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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 september. Uw bijdrage voor dat nummer
kunt u tot en met woensdag 25 augustus sturen via e-mail naar het kerkelijk bureau:
kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
Kontakt op papier: De kosten hiervan zijn € 6,50 per jaar. U dient hiervoor een machtigingsformulier in te vullen welke verkrijgbaar is bij het kerkelijk bureau.
(kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl )
Kontakt per e-mail: Dit is gratis. U kunt uw e-mail adres doorgeven aan het kerkelijk
bureau. (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl)
De redactie
ds. E. van Veen, W. Heijman, H. Stegink, G. Dekker

Agenda
woensdag 15 september

kerkenraad

09.30 uur Hoogthij

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 dhr. D. Zeefat, Oldemarktseweg 12.
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

Zomer-vakantie-tijd
In deze tijd zijn wij mensen veelal bezig met op
vakantie te gaan of uitstapjes te plannen. Ook het
buitenland lijkt weer bereikbaar nu we te maken
hebben met gunstige coronacijfers, al blijft het
de vraag wat eventuele varianten van het virus
gaan doen. Werkzaamheden, verplicht of
vrijwillig, raken even op de achtergrond.
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Natuurlijk zijn we blij dat de vaccinaties een
uitweg uit de coronacrisis bieden en dat we onze
vrijheden grotendeels weer terug hebben. We
waarderen onze vrijheden des te meer en we zijn
dankbaar dat dat we het coronavirus in ons land
langzaam onder controle gekregen hebben. En
of we er nu van af zijn of dat het virus na de

zomer weer terugkomt, we weten het niet maar
het zit wel in ons achterhoofd.
Nu de samenleving weer geopend is, is niet de
zorg weg. De crisis heeft ons ook
geconfronteerd met zaken, die ook wel eens
goed zijn om na te denken. We kunnen
bijvoorbeeld best minder vliegen, is ook beter
voor het milieu. We kunnen ook thuiswerken,
scheelt ook een hoop luchtvervuiling. We
kunnen best omzien naar onze naasten, hoeveel
mooie initiatieven zijn er niet geweest richting
onze medemensen. De haast was even weg uit
onze samenleving, en wat meer rust voelde best
goed aan. Hoewel dit niet voor alle
leeftijdsgroepen gold. Met name de mensen
onder de dertig, de jongeren, hebben het meest
geleden onder de lockdowns wijst onderzoek
uit.

moeten gaan met de natuur, hoe wij om moeten
gaan met onze medemensen. Het is alleen zo
moeilijk voor ons om die weg te gaan. En toch
moeten we het blijven proberen, we gaan die
weg ook niet alleen ……
Een fijne zomertijd toegewenst.
ds. Eric van Veen

De kunst in het leven is om in alle dingen die we
doen, de juiste balans te vinden. Dit blijft een
opdracht voor ons. En wat is dan de juiste weg?
Wat is wijsheid? In de bijbel vinden we vele
verhalen, die ons een duidelijke richting wijzen
hoe wij ons leven moeten inrichten, hoe wij om

Kerkdiensten
De maatregelen in verband met de corona zijn
met ingang van 24 juni weer wat meer
versoepeld.
Wat houdt dat in voor de erediensten in onze
kerk?
* De anderhalve-metermaatregel blijft nog
gelden en dat betekent dat wij in onze kerk
ongeveer 30 - 35 personen kunnen toelaten.
* U hoeft geen plaats meer te reserveren; de
reden daarvoor is dat het aantal kerkgangers nu
altijd rond de 30 personen is. Wilt u bij
binnenkomst het registratieformulier invullen?.
* Zingen in de kerk is weer toegestaan. Daarbij
is een goede ventilatie wel van belang. Om die
reden hebben wij besloten om deels liederen
samen te zingen en deels online liederen ten
gehore te brengen.
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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 18 juli

