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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

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
zeefatjd@gmail.com
51 74 51
kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl

Gebouwen:

58 91 94

dhr. J. Jongschaap

kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

janengeesjejongschaap@ziggo.nl

Banknr.: NL17 RABO 0149 0057 17 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold
Ouderlingen:
Voorzitter:

ouderlingen@pk-steenwijkerwold.nl
51 31 14
jan-jurk@hotmail.com
58 91 64
gh.dolstra@gmail.com

dhr. K. Klarenberg
dhr. G.H. Dolstra

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

diaconie@pk-steenwijkerwold.nl
06 106763 66
fam_linthorst@hotmail.com
58 91 64
gh.dolstra@gmail.com
58 91 64
gh.dolstra@gmail.com
58 91 18
jan.de.vries@hetnet.nl
06 194 964 48 htewolde@hotmail.com

Ophaaldienst

58 91 64

dhr. G.H. Dolstra

gh.dolstra@gmail.com

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:
vacature
Verjaardagsfonds:
mevr. A. Hummel-Strijker
Vertrouwenspersoon dhr. R.A. de Groot
Beheer website
dhr. M. Martens
Gezamenlijk Zondagsblad:

51 74 51

organisten@pk-steenwijkerwold.nl

kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

85 16 23

jolandae@hotmail.com

58 92 53
06-55873826

aliberthum@hetnet.nl
Burg. Kuiperslaan 134,
8375 BP Oldemarkt
webmaster@pk-steenwijkerwold.nl

(0546 ) 57 74 75

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

www.welkomindekerk.nl/HZ

Van de redactie
Het volgende nummer van Kontakt verschijnt begin juli. Uw bijdrage voor dat nummer kunt u
tot en met woensdag 30 juni sturen via e-mail naar het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pksteenwijkerwold.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 23 juni

Hoogthij

19.30 uur

kerkenraad

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 het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

Kerkdiensten
U bent vanaf zondagmorgen 2 mei weer van
harte welkom in de kerk. Nu de samenleving
langzaam van slot gaat, gaan we bij de diensten
weer gemeenteleden toelaten. Voorlopig zal dit
nog wel met een maximum van 30 personen
zijn, want de anderhalve-meter regel blijft
voorlopig gelden, en zingen is nog niet
toegestaan. Wel moet u van tevoren een plaats
reserveren bij onze scriba, dhr. Dekker: tel. 06106 506 72 of scriba@pk-steenwijkerwold.nl
Bij binnenkomst en bij het verlaten van de kerk
dient u een mondkapje te dragen.
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De dienst blijft ook te volgen via:
www.kerkdienstgemist.nl
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

Overzicht kerkdiensten
zondag 23 mei
1e Pinksterdag

09.30 uur

ds. E. van Veen

zondag 30 mei

09.30 uur

ds. K. v.d. Kamp

zondag 6 juni

09.30 uur

ds. E. van Veen

zondag 13 juni

09.30 uur

mevr. M. Hadnagy

(Kampen)

zondag 20 juni

09.30 uur

ds. P. de Vries

(Beilen)

zondag 27 juni

09.30 uur

ds. E. van Veen

zondag 4 juli

09.30 uur

ds. A. van Setten-Ruhrwiem (Ruinerwold)

zondag 11 juli

09.30 uur

ds. E. van Veen

(Kampen)

Op de zondagen 6 juni en 4 juli is er vooraf aan de eredienst de mogelijkheid elkaar te ontmoeten (op
gepaste afstand) bij het drinken van een kop koffie of thee.

