebt staan we daar altijd 

voor open. 

 

We leven in een onzekere tijd, maar er gloort 

altijd licht aan de horizon, en we gaan er ook 

van uit dat we volgend jaar alle kerstliederen 

weer heel hard mee kunnen zingen. 

Behalve het “Stille nacht” natuurlijk. 

Rest mij nog u vanaf deze plaats een hele goede 

en gezegende kersttijd toe te wensen. 

 

Klaas Klarenberg, tel. 513114  

mail : jan-jurk@hotmail.com 

 

 

 

Wij feliciteren de volgende 75-plussers 
 

  

24 dec R. Jongschaap, De Meenthehof 40, met zijn 82e verjaardag 

24 dec L.S. Zoer-Wijmenga, Bergsteinlaan 22, met haar 83e verjaardag 

29 dec D. Orsel-Boer, Oldemarktseweg 119E, met haar 84e verjaardag 

31-dec J. Dekker-Boer, Oldemarktseweg 119C , met haar 90e verjaardag 

4 jan J. Bakker, Capellestraat 40, met zijn 86e verjaardag 

5 jan L. de Vries-Sies, Bergsteinlaan 114, met haar 81e verjaardag 

7 jan R.W.F. van den Hoofdakker, Tukseweg 177, met zijn 79e verjaardag 

8 jan A. de Looze, Boomsluiters 12, met zijn 86e verjaardag 



 

10 

 
 

 

16 jan H. van Dijk, Kerkwoerthe 48, met zijn 82e verjaardag 

18 jan H. Wubs, Het Schild 3, met zijn 87e verjaardag 

18 jan R. Bouwer-Timmerman, Conincksweg 88, met haar 81e verjaardag 

18 jan J. van Delden, Vredenburg 48, met haar 78e verjaardag 

26 jan M. Pieffers-Prins, Hummelingen 10, met haar 85e verjaardag 

8 feb B. Hummel, Het Schild 43, met zijn 75e verjaardag 

12 feb J. Gaal, Westerdallaan 4, Oldemarkt met zijn 84e verjaardag 

15 feb G. Snijder-Kappe, Vredenburg 60, met haar 95e verjaardag 

16 feb K. Zeefat-Bouhuis, Holthinge Campweg 144, met zijn 84e verjaardag 

16 feb J. Lok-Lodewijk, Tukseweg 220B, met haar 84e verjaardag 

20 feb W. Ritsema-de Jong, Oldemarktseweg 119D, met haar 88e verjaardag 

21 feb A.A. Bisschop-Bisschop, Thijendijk 16, met haar 81e verjaardag 

23 feb J. Kooij, Gheerdinge 2 met zijn 79e verjaardag 

24 feb H.Wardenier-van Elp, Oldemarktseweg 194, met haar 89e verjaardag 

28 feb I.G. de Haan-de Jong, Gheerdinge 2, met haar 79e verjaardag 

 

 
 

 

 

Roept u maar-dienst op 31 januari 2020 
 

Natuurlijk niet op een wijze zoals we in 

het verleden wel georganiseerd hebben. 

Bovendien leven we in een tijd van 

allerlei beperkingen vanwege het 

coronavirus. Aan u als gemeenteleden 

wel de vraag welk kerklied u graag zou 

willen horen in deze dienst. U kunt uw 

favoriete kerklied mailen naar Harry te 

Wolde:  htewolde@hotmail.com of op 

een andere manier doorgeven aan een 

van de kerkenraadsleden. We zullen 

proberen zoveel mogelijk aan uw 

wensen tegemoet te komen in deze 

dienst. 

 
 

 

 

 

mailto:htewolde@hotmail.com
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In eindeloze liefde verbonden 
 

Op zondag 22 november hebben wij onze 

overleden gemeenteleden herdacht In deze 

dienst stond een liturgisch bloemstuk.  

 

De 11 witte bloemen (Zuidenwindlelie) 

symboliseren de mensen die niet meer in 

ons midden zijn. 

Maar nog wel met ons verbonden. De 

rozen en paarse kleuren verbeelden de 

liefde, verdriet en gemis  

van de nabestaanden. 

 

De ronde boog betekent dragen en 

steunen, de klimop staat voor trouw. 

Gedragen door God en gesteund door de 

Gemeente en allen in eindeloze liefde 

verbonden. 