09.30 uur

ds. H. Brouwer

(Rouveen)

zondag 25 juli

09.30 uur

ds. C.P. Meijer

(Zwolle)

zondag 1 augustus

09.30 uur

mevr. L. Brugmans

(Nunspeet)

zondag 8 augustus

09.30 uur

ds. C.P. Meijer

(Zwolle)

zondag 15 augustus

09.30 uur

ds. G. Feddes

(Dronten)

zondag 22 augustus

09.30 uur

ds. E. van Veen

zondag 29 augustus

09.30 uur

mevr. T. Zijlstra

(Ruinerwold)

zondag 5 september

09.30 uur

ds. K.J. Faber

(Wolvega)

zondag 12september

09.30 uur

ds. C.P. Meijer

(Zwolle)

Op de zondagen 1 augustus en 5 september is er vooraf aan de eredienst de mogelijkheid elkaar te
ontmoeten (op gepaste afstand) bij het drinken van een kop koffie of thee.

Bij de diensten in juli en augustus
Na een lange periode, voor sommige mensen
zelfs een heel lange periode (mensen noemen
zichzelf niet voor niets ‘corona-moe’), is er nu
gelukkig weer ruimte in de samenleving om
dingen te gaan doen. Ook in de kerk is gelukkig
heel veel weer normaal geworden. Alleen de
anderhalve meter regel blijft van kracht en de

hygiëne maatregelen. Als dat goed is voor de
veiligheid van anderen en van onszelf, dan
willen we dat natuurlijk ook. Het is al heel mooi
dat er weer zoveel kan. In de zomerperiode gaan
weer een aantal gastvoorgangers voor in de
diensten. Fijn dat ze bij ons komen.

Oefening van hoop...
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik in mensen het goede kan zien.
Ik hoop dat ik in deze tijd tekenen van hoop kan zien.
Ik hoop dat ik niet door wanhoop overspoeld zal worden.
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen en verwarmen.
Ik hoop dat ik anderen niet af zal breken met mijn woorden.
Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf in mijn oordeel.
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik hoop dat ik open kan blijven staan voor anderen.
Ik hoop dat ik kan luisteren naar het innerlijk van de mens.
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Ik hoop dat er iemand is die mij altijd weer steunt.
Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop.
Ik wil leven uit vertrouwen en liefde.
Ik wil doorgeven wat opbouwend en hoopgevend is.
Ik hoop op mensen die samen met mij leven vanuit de goede hoop.
Marinus van den Berg

Van de ouderlingen
Eindelijk is het zover dat we echt iets
merken van de versoepelingen. We
kunnen weer zonder mondkapje door de
kerk lopen en we mogen de liederen weer
zingen.
Ook het aanmelden van tevoren is ook
meer nodig.
En dan gaan we voorzichtig verder
vooruitdenken, en daarmee bedoel ik een
openluchtdienst eind augustus, en ook aan
de startzondag ergens in september.

Ook het bezoekwerk gaan we weer
oppakken, dus als u behoefte heeft aan een
gesprek of bezoek neem dan gerust
contact op met de predikant of één van de
ouderlingen.

Ook gaan we weer nadenken over de
huiskamergesprekken, en hoe we die vorm
gaan geven.

Voor wie op vakantie gaat wens ik
eenieder een hele goede vakantie toe, en
wat minstens zo belangrijk is, een
behouden thuiskomst.

Ook in de komende vakantieperiode, als u
die ervaart als een periode van
eenzaamheid omdat uw familie, buren
enzovoort op vakantie zijn, schroom dan
niet, maar laat van u horen.

Maar het belangrijkste vind ik dat we in de
toekomst weer op een “normale” wijze
gemeente met elkaar kunnen zijn zonder
beperkingen.