Het feest van de Geest
Op 23 mei dit jaar vieren we Pinksteren. We zijn
blij dat we dit jaar met Pinksteren in ieder geval
30 mensen mogen ontvangen in de kerk.
Gelukkig lijkt er meer ruimte te komen in de
samenleving nu er steeds meer mensen
gevaccineerd zijn, al zijn de cijfers bij het
schrijven van deze woorden nog steeds hoog wat
betreft ziekenhuisopnames. Hopelijk ontstaat
over niet al te lange tijd meer ruimte in de
ziekenhuizen waardoor de reguliere zorg steeds
meer kan worden hervat.
Vandaag de dag is het niet vanzelfsprekend dat
mensen weten wat de betekenis is van de
christelijke feestdagen. Kerst, nou ja, dat lukt
nog wel. Pasen, soms ook nog wel. Maar
Hemelvaartsdag en Pinksteren?
U weet dat we met Pinksteren stilstaan bij die
wondere gebeurtenis, waarbij er iets als een
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windvlaag door Jeruzalem gaat, en dat er iets dat
lijkt op vuur op de hoofden van de apostelen van
Jezus neerdaalt. En u weet hoe dat mooie verhaal
verder gaat, dat de apostelen vervolgens worden
verstaan door mensen die allemaal verschillende
talen spreken. Het verhaal uit het bijbelboek
Handelingen is een bekend verhaal geworden.
Natuurlijk zouden wij ook wel iets van die
wondere gebeurtenissen willen meemaken,
zoals toen op die dag in Jeruzalem. Het zou het
geloven voor ons een stuk makkelijker maken
als wij ook zo’n ervaring zouden hebben. Wij
zouden ook graag getuige zijn van zo’n
gebeurtenis. Onze twijfels zijn dan gelijk over.
Wij willen toch ook graag die Geest voelen. Het
liefst elke dag.
Inderdaad, het zou fijn zijn als we zoiets eens
zouden meemaken. Maar het kan ook zonder die

geweldige dingen. We mogen de betekenis van
het verhaal geloven, zoals het is opgeschreven.
We mogen geloven dat de Geest is uitgestort
over iedereen, over alle mensen.. We mogen
geloven dat het zo’n tweeduizend jaar geleden is
gebeurd en dat het daarmee ook voor ons geldt.
Voor ons mensen, die nu leven, anno 2021.

Pinksteren is zo het feest van de Geest. Een
Geest, die elke dat werkzaam is, ook onder en
voor ons.
ds. E. van Veen

De liturgische kleuren door het jaar
Op het moment van schrijven is de liturgische
kleur in de zondagse vieringen wit. De kleur
verwijst naar het feest van de opstanding. Met
Pinksteren is de liturgische kleur rood, de kleur
van het vuur. We zien deze kleur verder weinig
terug in de kerkdiensten: bij de bevestiging van
de ambtsdragers, omdat we dan de Geest
aanroepen. Ook is het de kleur van het bloed. Zo
wordt rood wel gebruikt op Goede Vrijdag en in
de Paaswake. De zondag na Pinksteren, 30 mei,
wordt er nog eenmaal wit gebruikt: we vieren
dan zondag Trinitatis, de zondag van de Heilige
Drie-eenheid. Na deze zondagen is de
liturgische kleur groen, de kleur van het leven.
Dit blijft zo tot aan de advent, dan schakelen we
over op het paars van de inkeer en boete.

Zoektocht bij Pinksteren
Hier sta ik dan
zo teruggeworpen
op mezelf
met lege handen
en onrustig hart
op zoek naar vrede,
vrijheid en vuur.

van Uw Pinkstergeest
elke dag opnieuw
en maak mij
een licht voor de ander
Jolanda Holleman- Kropff

Heer, open mijn ogen
zodat ik zie
wat U mij aan laat waaien
vandaag
wat binnenkomt
ter bezinning
tot troost
als aanzet tot actie
of juist tot verstilling.

Vul mij met de
warmte en Liefde
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Wetenswaardigheden gastpredikanten
Zondag 9 mei: ds. R.J. Perk (Hardenberg)
Robert Jan Perk is al op jonge leeftjjd tot
persoonlijk geloof in Jezus Christus gekomen in
een koffiebar van Youth for Christ in Arnhem.
Tijdens zijn theologiestudie in Brussel en
Leiden heeft hij werk gemaakt van exegese
Nieuwe Testament en Praktische Theologie.
Sinds 1983 was hij als predikant werkzaam in
kerken van Hervormde en Protestantse
signatuur. Hij is betrokken geweest bij de
initiatieven op het terrein van berouw en
verootmoediging o.a. het Milleniumgebed en
Wij kiezen voor Eenheid.
De verbondenheid met Jodendom en Israël
neemt voor hem een grote plaats in. Johannes 17
is

