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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 
Voorzitter: 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: dhr. H. Linthorst 06 106763 66 fam_linthorst@hotmail.com 
Secretaris: dhr. G.H. Dolstra 58 91 64 gh.dolstra@gmail.com 
Penningmeester: mevr. F. Dolstra-Seinen 58 91 64 gh.dolstra@gmail.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 dat verschijnt, is het Pinksternummer en verschijnt half mei. 

Uw bijdrage voor dat nummer kunt u tot en met woensdag 5 mei sturen 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  
 

dinsdag 30 maart kerkenraad 19.30 uur (online) 

 

 

 

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 

 

Kerkdiensten 
 

De kerkdiensten zijn voorlopig alleen online te 

volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Zodra 

reserveringen weer mogelijk zijn dan wordt dat 

bekend gemaakt. Omdat er op zondagmorgen 

momenteel zeer veel gebruik wordt gemaakt van 

kerkdienstgemist.nl kan het gebeuren dat de 

uitzending hapert door overbelasting van het 

netwerk. Mocht dit zo zijn, dan raden wij u aan 

om op een ander tijdstip de website te bezoeken 

en dan de viering alsnog te bekijken en te 

beluisteren. Downloaden kan ook. 

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 

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
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Wanneer kunnen we weer ‘gewoon’ naar de 

kerk? 
 

Met die vraag hebben we als kerkenraad een 

artikeltje geplaatst in het Gezamenlijk 

Zondagsblad van de afgelopen weken. U hebt 

het wellicht gelezen. En hoewel er intussen 

alweer enige tijd is verstreken, is er met 

betrekking tot het Coronavirus nog niet veel 

veranderd. In ieder geval niet wat de dreiging 

ervan betreft. Het is nog steeds het gesprek van 

de dag, het besmettingsgevaar is nog steeds heel 

groot.  

 

We weten van elkaar dat we heel graag op 

zondagmorgen het kerkbezoek weer zouden 

willen oppakken. Maar toch, we zullen, gezien 

de besmettingscijfers - die niet moeten worden 

onderschat – nog een poosje geduld moeten 

hebben. In de afgelopen week hebben we 

vernomen dat er wederom een aantal mensen 

zijn besmet met het virus, in Steenwijkerwold en 

in de dorpen bij ons in de buurt. Daar schrik je 

van en houd je scherp. We hopen natuurlijk dat 

men er niet al te veel last van zal ondervinden.  

Het is en blijft een verschrikkelijk lastig besluit 

om de kerk gesloten te houden. Dat doen we niet 

zomaar. Maar we moeten onze kerkgangers, 

waarvan de meesten tot de kwetsbare groep 

behoren beschermen tegen het Coronavirus. Het 

virus is grillig en onvoorspelbaar, maar vooral 

ook onzichtbaar. Dat maakt het virus tot een 

bijzondere en gevaarlijke vijand.  

 

Het einde van de Lock down is gelukkig in zicht. 

Wanneer er voldoende vaccinaties worden 

aangeleverd en we allemaal zijn gevaccineerd, 

kunnen we weer meer dingen doen. 

Een stuk vrijheid komt dan weer terug. Die 

toekomst waar we allemaal naar uitzien, wordt 

door velen gezien als een nieuw begin.  

Is dat niet een mooie Paasgedachte? 

 

Tot die tijd wensen wij iedereen sterkte, geduld 

en natuurlijk een fijne hoopvolle Pasen. 

‘Houd moed heb lief’ 

 

De kerkenraad 

 

 

 

Corona kerk 
 

Kerk op slot 

maar geldt 

dat ook voor 

God? 

 

Deuren gesloten 

gelukkig staan Zijn 

armen nog altijd 

wagenwijd open. 

 

De wereld is dicht 

maar binnen in jou 

brandt nog steeds 

een goddelijk licht. 

 

Stuur kaartjes 

een lief bericht 

geef je geloof 

een waardevol 

gezicht. 

 

Durf te delen 

durf te geven 

durf beetje bij beetje 

als Jezus te leven. 

 

De kerk is niet dicht 

maar heel dichtbij 

want de kerk 

dat zijn 

wij. 
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Overzicht kerkdiensten 
  

    
donderdag 1 april 

witte donderdag 

 

19.30 uur ds. O. Mulder (Balk) 

vrijdag 2 april 

goede vrijdag 

 

19.30 uur  ds. E. van Veen  

 

zaterdag 3 april 

stille zaterdag 

 

21.00 uur  ds. E. van Veen  

 

zondag 4 april 

1e paasdag 

 

09.30 uur  ds. O. Mulder 

 

(Balk) 

 

zondag 11 april 

 

09.30 uur ds. M. Gaastra 

 

(Zwolle) 

 

zondag 18 april 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen  

 

zondag 25 april 

 