Namens
de
Klarenberg

ouderlingen,

Klaas

Wij feliciteren de volgende 75-plussers
13 juli

A.L. Bijl-Post, Hummelingen 8, met haar 85e verjaardag

19 juli

A.C. Veldhuizen-Jongbloed, Oldemarktseweg 9, met haar 83e verjaardag

21-jul

G. Weijs-Timmerman, A.F. Stroinkweg 1, met haar 79e verjaardag

26-jul

J. Orsel, Oldemarktseweg 119 E, met zijn 89e verjaardag

28 juli

H.A. Wibbelink-Reterink, Mariënwold 20, met haar 94e verjaardag

29 juli

T.J. Kuiper-van Drogen, Pastoor Muitemanstraat 40, met haar 80e verjaardag

4 aug

A. Veurman-Schutrops, Oldemarktseweg 46, met haar 87e verjaardag

5 aug

A. van Drogen, Oldemarktseweg 141, met zijn 82e verjaardag

15-aug

H.L. Bergsma, Matthijs Kiersstraat 6A, met zijn 78e verjaardag

19 aug

A. Bruggen, Bakkersveld 11D, met zijn 79e verjaardag

6

21-aug

P. Dekker, Johannes Bogermanstraat 336, met zijn 86e verjaardag

22 aug

A. van Drogen-Mintjes, Oldemarktseweg 141, met haar 81e verjaardag

28 aug

F. Middelbrink-van der Weide, Bakkersveld 13, met haar 85e verjaardag

30 aug

H.R. Sok-ten Oever, Ter Zwege 7, met haar 79e verjaardag

31 aug

B. Hofstee, Burgemeester Kuiperslaan 6 Oldemarkt, met zijn 84e verjaardag

1 sep

D. Zeefat, Oldemarktseweg 153, met zijn 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
dhr. J. Gaal
kamer 207
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.

Wij gedenken
Hilligje Wardenier-van Elp
Op zondagavond 20 juni is op 89 jarige leeftijd
Hilligje Wardenier–van Elp overleden. De
laatste weken was zij opgenomen op de hospiceafdeling in Lindestede, waar zij langzaam
achteruit ging en uiteindelijk heel rustig is
ingeslapen. Hilligje Wardenier is geboren op 24
februari 1932 in Oldemarkt, waar zij ook de
lagere school heeft doorlopen. Zij groeide op in
een tijd dat het voor meisjes niet nodig werd
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geacht om verder te leren. Zo kwam Hiltje na de
lagere school thuis om daar mee te helpen op de
boerderij. Haar leven lang is zij altijd bezig
geweest. Zo ook toen zij getrouwd was met
Henk Wardenier heeft zij altijd mee geholpen op
hun boerderij. Hiltje was altijd een sterke vrouw,
die veel aankon. Hiltje en Henk kregen twee
zonen, Johan en Hans, die gezorgd hebben voor
vijf kleinkinderen en op dit moment één
achterkleinkind. Als je bij haar bezoek kwam,
kon je merken dat zij trots was op haar

kleinkinderen en het heel mooi vond dat er een
achterkleinkind geboren is.
In 2011 overleed haar man Henk, die ze tot het
einde toe verzorgd heeft. Natuurlijk was het
gemis van Henk groot maar toch heeft zij de
draad van het leven goed weten op te pakken. De
eerste jaren na het overlijden van Henk kon zij
nog zelf autorijden, later niet meer. Jarenlang
bezocht zij op donderdag altijd haar zus in
Kuinre. In 2017 werd een tumor ontdekt in haar
hoofd. Daar is zij toen aan bestraald. Op dat
moment was de prognose dat haar leven niet zo
lang meer zou duren, er werd gesproken over
maanden, het zijn er vier jaren geworden. De
laatste tijd kwam er wel de zorg over haar zoon
Hans bij, daar zat zij erg over in. Hiltje was een
vrouw, die niet gemakkelijk over haar geloof
sprak, maar wel haar rust en steun en kracht
vond in het geloof.

Ze genoot van de natuur, van de vogels, kortom
van de schepping, zo kunnen we het ook zeggen.
In de afscheidsdienst hebben we stilgestaan bij
woorden uit Mattheüs 6, waar Jezus tegen zijn
leerlingen, tegen ons mensen, zegt: God laat je
nooit alleen. Hij is veel dichterbij dan je ooit met
je verstand zou kunnen bedenken. En aan die
God vertrouwen wij Hiltje Wardenier- Elp toe.
We zijn dankbaar voor wat zij in haar leven
mocht betekenen eerder voor haar man Henk, de
kinderen en kleinkinderen. We zagen ook dat het
zo niet verder ging en daarom hebben we haar
ook kunnen loslaten.
We vertrouwen er op dat zij nu mag uitrusten in
het huis van de Vader. Wij bidden haar kinderen
Gods zegen toe in het gemis van hun moeder en
oma.