een bijbels hoofdstuk dat hem boeit en
inspireert. Zie ook www.biddeniseenweg.nl

Zondag 13 juni: Melania Hadnagy (Predikant in Opleiding)
Woonachtig in Kampen, ik ben geboren in het
Hongaarse deel van Transsylvanië, zelf ook met
een Hongaarse achtergrond. 10 jaar geleden, na
de middelbare school, ben ik naar Nederland
verhuisd. Hier heb ik een periode gewerkt en
daarna begonnen om theologie te studeren.
Op dit moment ben ik in de afrondende fase van
mijn studies (Master Gemeentepredikant in
Groningen) aan de Protestantse Theologische
Universiteit.
In het kader van mijn studies, een jaar geleden
mocht ik mijn preekconsent krijgen. Zo kreeg ik
de gelegenheid om in Nederland rond te reizen,
oefenen met preken en verschillende liturgische
settings. Ik vind deze periode een buitengewoon
mooi deel van mijn opleiding. Zo kan ik telkens
nieuwe mensen ontmoeten.
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Van de ouderling
Eindelijk is het zover, dat we na
vierenhalve maand weer gemeenteleden in
de kerk mogen ontvangen. Voor u als
gemeentelid is dit vooral mooi omdat er
onder u diverse mensen niet in de
gelegenheid waren om de dienst online te
volgen.
Maar ook voor ons als kerkenraad is het
een nieuw begin omdat we liever live de
gemeenteleden in de kerk zien dan dat we
via een camera de erediensten moeten
verzorgen.
Dat neemt niet weg dat we heel blij zijn
dat we de diensten online kunnen
verzorgen.
Het kerkbezoek is nu nog onder bepaalde
voorwaarden, maar we hopen met u dat er
gauw wat meer ruimte komt. De
vaccinaties zijn eindelijk goed op gang

gekomen, want velen boven de 60 zijn
inmiddels gevaccineerd.
We beginnen dus heel voorzichtig vooruit
te denken wat er mogelijk is de komende
tijd.
En dan denken we aan een
openluchtdienst, een startzondag en de
huiskamergesprekken.
We gaan ook het bezoekwerk voorzichtig
weer wat uitbreiden.
Zo gauw er veranderingen zijn hoort u het
op zondagmorgen via de afkondigingen en
kunt u het lezen in het “Gezamenlijk
Zondagsblad”.
Namens
de
Klarenberg