09.30 uur  ds. M. Veen (Franeker) 

 

zondag 2 mei 09.30 uur  mevr. L. Brugmans 

 

(Nunspeet) 

 

zondag 9 mei 

 

09.30 uur ds. R.J. Perk 

 

(Hardenberg) 

 

zondag 16 mei 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen  

 

 

Diensten rondom Pasen 
 

Palmzondag 28 maart 

Aanvang: 09.30 

Voorganger: ds. E. van Veen 

Op Palmpasen klinkt hosanna én passie. Een zondag met twee gezichten. De intocht met de 

palmtakken aan de ene kant. We verheugen ons dat Jezus zijn weg heeft gevonden naar Jeruzalem, 

centrum van geloof. “Uw opgang naar Jeruzalem verheugt het hart, verhoogt de stem, versiert de 

straten met een lach…”. Tegelijk is de dreiging voelbaar. Het passieverhaal van zijn overlevering 

begint.  

 

Witte Donderdag 1 april 

Aanvang: 19.30 uur 

Voorganger: ds. O. Mulder (Balk) 

De vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en de Paaswake zijn een doorgaande dienst. We 

lopen als het ware de laatste dagen van Jezus op aarde mee. Op de dag van het joodse Paasfeest vierde 

Jezus met zijn vrienden de sedermaaltijd. 

 

Goede Vrijdag 2 april 

Aanvang: 19.30 uur 

Voorganger: ds. E. van Veen 
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Op de vrijdag wordt Jezus rond het middaguur gekruisigd en sterft in de namiddag. ’s Avonds wordt 

het lichaam van het kruis gehaald en begraven, voordat de sabbat begint. Hoewel wij – achteraf en 

terecht – deze dag Goede Vrijdag zijn gaan noemen, is er op deze vrijdag nog niets te vieren, slechts te 

gedenken. We luisteren naar de lijdensgang die Jezus ging, en ons rest slechts de verwondering dat 

toch Jezus Naam bewaarheid werd: God redt! … 

 

Stille Zaterdag 3 april 

Aanvang: 21.00 uur 

Voorganger: ds. E. van Veen 

Er komt een tijd van waken, bidden en luisteren naar oeroude verhalen van góede schepping, van 

gebed in nood, van kyrie, luisteren naar wat de stilte zegt, naar wat in ons binnenste omgaat … 

luisteren. Waar spreekt God, klinkt zijn Woord, zijn Naam, onze hulp. In stilte komen we de kerk 

binnen, kwetsbaar roepen we om licht. Het licht, de nieuwe paaskaars, wordt binnengedragen, één 

vlam middenin het donker, deze kwetsbare vlam is het teken dat Gods licht ons leven draagt, wat er 

ook gebeurt.  

 

1e Paasdag Zondag 4 april   

Aanvang: 09.30 uur 

Voorganger: ds. O. Mulder (Balk) 

Met Pasen vieren we de opstanding van Jezus. Drie dagen na zijn sterven gebeurt er echter iets 

ongehoords: Jezus staat op uit de dood. Dóór de dood heen toont hij ons de weg naar nieuw leven. 

Deze hoop, deze vreugde, vormt het hart van ons paasfeest. 

 

Dat er een morgen komt 
Ga met ons God, 

de lange weg 

van onmacht en verdriet 

naar kracht en opstanding. 

 

Ga met ons die weg 

die over sterven heen 

naar onaantastbaar leven 

voert. 

 

Duld onze vragen. 

Erken ons verdriet. 

Verzacht wat zo pijn doet. 

En laat er ook licht zijn. 

 

Blaas de gloed 

van verlangen weer aan. 

Dat er een morgen komt 

die ons optilt. 

Dat er een avond is 

van vervulling, 

van eeuwig weerzien 

en thuis zijn met allen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kris Gelaude ‘Voor wie bidden wil”, uitgave Averbode 

Uit: ‘Woord en weg’, april 2020 (PKN)  
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Van de ouderling 
 

Sinds december 2020 ben ik ouderling van 

onze gemeente, en samen met Klaas 

Klarenberg en ds. Eric van Veen probeer 

ik het pastorale werk zo goed mogelijk in 

te vullen. 

 

Dat valt op dit moment niet mee. De 

corona crisis drukt nog steeds een zwaar 

stempel op ons dagelijks leven. Gelukkig 

kunnen we wel elke zondag kijken en 

luisteren naar de eredienst via “kerkdienst 

gemist”. Mocht u geen mogelijkheden 

hebben om te kijken of te luisteren, vraagt 

u dan een familielid of hij/zij misschien 

samen met u de dienst kan volgen. 

Voorafgaand aan Pasen zijn er ook de 

diensten op witte donderdag, goede 

vrijdag en stille zaterdag. Tijdens de dienst 

op stille zaterdag zal een nieuwe 

Paaskaars geplaatst worden. 