Verhuizing familie Voorneveld
Beste gemeente,
Na ruim 23 jaar wonen in Steenwijkerwold gaan wij nu verhuizen en verlaten daarmee ook deze kerk.
Wij gaan dichterbij onze kinderen, kleinkinderen en familie wonen. Wij wensen u en jou gezegende
samenkomsten toe.
Een hartelijke groet,
Familie Voorneveld.
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Nieuws uit de kerkenraad
Graag delen we als kerkenraad met u wat zoal
binnen de vergadering wordt besproken,
natuurlijk voor zover dit mogelijk is. Op 23 juni
was onze vergadering in Hoogthij
.
* Het overhandigen van een boeket bloemen aan
onze predikant in verband met zijn 60e
verjaardag.
* Er is van de PKN een brochure verschenen
“Kerk na corona”. Binnen de kerkenraad gaan
wij kijken of daarin punten staan die voor ons
van nut kunnen zijn.
* In juli en augustus is onze kerk elke
woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur open
voor bezoekers. In Steenwijkerwold en
omgeving hebben wij op campings en bij
B&B ’s affiches en folders verspreid.
* Er is uitvoerig gesproken over de
ophaaldienst; in het artikel van de diaconie kunt
u daarover meer lezen.

*
Ook
de
versoepelingen
van
de
coronamaatregelen zijn besproken, maar
moesten dan nog even wachten op de richtlijnen
die op 24 juni zijn uitgekomen.
Gerrit Dekker, scriba

Jaarthema PKN 2021/2022: “Van U is de
toekomst”
We leven in een buitengewoon onzekere tijd
waarin alles op losse schroeven lijkt te staan.
Midden in deze realiteit lanceert de Protestantse
Kerk een nieuw jaarthema, ‘Van U is de
toekomst’.
Dit thema staat centraal vanaf de Startzondag én
het kerkelijk jaar dat daarop volgt. Essentie van
het jaarthema: Jouw perspectief op de toekomst
bepaalt hoe je nu in het leven staat. “Dit thema
staat midden in de actualiteit van vandaag,
waarin we onzeker zijn over de toekomst.
Allereerst door Covid-19, dat de hele
samenleving op de kop heeft gezet. Daarnaast
spelen andere urgente zaken. Op politiek en
economisch gebied, maar ook als het gaat om
bijvoorbeeld het klimaat en migratie."
Veel mensen beleven deze tijd als een
verandering van tijdperk, een apocalyptische tijd
zelfs. Alles lijkt op losse schroeven te staan.
“Waar loopt het allemaal op uit? In de
samenleving, maar ook in de kerk waar we te
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maken hebben met krimp en andere vormen van
kerk-zijn. In die werkelijkheid zeggen we als
kerk: ‘Van U is de toekomst.’ Ons voortbestaan,
als individu, als kerk, als samenleving, als aarde
hangt niet van onszelf af. Natuurlijk zetten we
ons ervoor in. Maar in het besef dat het ons
gegeven moet worden: de kracht en de
creativiteit om ons in te zetten, de moed om te
veranderen wat we kunnen, de wijsheid om te
accepteren wat we nu niet kunnen veranderen én
het vertrouwen dat eens alles goed zal komen.”

Van de kerkrentmeesters
Nu de beperkingen in verband met Corona zo
zoetjes aan weer wat kunnen worden losgelaten
en het ‘normale’ leven weer een beetje
terugkomt, is het goed de draad weer op te
pakken.

De entree naar de kerk ziet er weer spik en span
uit, het pad is gedaan en het hekwerk is
geschilderd. De vrijwilligers die ook tijdens
Corona, maar ook binnenkort weer aan de slag
gaan, hartelijk dank voor jullie inzet.