ouderlingen,

Wij feliciteren de volgende 75-plussers
22 mei

S.F. Bakker - van Dam, Het Schild 12, met haar 79e verjaardag

23 mei

K. Zeefat, Hesselingendijk 3, met zijn 77e verjaardag

28 mei

C. van der Knokke, Bergsteinlaan 76, met zijn 85e verjaardag

31 mei

G. Veneboer-Bruins, Burght 24, met haar 82e verjaardag

31 mei

G. Bruggen - van Beek, Bakkersveld 11 D, met haar 77e verjaardag

2-jun

M. Bakker-Bos, Oldemarktseweg 119 N, met haar 83e verjaardag

3-jun

J. de Wilt-Bezemer, Witte Paarden 6, met haar 95e verjaardag

5 juni

G. Louis-Groeneweg, Achterveld 11, met haar 75e verjaardag

11 juni

P. de Olde, Bakkersveld 44 met zijn 77e verjaardag

14 juni

H.J. Kuiper-van den Hul, ten Holtheweg 8, met haar 81e verjaardag

19 juni

J.C. Kors, Nijberslaan 15, met zijn 77e verjaardag

20 juni

F. Wardenier-Daan, Zwarteweg 4, met haar 75e verjaardag

24-jun

H. Wardenier, Oldemarktseweg 126, met haar 84e verjaardag

29 juni

K. Dedden, Gelderingen 5, met zijn 75e verjaardag

4 juli

C.M. Maters-Plaisier, Mienbeken 4 met haar 77e verjaardag

6 juli

S.A. Maters, Mienbeken 4, met zijn 81e verjaardag

9 juli

V. Noordhuis-Faken, De Erfgenamen 5, met haar 85e verjaardag
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Klaas

12-jul

H. Oosting-Kuiper, Bakkersveld 11 A, met haar 91e verjaardag

12 juli

S. Mook-Hoekstra, De Spitzen 6, met haar 80e verjaardag

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
dhr. P. Dekker
336
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. Op 30 maart hebben wij ook een online vergadering gehouden en op 11 mei weer
fysiek in Hoogthij
.
* Er is besloten om na de zomervakantie te kijken naar de mogelijkheid om kinderen in een dienst te
betrekken, als de maatregelen dat toelaten.
* er waren nog twee Paaskaarsen van voorgaande jaren, deze zijn geschonken aan de familie Wardenier
aan de Oldemarktseweg en de familie Stegink aan de Boomsluiters.
* tijdens de zomermaanden juli en augustus zal de kerk ‘s middags van 13.30 – 16.30 uur opengesteld
worden voor publiek.
* De ophaaldienst zal voorlopig nog niet worden opgestart i.v.m. Corona regels.
* De commissie ‘Samen aan tafel’ gaat binnenkort kijken of en wanneer er weer een bijeenkomst kan
worden georganiseerd.
* Er zal worden gekeken naar de mogelijkheid of de Openluchtdienst kan plaatsvinden in augustus of
september. (Startdienst)
* evenals vorig jaar heeft de kerkenraad besloten het landelijke voorstel, om in de zomer een extra
kerkbalans actie te houden, niet te volgen.
* De Jaarrekening van het college van Kerkrentmeesters over 2020 is goedgekeurd.
* Kontakt zal dit hele jaar gratis verspreid worden onder alle leden. De leden die een abonnement hebben
krijgen het reeds betaalde bedrag teruggestort.
Gerrit Dekker, scriba
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Een bloemetje voor Pasen
Met heel veel vrijwilligers is
onze kerk in staat gebleken
voor Pasen een attentie in de
vorm van een bosje narcissen
te brengen bij al haar leden.
Deze actie werd overal zeer
gewaardeerd! Zo wordt
ervaren dat de kerk ook juist
in deze lastige Corona tijd,
omziet naar de mensen. Zo is
het ook bedoeld, als een hart
onder de riem. Een signaal
van ‘nog even volhouden’.
Zo wil de kerk laten zien dat
er aan hen gedacht wordt.
Natuurlijk is een woord van
dank aan alle vrijwilligers die
hebben meegeholpen dit
mogelijk te maken op zijn
plaats.
Allemaal heel hartelijk dank!

Houd moed heb lief!

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:
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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
Opstarten van de kerkdiensten en verbeteren
van de digitale uitzendingen.
Al meer dan een jaar hebben we te maken met
het Coronavirus en de effecten ervan voor onze
gemeente. De gevolgen die dat heeft voor het
samenkomen, het samen beleven, het samen
zingen en luisteren en genieten van het
gemeentezijn zijn niet gering. Wie had 14
maanden geleden kunnen denken dat het zolang
zou duren?
Als we de ontwikkelingen een beetje volgen
dan lijkt het erop dat we het ergste hebben
gehad omdat de meeste mensen binnenkort
gevaccineerd zullen zijn. Hoewel die
verbetering op dit moment nog niet in de cijfers
is te zien, hopen we natuurlijk dat er binnenkort
toch een daling van het aantal besmettingen te
zien zal zijn. De regering heeft in ieder geval
vooruitlopend op wellicht een daling alvast een
aantal versoepelingen aangekondigd. En dit
heeft de kerkenraad doen besluiten om
voorzichtig weer te beginnen met de
erediensten.
Afgelopen zondag 2 mei waren er inclusief
predikant, kerkenraadsleden en gemeenteleden
21 personen in de dienst aanwezig. Nog wel
met in achtneming van de inmiddels bekende
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regels. Regels die we ook eerder hebben
afgesproken en ook succesvol zijn nageleefd.
We kunnen ons voorstellen dat er nog een
bepaalde angst of voorzichtigheid is bij
sommige gemeenteleden, en dat is begrijpelijk
en ook niet erg. Maar we snappen ook dat,
vooral bij de mensen die de diensten niet
digitaal kunnen volgen, er een groot gemis is
geweest, ook al kun je op TV diverse
kerkdiensten volgen, je wilt toch graag de
dienst van de eigen kerk meebeleven.
We zijn best trots op de mogelijkheden die we
hebben om de kerkdiensten digitaal uit te
zenden en het digi-team, die dat steeds maar
weer keurig verzorgt, fantastisch! Toch laat de
kwaliteit, vanwege technische oorzaken zo nu
en dan te wensen over. Daarom is het digi-team
een onderzoek gestart naar technische
verbeteringen van de digitale-apparatuur om de
ontvangst thuis nog verder te verbeteren. De
verwachting is namelijk dat de digitale diensten
op den duur niet meer weg te denken zullen
zijn. Omdat sommigen ervoor kiezen zullen,
thuis op een door hen zelfgekozen moment, de
dienst te volgen. Deze ontwikkeling is gebleken
uit de tellingen van het aantal directe kijkers en
het aantal naderhand kijkers. Dus de