 
 

 

 

Wetenswaardigheden gastpredikant 
 

Zondag 24 januari ds. O. Mulder 

Geboren in 1946 te Anloo. Van 1962-66 

studie Bouwkunde HTS Groningen. Van 

1967-1971 propedeuse en kandidaats 

Theologie RU Groningen. In 1971 gehuwd 

en gaan wonen en werken in Hervormde 

Gemeente Kiel Windeweer.  

Van 1974-1986 docent Godsdienstige 

vorming CPABO Emmen en predikant 

voor Buitengewone Werkzaamheden bij de 

Classis Emmen en daartoe verhuisd naar 

Emmen. 

Speciale aandacht voor de catechese en het 

godsdienstonderwijs. Methoden 

geschreven Wat geloof jij dan wel? 

Hoopgevend en Voor liefhebbers en Met 

Andere Woorden. In deze periode mijn 

kerkelijk examen en het doctoraalexamen 

afgerond.  

 

In 1986 beroepen naar Almelo, 

wijkgemeente in het centrum van de stad, 

in de Grote Kerk. Daarnaast het parttime 

docentschap aan de HBO Theologie 

opleiding van Hogeschool Windesheim te 

Zwolle van 1984-2006 voor de 

Bijbelwetenschap. In Almelo 25 jaar 

gewerkt in een bloeiende wijkgemeente tot 

2011. 

Vanaf 1987 docent Hebreeuws, eerst aan 

Open Universiteit, daarna aan Windesheim 

en in de gemeente Grote Kerk vanaf 1987 

tot op heden en nu ook in de Provincie 

Friesland in Heerenveen.  
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Gepromoveerd in Utrecht in 2000 op het 

proefschrift Simon de Hogepriester in 

Sirach 50. Een exegetische studie van de 

nieuw gevonden Hebreeuwse 

handschriften en de sinds eeuwen bekende 

Griekse versie, die is opgenomen in de 

Apocriefe Boeken. Een Engelse vertaling 

is uitgegeven door Brill in Leiden in de 

serie Supplements to the Journal for Study 

of Judaism. Daarna vele lezingen in 

binnen- en buitenland.  

Twee kinderen geboren in 1973 en 1974 en 

4 kleinkinderen. Weduwnaar sinds 

augustus 2018.  

Nu gehuwd met ds. A. P. Oosting en 

verhuisd van Almelo naar Balk.  

Ook na mijn emeritaat in 2011 ben ik 

geregeld gastvoorganger in diverse PKN 

gemeente in Overijssel, Drenthe en 

Utrecht. Ik geef ruime aandacht aan de 

lezing uit het OT om het NT goed te 

verstaan en uit te gaan van de gehele Bijbel, 

die ook nu onze leefwereld kan belichten.  

Nu dus ook in Steenwijkerwold.  

 

 

 

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 

 

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 

de ouderling of met de predikant. 

 

 

Wij gedenken 
 

Op 1 december is op 84-jarige leeftijd dhr. 

Roelof Kreulen overleden. Hij woonde aan de 

Bergsteinlaan op Tuk. De afscheidsdienst heeft 

plaatsgevonden op dinsdag 8 december in onze 

kerk. 

Roelof Kreulen is geboren op 2 februari 1936 

te Ruinerwold , als tweede kind van Roelof 

Kreulen en Klaasje Drost. Zijn vader was 

veehouder en melkrijder en Klaasje bestierde 

het huishouden. Naast Roelof bestond het gezin 

uit zus Femmy en broertje Albert. Zijn moeder 

overleed echter al op 35 jarige leeftijd. 

Roelof doorliep de lagere school in Ansen en 

bezocht de MULO in Ruinen, waarna hij ging 

werken bij de melkfabriek in Ruinen.  In die tijd 

kreeg hij verkering met zijn buurmeisje Grietje 

Westenbrink en op 28 december 1962 traden zij 

in het huwelijk.  

Omdat Roelof een baan had gekregen bij de 

Opregte Steenwijker Courant verhuisden zij 

naar Steenwijk. Grietje en Roelof kregen samen 

twee zonen, Roel en Jan. Roelof volgende 

inmiddels een opleiding aan de handelsavond-

school en solliciteerde in 1965 bij 

Accountantskantoor Voerman.  