 

Hopelijk kunnen we te zijner tijd weer, als 

vanouds, de dienst met elkaar vieren, en 

ontmoeten wij elkaar weer. 

 

Met vriendelijke groet, Gerard Dolstra 

 

Wij feliciteren de volgende 75-plussers 
 

  

8 apr 
G.R.C.L. Dragtstra-Boer, Johannes Bogermanstraat 333, met haar 87e 

verjaardag 

9 apr P. Wicherson-Verbeek, Mariënwold 24, met haar 85e verjaardag 

9 apr W. Fledderus-Haanstra, ten Holtheweg 27, met haar 76e verjaardag 

14 apr B.T. de Groot Boersma, Boomsluiters 7, met zijn 78e verjaardag 

16 april L. Bijker-van Asselt, Marienwold 53, met haar 75e verjaardag 

16 april H.A. Stegink, Boomsluiters 3, met zijn 78e verjaardag 

17 april J. Lijkendijk, Vredenburg 40, met zijn 79e verjaardag 

18 april F. Bakker - de Jong, Capellestraat 40, met haar 85e verjaardag 

23 april A. van Essen, Tukseweg 171, met zijn 77e verjaardag 

26 apr A. Wardenier, Zwarteweg 4, met zijn 77e verjaardag 

28 apr A. de Haan-Otten, Oldemarktsweg 63, met haar 84e verjaardag 

29 apr A. Veneboer, De Burght 24, met zijn 85e verjaardag 

30 april A.P. van den Hoofdakker - van Dijk, Tukseweg 177, met haar 78e verjaardag 

30 april M.E. Pit – Kors, Conincksweg 49, met haar 79e verjaardag 

1 mei G. van der Ende-de Boer, Steenwijkerdiep-Zuid 4, met haar 78e verjaardag 

6 mei W. Prummel, Marienwold 20, met zijn 87e verjaardag 
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Nog even... 
 

Weten dat er na de nacht 

een morgen komt. 

Geloven dat er uit 

het dorre hout 

iets nieuws 

kan bloeien.  

 

Vertrouwen 

dat er kiemen 

van vrede 

sluimeren 

in de aarde. 

 

Tot ze 

gewekt worden 

door het licht.... 

 

Greet Brokerhof-van der Waa 

Uit zinboekje: Toekomst 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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. 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. 

 

 

Nieuws uit de kerkenraad 
 

Graag delen we als kerkenraad met u wat zoal 

binnen de vergadering wordt besproken, 

natuurlijk voor zover dit mogelijk is. Onze 

laatste vergadering was donderdag 18 februari 

en deze hebben wij voor de eerste keer online 

gehouden.  

* Er zal worden bekeken of we in deze tijd een 

aangepaste dienst voor kinderen kunnen houden. 

* Er zijn wat voorstellen gedaan hoe en op welke 

wijze wij invulling gaan geven aan de 

paasgroeten. Ook willen wij aandacht schenken 

aan de thuiszorgmedewerkers die vanuit 

Hoogthij hun werkzaamheden verrichten. 
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* Hoe en op welke wijze wij de paasvieringen 

kunnen houden is sterk afhankelijk van de vraag 

of er dan weer meer versoepelingen mogelijk 

zijn. 

* Vanuit de gemeente was een vraag gesteld 

over het niet gebruiken van de zilveren 

kandelaren waar tijdens de eredienst de kaarsen 

in kunnen staan. Inmiddels worden deze weer 

gebruikt.  

* De richtlijnen voor het opstellen van de 

jaarrapportage (kerkrentmeesters en diaconie 

zijn gewijzigd en er zal nu ook een paragraaf 

over de waarde van de gronden moeten worden 

opgenomen. 

* Wat het kerkgebouw betreft is het noodzaak 

om de wateroverlast in de kelder aan te pakken 

en tevens zal de dakgoot worden gerepareerd. 

 

Gerrit Dekker, scriba 

 

 

De kerk midden in de samenleving 
 

Wat is de plaats van de kerk in de samenleving? 

De kerk hoort, wat de kerkenraad betreft, te 

staan midden in de samenleving. Er te zijn, niet 

alleen voor de eigen gemeenteleden, maar ook 

open staan voor wat er gebeurt in de 

samenleving. De rol van de diaconie 

bijvoorbeeld is een heel duidelijke, die houden 

zich vaak bezig met armoedebestrijding in de 

wereld. Maar ook dichtbij, de steun aan de 

Voedselbank is hier een goed voorbeeld van. 

Maar ook in het algemeen is het goed wanneer 

de kerk zijn stem laat horen als er zaken zijn die 

niet goed dreigen te gaan. Dan wordt er vaak 

naar de kerken gekeken. Wat is het standpunt 

van de kerk?  