belangstelling hiervoor is er! Maar dan moet
de uitzending wel van goede kwaliteit zijn. De
ontwikkeling van deze (nieuwe) behoefte die
mede door Corona aan het licht is gekomen,
wordt nu door het digi-team gevolgd en
onderzocht naar de mogelijkheden en kansen.
Technisch is het allemaal mogelijk, maar het
onderzoek naar welke apparatuur je het beste

kan gaan gebruiken en welke ook nog
betaalbaar is, heeft nog even tijd nodig. Het
digi-team is er druk mee aan de slag.
We wensen ze veel succes!
De kerkrentmeesters

Solidariteitskas 2021
“En houd de liefdadigheid en onderlinge solidariteit in ere, want dat zijn offers waarin God behagen
schept.” Hebreeën 13: 16
Geachte heer, mevrouw,
Onze kerkelijke gemeente is een kostbare plek.
Een plek waar mensen God kunnen ontmoeten,
voor elkaar kunnen zorgen en van betekenis
kunnen zijn voor hun omgeving. Ons kerkelijk
leven wordt hard getroffen door de
coronapandemie. Ondanks alle maatregelen
doen we ons best om samen gemeente te zijn via
online vieringen, online ontmoetingen, en door
elkaar te bemoedigen met een kaartje of een
bloemetje.
Heel voorzichtig kunnen we hoopvol naar de
toekomst kijken en plannen maken om weer
volop gemeente te zijn, op zondag en
doordeweekse dagen. Om samen een vindplaats
te zijn van geloof, hoop en liefde voor jong en
oud.
Solidariteitskas
Voor het uitvoeren van nieuwe plannen zijn niet
alleen ideeën en mensen nodig, maar ook
financiële middelen. Daar ontbreekt het
sommige gemeenten helaas aan. Deze
gemeenten kunnen een beroep doen op de
Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.

bijdrage uit de Solidariteitskas voor de
noodzakelijke restauratie van het dak van de
monumentale dorpskerk. De Protestantse
Gemeente Zoetermeer ontving subsidie voor een
multifunctionele aanbouw aan de Oude Kerk.
Ook specifieke vormen van pastoraat zoals
studentenpastoraat en dovenpastoraat worden
gefinancierd uit de Solidariteitskas.
Van gemeenten voor gemeenten
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? We rekenen op uw
solidariteit en bijdrage!
Hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