Toen eind 1982 het kantoor Voerman werd 

overgenomen besloot Roelof “voor zichzelf” te 

beginnen. Dit werd best een succes en vanwege 

de groei van het eigen bedrijf verhuisden zij een 

paar maal van kantoorpand, en ook de beide 

zonen kwamen in het bedrijf. 
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 In 1999 werd Grietje, zijn vrouw, ziek en 

stopte Roelof met werken. Zij kwamen toen ook 

op Tuk te wonen. In 2001 overleed zijn vrouw 

Grietje. In 2004 ontwikkelde zich meer dan 

vriendschap met de overbuurvrouw Catharina 

Welbergen. Samen hebben zij het heel goed 

gehad, wel bleven zij ieder in hun eigen huis 

wonen. 

Een grote hobby van Roelof was schaken, tot 

op het laatst heeft hij dit gedaan. Hij was 

natuurlijk lid van de schaakclub maar ook op 

internet heeft hij duizenden partijen gespeeld. 

Roelof was betrokken bij zijn gezin en volgde 

zeker het wel en wee van zijn kleinkinderen. In 

2017 werd Roelof getroffen door een 

herseninfarct. Van de gevolgen daarvan bleef 

hij last houden. 

De laatste maand kreeg hij blaasontsteking, was 

er erg ziek van. en kwam in het verzorgingshuis 

Zonnewiede in Giethoorn terecht. Daar werd hij 

getroffen door een nieuwe hersenbloeding. 

Uiteindelijk overleed hij op 1 december in het 

ziekenhuis in Meppel. 

In de afscheidsdienst hebben we o.a. een paar 

verzen gelezen uit Johannes 14. In het huis van 

Mijn Vader zijn vele woningen. Roelof Kreulen 

is thuisgekomen. Wij wensen zijn kinderen, 

kleinkinderen, zijn partner, en alle anderen, die 

Roelof Kreulen missen veel sterkte en Gods 

zegen toe. 

 

 

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 24 november hebben wij als kerkenraad vergaderd in 1,5-

meter-setting.  

 

*  Aan het digiteam is gevraagd om binnen de 

privacyregels die gelden voor het uitzenden van 

online kerkdiensten toch wat meer mogelijk is 

dan wat wij nu zien van een kerkdienst. 

* Het zingen in de kerk en het gezamenlijk 

uitspreken van onder andere het Onze Vader 

wordt uitvoerig besproken. Onze kerk wordt niet 

geventileerd en ook wordt de verwarming voor 

de dienst uitgezet om te voorkomen dat de lucht 

in de kerk gaat circuleren. In principe zouden we 

een paar minuten kunnen zingen of dat iets van 

muzikale medewerking (zang) wordt gedaan. Uit 

de berekening blijkt dat de kans op verspreiding 

van virusdelen dan wel iets toeneemt. Er komen 

voornamelijk ouderen in de kerk die vallen in de 

risicogroep. We hopen dat in de loop van volgend 

jaar meer mogelijk is en willen wij nu extra 

risico’s nemen? Het gevoel om gezamenlijk weer 

te gaan zingen wordt node gemist. Een lastige 

afweging en binnen de kerkenraad waren de 

meningen verdeeld. We hebben besloten om 

voorlopig toch geen zang of iets dergelijks toe te 

laten in de kerk.  

* Naar aanleiding van de diensten op de laatste 

zondag van het kerkelijk jaar is geconstateerd dat 

de opstelling van het aansteken van de kaarsen 

iest anders moet, in verband met de online-

uitzending. Ook wordt besloten om de 

ambtsdragers weer op de eerste rij te laten zitten 

en om de stoelen aan de rechterkant weg te halen. 

* De huidige situatie in verband met de corona 

maken dat het bezoekwerk zeer beperkt is. 

* Van de classis Overijssel-Flevoland hebben 

wij toestemming gekregen om de 

predikantsplaats terug te brengen naar een 50% 

aanstelling. 

* Gerard Dolstra is bereid gevonden om het 

ambt van ouderling te aanvaarden. In de dienst 

van zondag 13 december is hij bevestigd. 

 

Gerrit Dekker, scriba  
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Actie Dorcas 
 

De collecte die de diaconie op 8 november 

hield voor stichting DORCAS heeft een 

bedrag opgeleverd van € 169,00. Een 

mooi bedrag waardoor DORCAS weer 

veel goed werk kan verrichten.  

Alle gevers hartelijk dank. 

 

 
 

 

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. 