 

Zo was er de afgelopen week een dorp-

overstijgend probleem over het besluit van 

ISALA om de bloedpriklocatie in MFC 

Hoogthij te sluiten. Een besluit dat voor de vaak 

ouderen grote gevolgen zal hebben. Zo zal er 

vervoer geregeld moeten worden om naar een 

andere locatie te reizen. Er zullen mensen zijn 

die mede als gevolg hiervan minder vaak zullen 

prikken, wat een gevaar is voor de gezondheid. 

Ook verdwijnt er een stukje leefbaarheid met het 

sluiten van de priklocatie. 

Door diverse organisaties – dorpsbelang, 

AVOS, bestuur Hoogthij en Woldhulp - is een 

protestbrief gezonden naar ISALA, met daarin 

diverse argumenten verwoord waarom zij van 

mening zijn dat de priklocatie in Hoogthij moet 

blijven.  

Toen wij hiervan hoorden hebben wij contact 

gezocht met het bestuur van de Katholieke kerk 

en samen met hen besloten dat wij ons achter het 

standpunt van de genoemde organisaties 

scharen. U hebt dat ook in de krant kunnen 

lezen. 

Zo sta je als kerk middenin de samenleving, en 

kun je toch opkomen voor onze ouderen in onze 

gemeente. We hebben gemerkt dat dit zeer 

gewaardeerd wordt. 

 

De kerkenraad 

 

 

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. 
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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 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 

 

Van de kerkrentmeesters 
 

Onlangs ontvingen wij een brief van de notaris 

dat aan onze kerk een legaat is toebedeeld uit 

overlijden. De overledene heeft aan de kerk een 

bedrag van € 10.000,00 nagelaten. 

Wij zijn zeer verheugd met de ontvangst van dit 

legaat.  

Het is een welkome aanvulling om zo de 

komende jaren de financiële perikelen het hoofd 

te kunnen blijven bieden.  

 

Namens de kerkrentmeesters, Dick Zeefat  

 
 

Nieuws van de diaconie 
 

De jaarlijkse actie Kerken voor Dorcas heeft in 

2020 met elkaar 850.000 euro opgebracht. 

Dit bedrag is grotendeels gebruikt voor 

voedselhulp in Oekraïne, Moldavië, Roemenië 

en Albanië. 

Het is schrijnend hoe mensen daar in diepe 

armoede moeten leven. 

Ook onze jaarlijkse actie voor de voedselbank 

loopt nog. Er zijn al wat bijdragen binnen 

gekomen op de rekening van de Diaconie. 

Voedselbanken hebben het zwaar, het aantal 

aanvragen om hulp is het afgelopen jaar fors 

toegenomen. Door de coronacrisis zijn steeds 

meer mensen in geldnood gekomen, door het 

wegvallen van hun baan of stilstand van hun 

bedrijf. 
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Wilt u nog bijdragen aan deze nood, u kunt nog 

steeds uw bijdrage storten op de rekening van 

de Diaconie, NL 29 Rabo 0149094353, graag 

onder vermelding van “Voedselbank”. 

Ook de bijeenkomsten van samen aan tafel 

liggen nog steeds stil door corona, erg sneu 

voor de deelnemers. Eten met elkaar, de 

onderlinge contacten. Laten we hopen dat dit 

snel weer opgestart kan worden. 

We gaan richting Pasen, gedenken het lijden, 

sterven, en de opstanding van Jezus Christus. 

Pasen geeft weer hoop op licht en nieuw leven. 

Als Kerkenraad hebben we met Pasen wat 

leuks bedacht. U zult wel zien wat dat inhoud, 

beetje een verrassing. 

Ook als Diaconie hebben we de wens elkaar 

weer te kunnen ontmoeten in de wekelijkse 

eredienst. Zou voor ons allen heel mooi zijn, 

we verlangen ernaar. 

 

 

Komen en gaan 
 

De volgende leden zijn nieuw in onze gemeente: 

Dhr. H. Otter, ten Holtheweg 4, van de Bult 

Mevr. S.A.N. de Lange, Baarsweg 20, van Drachten 

Dhr. H.W. Hornstra, Baarsweg 5, van Eesveen 

dhr. R.B. Baauw, Vredenburg 75 van Culemborg. 

 

Het volgende lid is vertrokken: 

Mevr. M.K. Zeefat, Oldemarktseweg 12 naar 

Groningen 

 

De volgende leden zijn verhuisd binnen de gemeente: 

Fam. R. Falkena, van Nijberslaan 8 naar Tukseweg 238F 

Mevr. A. Eleveld-Blei, van Conincksweg 34 naar Nijberslaan 8 

 

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 

 
Lindestede Wolvega 

 
De Meenthehof Steenwijk 
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Kruiswoordzoeker 
 

 
 