De Hervormde Gemeente in Herwijnen deed
bijvoorbeeld met succes een beroep op een
P.S. Wees solidair en geef voor levendige en krachtige kerken!
Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Neem dan contact op met de kerkenraad, of kijk op
protestantsekerk.nl/solidariteitskas.
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Een blijk van waardering voor onze
zorgverleners
De kerkenraad is van mening dat er in deze
lastige Corona tijd best wat extra aandacht mag
zijn voor de zorgverleners in het algemeen, en in
het bijzonder voor de zorgverleners in ons eigen
dorp
Daarom zijn de medewerkers/verzorgenden en
bewoners van De Herbergier verrast met gebak
als teken van waardering. Blijde gezichten en
totaal verrast door dit spontane gebaar van onze
kerk.
Ook is een lekkernij in de vorm van gebak
gebracht bij de medewerkers van de
Zorgorganisatie Oude en Nieuwe land afd.
Team ’t Wold, die gevestigd zijn in MFC
Hoogthij. De groep van zo’n 20 medewerkers
zaten in vergadering bijeen en vonden het niet
erg dat hierdoor de vergadering even moest
worden onderbroken. Nee integendeel, deze
interruptie werd zelfs zeer gewaardeerd!
Dat gold eveneens voor de medewerkers van
Zorgorganisatie Oude en Nieuwe land afd.

12

Team Reune. Ook hier was men zeer verrast en
gaven blijk van waardering, toen ook hier een
doos gebak werd overhandigd en ontvangen met
applaus. Het hart onder de riem is natuurlijk erg
op zijn plaats.
Alle medewerkers waren blij met de attentie en
de aandacht en hebben zich de traktatie lekker
laten smaken.
Vanuit de kerk een welgemeend compliment
voor hen die op het ogenblik onder extra zware
druk en omstandigheden moeten werken. Denk
alleen maar aan het feit dat je elke dag moet
werken met een mondkapje, zoveel mogelijk
afstand houden, steeds maar weer alles
ontsmetten, enzovoort…
De ouderlingen Gerard Dolstra en Klaas
Klarenberg
hebben
met
lovende
en
bemoedigende woorden namens de kerkenraad
de traktatie aangeboden. (zie foto’s)

Nieuws van de diaconie
We zitten nog volop in de Coronatijd. Een dik
jaar met beperkingen en afstand in ons hele doen
en laten. Zo ook in de kerk, we missen onze
wekelijkse eredienst en het samenzijn.
Gelukkig is er weer wat zicht op hoop en licht
aan de horizon. Heel veel mensen hebben de
eerste prik gehad. Laten we hopen dat er straks
weer meer mogelijk is.
Gelukkig zijn de diensten weer voorzichtig
opgestart.
Wel missen we als Diaconie de wekelijkse
collecte inkomsten. Gelukkig komen er zo nu en
dan giften binnen, waarvoor onze hartelijke
dank. Het is voor ons moeilijk in te schatten wat
dit jaar de financiële mogelijkheden zullen zijn.
Ook de ophaaldienst en samen aan tafel hebben
onze aandacht. Zo snel het kan, zullen we dit
weer oppakken. Allemaal zaken die voor ons
allen
waardevol
en
belangrijk
zijn.
We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe
Diaken, voelt u zich aangesproken, meld het
ons.
Van zaterdag 28 augustus tot en met zaterdag 4
september, vindt de Roosevelt vakantieweek
plaats. Uiteraard moeten de coronaregels wel zo
zijn versoepeld, dat het ook mogelijk is.
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u kunt zich opgeven tot 30 mei aanstaande, bij
Gerard en Femmie Dolstra. Ook kunt u hier
terecht voor vragen en informatie.
Telefoonnummer en verdere gegevens vindt u
voor in dit blad.
Pinksteren,
Als wij in vuur en vlam gaan staan
Overtuigd zijn waar wij voor gaan
Dan zien de mensen aan ons leven,
met wie ons leven zo is verweven
Niet na kunnen laten te getuigen
Wij niet voor afgoden willen buigen
Omdat de geest nu in ons woont
Wijst op Hem die in de Hemel troont
Daarvoor de weg heeft vrijgemaakt
En wij steeds weer worden geraakt
Hoe hij voor ons op Golgotha leed
Dat ook voor de hele wereld deed
Na zijn dood is hij weer opgestaan
En is hij naar de Hemel teruggegaan
Maar toch liet Hij ons niet echt alleen
Want zijn Geest werkt door ons heen
Om ons in vuur en vlam te laten staan
Hij daarin ook met ons mee wil gaan
In onze moeiten, zorgen, angst en pijn
Wil Hij ons steunen en bij ons zijn
Toen en nu op het Pinksterfeest.