 

Huwelijksjubileum: 

Als u uw huwelijksjubileum bekend wil maken in het kerkblad en/of wilt vieren en u stelt daarbij 

de aanwezigheid van predikant en wijkouderling op prijs, neem dan contact op met een van 

tweeën. 

 

Dienst bij overlijden: 

Wanneer de nabestaanden van een overledene wensen dat voorafgaand aan de begrafenis of 

crematie een dienst ter nagedachtenis wordt gehouden, dan kunnen zij het beste contact opnemen 

met het kerkelijk bureau of de predikant. 

 

Vermelding in het kerkblad: 

Als gemeente leven we graag mee met elkaars wel en wee. Wilt u dat een geboorte, ziekte, 

overlijden, huwelijksinzegening, huwelijksjubileum, ziekenhuisopname of- ontslag in het 

Gezamenlijk Zondagsblad wordt vermeld, stuur dan een bericht naar het kerkelijk bureau of 

predikant of een van de ouderlingen, dan weten we dat u vermeld wilt worden 
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Kerkbalans 2021 – Geef vandaag voor de 

kerk van morgen 
 
De Actie Kerkbalans komt er weer aan, dit 

keer met een krachtig thema dat goed de 

noodzaak weergeeft van deze jaarlijkse actie. 

Het thema voor de actie in 2021 is: ‘Geef 

vandaag voor de kerk van morgen’. Een thema 

dat de waardevolle toekomst van de kerk 

centraal stelt. De kerk van morgen kan er 

alleen zijn, als wij ons daar vandaag voor 

inzetten.  

We hebben daar uw inzet en bijdrage hard bij 

nodig. Dit verzoek is noodzakelijk, want de 

inkomsten uit Kerkbalans vormen de 

financiële basis voor onze gemeente. Net als 

voor een huishouden is een gezonde financiële 

situatie belangrijk voor het voortbestaan van 

de kerk. Vandaar dat we elk jaar al onze 

gemeenteleden om een bijdrage vragen.  

U zult begrijpen dat de actie dit jaar door het 

corona-virus anders zal verlopen dan eerdere 

jaren, maar we willen hem juist nu bij u onder 

de aandacht brengen. De schadelijke gevolgen 

van het corona-virus, zoals eenzaamheid, 

angst en onzekerheid, kunnen worden 

verzacht door een goed functionerende kerk. 

Juist het verbindende aspect 

van kerk-zijn is in deze tijd 

heel hard nodig. Bovendien 

lopen de vaste kosten van de 

kerk gewoon door en 

worden er extra uitgaven 

gedaan om contact te 

houden met de 

gemeenteleden.  

 

 

 

 

 

 

Tussen 18 en 24 januari ontvangt u daarom 

een brief met het verzoek om bij te dragen. We 

hopen dan ook dat we weer op u mogen 

rekenen. Dankzij uw bijdrage kunnen we onze 

belangrijke taken blijven vervullen en plannen 

maken voor de toekomst.  

 

 

 

 

 

 

Eindejaarscollecte 2020  
 

Het goede leven - leven in het perspectief van Gods licht  

 

Geacht gemeentelid,  

Wat is het goede leven? Het wordt al snel 

geassocieerd met welvaart, mindfulness en je 

fijn voelen. In de kerk en als christenen 

geloven we dat het goede leven alles met God 

te maken heeft. Hij maakt het leven goed! Hij 

zet ons leven - met al zijn vreugde en verdriet 

- in zijn licht. In ons samenleven met anderen 

laat Hij iets van zichzelf zien. Dát alles geeft 

zin aan ons bestaan en maakt ons leven goed.  

Als kerk mogen we leven in dit perspectief van 

Gods licht en daarvan getuigen. We hopen dat 

het doorklinkt in onze activiteiten en ons 

inspireert om onze verantwoordelijkheid voor 

elkaar, en de mensen om ons heen, dichtbij en 

ver weg, op ons te nemen.  

 

Ook in het komende jaar zijn er voor jong en 

oud allerlei activiteiten in onze gemeente: 

erediensten, gespreksgroepen, maaltijden, 

pastoraat, diaconaat en catechese. 

Activiteiten die toerusten, inspireren en 

bemoedigen tot navolging van Christus. We 

kunnen die alleen organiseren dankzij uw 

financiële bijdrage. Daarom vragen we u aan 

het einde van het jaar om een extra gift.  
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Geef aan de eindejaarscollecte tijdens de 

kerkdienst of maak uw bijdrage over via de 

acceptgirokaart of internetbankieren.  