Komen en gaan
De volgende leden zijn vertrokken uit onze
gemeente:
dhr. J.W. Groeneveld, Conincksweg 24 naar
Havelte
mevr. H.M. de Vries, Oostwold 1 naar Amsterdam

De volgende leden zijn verhuisd binnen de gemeente:
Fam. J. Fledderus, van ten Holtheweg 27 naar Pastoor Muitemanstraat 44
Dhr. P. Dekker, van Vredenburg 46 naar Joh. Bogermanstraat 336, Steenwijk (Nijenstede)

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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Philippus
Philippus kwam uit Beth-saïda, waar ook
Andreas en Petrus hun roots hadden liggen.
Philippus vertelde aan Nathanaël dat Jezus
degene was waarover Mozes en de profeten
geschreven hadden en bracht Nathanaël tot
Jezus. De apostel Johannes vertelt dat Philippus
woordvoerder is bij de wonderbare spijziging
van 5.000 man toen hij, Philippus, vroeg: zullen
wij dan voor 200 schellingen brood gaan kopen?
(Joh. 6:1-15 Marc. 6 :35- 44 )

Philippus brengt hem de schriften in samenhang
met het leven van Jezus, onze Heiland.

Tijdens het laatste avondmaal, vroeg Philippus
aan de Heiland hen de Vader te laten zien,
waarop Jezus antwoordde: wie Mij gezien heeft,
heeft de Vader gezien. (Joh. 14. 8-9)

Bij een ambt kan men ook een gave bezitten.
Philippus bleek evangelist te zijn, hij werd
weggenomen en bleek in Asdod te zijn. Later
woonde hij in Ceasarea (Hand. 21: 8)
Ook had Philippus vier ongetrouwde dochters,
welke de gave van profetie bezaten. Bij de oude
Grieken ontstak een fakkeldrager zijn fakkel aan
het heilige altaarvuur, en gaf dat weer door, en
die geeft het weer door en door en zo langs een
hele rij menselijke posten, voordat het vuur
gedoofd was. Zo droeg Philippus het van hem
over naar de kamerling. Zo deden Paulus en
anderen later voor onze streken. Doen wij mee?

In Samaria predikte Philippus het evangelie,
waarbij velen geloofden en werden gedoopt.
Heeft de Heiland ook hier niet enkele dagen het
evangelie verkondigt en er wonderen gedaan?
Jeruzalem was aan de vervolging over gelaten,
en hier in Samaria was men erg bijgelovig, denk
aan de tovenaar Simon (Hand. 8: 4-25) Simon
die voor zijn toverkunsten goed werd betaalt.
Philippus echter predikte het evangelie voor
niets. Geen geld of eerbetoon, maar alles in de
naam van Jezus Christus, de opgestane Heiland
en Heer, Verlosser en Zaligmaker. Samaria
aanvaarde het Woord Gods. Ook mocht
Phillipus het evangelie verduidelijken aan de
kamerling uit het Morenland. De kamerling, een
machtig man, een opper-schatbewaarder van de
koningin van Candacë.
Een titel voor de koningin-moeder van de
Ethiopiërs. Vrouwen regeerden sommige
zuidelijke landen wegens het sterke
moederrecht. Denk ook aan de koningin van
Scheba, in dat geval. Wij zouden de kamerling
minister van financiën noemen, die het niet te
druk heeft om God te zoeken. Deze kamerling is
een proseliet, een bekeerling tot het Jodendom,
die de schriften wel kent maar niet begrijpt.
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En dan is het alleen nog de verrezen Heer, die
dit door middel van Zijn getuigen kan doen.
(Jes. 53)
In het Nieuwe Testament waren het heidenen die
zich door besnijdenis, door een offer en door een
ritueel reinigingsbad, in de Joodse gemeenschap
lieten opnemen.

Woordzoeker bij Pinksteren
(Handelingen 2:1-13)
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