 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en 

steun. 

 
 

 

Komen en gaan 
 

De volgende leden zijn nieuw in onze 

gemeente: 

Mevr. S. Renkema, Weldadigheid 31 van 

Steenwijk 

Dhr. M.C. Slagter, Hesselingendijk 14 van 

Steenwijk 

 

 

De volgende leden zijn vertrokken:  

Dhr. H.J. Dolstra, Het Schild 18 naar Groningen 

Mevr. W. Wisman, Vredenburg 43 naar IJhorst 

Mevr. G.C.E. Muurling, Bergsteinlaan 21 naar Steenwijk 

 

 

Er schijnt een ster  
 

Er schijnt een ster in donkere dagen. 

Laten we ook licht zijn voor elkaar. 

Samen de pijn en onzekerheden dragen, 

dwars door het hele nieuwe jaar. 

 

Want een kind is ons geboren. 

kende ook de pijn en eenzaamheid. 

Ieder mag opnieuw de boodschap 

horen: 

'God is een licht voor nu en voor altijd.' 

 

Wij hebben vele vragen in ons leven, 

maar weten dat God alles ziet. 

Hij zal ons de rust en blijdschap blijven 

geven, 

ook al zien we dat soms bijna niet. 

 

Worden kalenderbladen omgeslagen, 

staart een nieuw jaar ons dan aan, 

weten we; God zal ons blijven dragen 

en door lief en leed steeds met ons 

gaan. 

 

Samen dragen we de lofzang verder: 

'Ere zij God, in mensen welbehagen,,' 

Het lied van koning en van herder. 

In 't nieuwe jaar blijft God ons dragen. 

 

Diny Beijersbergen-Groot 
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Verslag informatieavond 12 november 
 

Verslag van de informatieavond over de wijziging van een volledige 

predikantsplaatsnaar een halve op donderdag 12 november 2020 in de 

kerk. 
 

Aanwezig: 20 gemeenteleden + nog een aantal via de livestream. 

 

De voorzitter van de kerkenraad, dhr. Bert Dedden, heet alle aanwezigen hartelijk welkom, 

in het bijzonder de classispredikant, ds. Klaas van de Kamp. Hij leest ons het gedicht 

“Licht” voor uit het gebedenboekje van Toon Hermans. 

 

Hierna geeft ouderling Klaas Klarenberg een korte toelichting op het besluit van de 

kerkenraad, naar aanleiding van het door ds. van Veen aangenomen beroep naar 

Ruinerwold, om de predikantsplaats van een hele terug te brengen naar een halve fte. Er is 

een verzoek ingediend bij de Classis en bij het CCBB (Classicale College voor de 

Behandeling van Beheerszaken). Dit betekent dat ds. van Veen minder tijd in onze gemeente 

gaat besteden en zullen de pastorale kosten dalen. Hierdoor worden de financiële resultaten 

nog niet zwart, maar zullen minder rood worden. 

 

Vervolgens geeft ds. Klaas van de Kamp een toelichting vanuit de kerkordelijk context. 

Volgens ordinantie 3.17.2 moet er voor de teruggang in fte toestemming worden 

aangevraagd bij het breed moderamen van de classicale vergadering. De gemeente hoeft niet 

gehoord te worden, maar transparantie is wel wenselijk. Vandaar ook deze informatieavond. 

Er moet een meerjarenbegroting worden ingediend, en naar aanleiding hiervan worden 

geoordeeld. In ons geval zal waarschijnlijk positief worden gereageerd op de teruggang in 

predikantsplaats. Vuistregel is ongeveer 1250 leden voor een volledige predikantsplaats. Wij 

zitten op ongeveer 530 leden.  

 

Hierna konden vragen worden ingediend. 

 

*  Verdeling uren: Er moet een werkplan worden ingediend bij de classis met uren verdeling 

Steenwijkerwold/Ruinerwold. Hier kan bij bijzondere omstandigheden (bv. overlijden) van 

worden afgeweken. Tussen beide gemeenten is in deze situatie geen sprake van 

samenwerking zoals bedoeld in de kerkorde. 

*  Volgens de meerjarenbegroting zal het saldo op de spaarrekening in 2025 op 0 staan. 

Pastorie of grond verkopen zal dan noodzakelijk zijn. Ook kun je dan samen gaan werken 

met een andere gemeente.  

*   Financieel hebben wij voor de komende 6 jaar aangegeven hoe de 0,5 predikantsplaats 

wordt gefinancierd; daarna is het ongewis. 

*  Tijdspad volledig vertrek ds. van Veen: Er zijn geen afspraken over gemaakt. Spoedig 

vertrek is wel wenselijk.  

*  Bij volledig vertrek, blijft de predikantsplaats 50%. Wij kunnen dan een predikant 

benoemen voor 0,5 fte of wanneer je samen gaat werken met een andere gemeente een 

predikant voor meer uren. Kerkelijk werker is iets goedkoper, maar is minder bevoegd. Er 

moeten wel meer gastpredikanten worden ingehuurd. Er komt meer pastoraat voor rekening 

van de ouderling. In de kerkenraad dienen minstens 7 personen (2 ouderlingen, 2 diakenen, 

2 kerkrentmeesters en een predikant) te zitten. Als deze invulling niet meer lukt zal er 

moeten worden gekeken naar samenwerking met een andere gemeente, vooral op pastoraal 

gebied.  
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*  Door de classis wordt mobiliteit van predikanten gestimuleerd. Voorkeur van gemeenten 

gaat uit naar predikanten die jonger zijn dan 50. Helaas is 70% van de predikanten ouder dan 

50. Jongere predikanten willen niet zo vaak verkassen. Dit heeft meestal te maken met 

schoolgaande kinderen en werk van de partner.  

In 2019 gingen in Nederland 100 predikanten met emiraat. Er kwamen 30 nieuwe 

predikanten bij. Door inkrimping vielen er in 2019 ongeveer 25 predikantsplaatsen weg. 

Hierdoor wordt het moeilijker een nieuwe predikant te vinden. 

*  De jaarrekening van 2019 en de begroting van 2021 zijn in te zien bij de penningmeester. 

 

Hierna konden opnieuw vragen worden ingediend. 

 

*  In Kontakt stond dat er een 3e (verplaatsbare) camera zal worden aangeschaft. Kunnen 

deze kosten niet worden uitgesteld: Deze investering is op verzoek van het digiteam. Vooral 

bij begrafenissen en huwelijken is er een beperking met wat ze willen laten zien. Het is een 

investering voor de toekomst. Steeds meer ouderen zullen de diensten thuis gaan kijken. De 

kosten (€ 3000,00) kun je uitsmeren over 10 à 15 jaar. Ook zal er een streamer worden 

aangeschaft. Hiermee kun je de dienst opnemen, en na afloop van een begrafenis of huwelijk 

op een USB-stick meegeven aan de familie. De opbrengst van het verjaardagsfonds van 

2018, 2019 en 2020 was bestemd voor deze investering. Hiermee is reeds de helft van de 

kosten bijeengebracht. 

*  Zou de samenspraak en het Onze Vader op zondag weer gezamenlijk en hardop door de 

gemeente mee kunnen worden gedaan: We willen de risico’s zo klein mogelijk houden, er 

zijn veel ouderen in de kerkdienst. We volgende de landelijk richtlijnen. Er zal op de 

volgende kerkenraadsvergadering over worden gesproken. 

*  Fijn dat we zoveel informatie krijgen, al is dit niet verplicht. Pluim voor de kerkenraad! 

 

Hierna besloot ds. Van de Kamp de avond met gebed. 

 

Bijbelse dagkalender 2021 
 

Ook dit jaar verschijnt hij weer: de 

Bijbelse Dagkalender.  De meditaties in 

de Bijbelse Dagkalender zijn kort en 

bondig en volgen het leesrooster van het 

Nederlands Bijbelgenootschap. Iedere 

week begint met een inspirerend lied of 

een motiverende spreuk. Elke dag is 

voorzien van een bemoedigende tekst en 

voor de belangrijke momenten in het 

leven zijn er een aantal gebeden 

opgenomen. Deze 75ste editie is er één 

met een gouden randje. 

 

De kosten zijn € 8,49. Vanaf 10 

exemplaren  

€ 5,99 

 

Als u hiervoor belangstelling heeft kunt 

u tot en met 17 december uw bestelling 

doorgeven aan het kerkelijk bureau: 

kerkelijkbureau@pk-

steenwijkerwold.nl  

U heeft het dagboek dan voor het eind 

van het jaar in huis. 

 

 
 

mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
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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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Kerst kleurplaat 

 