De werkzaamheden die voor een deel moesten
worden uitgesteld, zullen de komende tijd
aandacht vragen. Zo hebben we nog steeds te
maken met een lekkende kelder en vocht
doorlatende muren, met name ter plaatse van de
kansel. Er zijn al specialisten bij geweest – die
hebben de muren geïmpregneerd en een saus
aangebracht - maar dat heeft nog geen resultaat
opgeleverd. Het vochtgehalte in de kerk is
sowieso een probleem en dat is niet goed voor
de kansel, het orgel en de digi-apparatuur. We
hopen dat we met de juiste adviezen dat
probleem kunnen verhelpen.

Binnenkort willen we met de gemeente om de
tafel over het onderhoud van het kerkhof. De
vele scheefstaande grafstenen is echt een
aanfluiting. We denken dat hier ook een taak ligt
voor de families van de overledenen.
Een poosje geleden is er contact geweest met de
gemeente over het straatwerk en verbetering van
het pad naar de nieuwe begraafplaats. Hiervan is
nog geen bericht ontvangen.
De kerkrentmeesters

Kerkdienst gemist: onlangs is er een storing
geweest in de uitzendapparatuur, dit heeft
overigens niet met het vochtprobleem van
hierboven te maken, maar gewoon een
onderdeel wat vanzelf kapot is gegaan. Hierdoor
was er plotseling geen uitzending mogelijk. Het
probleem is verholpen door het bewuste
onderdeel te vervangen. Het was wel heel
vervelend, maar gelukkig gaat het nu weer goed.

Herhalingscursus AED
Op woensdag 23 juni jongstleden hebben 3
kerkenraadsleden, 3 kosters en de predikant
weer hun jaarlijkse herhalingscursus reanimatie
en bediening AED gevolgd. Nadat deze
bijeenkomst vorig jaar vanwege Corona niet
doorging, was het nu weer mogelijk, en hebben
ze onder leiding van een vakkundige docent
hun vaardigheden weer getest.
In Nederland krijgt jaarlijks 1 op de 1000
inwoners een circulatiestilstand, ook wel
hartstilstand genoemd. Dat betekent ongeveer
300 slachtoffers per week. Deze slachtoffers
hebben een kans dit te overleven indien er
binnen 6 minuten een reanimatie gestart wordt.
De kans op overleven wordt nog groter
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wanneer er tijdens die reanimatie
gedefibrilleerd wordt door middel van een
AED (Automatische Externe Defibrillator).
Gelukkig hebben wij een AED in de kerk én
getrainde vrijwilligers.

Collectemunten
Mevr. J. Flobbe is gestopt met de afgifte van collectemunten. Wij bedanken haar voor het jarenlang
verzorgen hiervan. Munten kunnen vanaf nu in Tuk opgehaald worden bij dhr. D. Zeefat,
Oldemarktseweg 12 en in Steenwijkerwold bij dhr. E. Dedden, Gelderingen 56.

Nieuws van de diaconie
Onlangs werd bekendgemaakt dat met ingang
van 27 juni de ophaaldienst weer opnieuw zou
starten. Na inventarisatie onder de vrijwilligers,
de ophalers, en de mensen die mogelijk gebruik
gaan maken van de ophaaldienst, blijkt dat dit
volgens de huidige versoepelde corona regels,
niet zo eenvoudig te realiseren is. De anderhalve
meter afstand geld ook in de auto, dat is voor ons
een grote beperking, en hebben we veel meer
ophalers nodig. Het kost tijd en overleg om hier
een oplossing voor te vinden.
We vragen U daarom om vooreerst, indien u
toch naar de kerk wilt komen, een beroep te doen
op familie, vrienden of kennissen. We snappen
dat dit voor velen van u lastig is, we hopen dan
ook dat dit spoedig weer mogelijk is. We gaan
hier echt ons best voor doen.
Op donderdag 17 juni jongstleden was er na
lange tijd weer een moment van ontmoeting en
samenkomst, tijdens een koffie uurtje in MFC “
Hoogthij”. Er was veel belangstelling, iedereen
vond het fijn om elkaar weer te zien en te
spreken over allerlei uiteenlopende zaken.
Het is de bedoeling om vanaf september weer te
starten met de ouderenmorgen/samen aan tafel.
Uiteraard volgens de dan geldende coronaregels.
We hopen met elkaar, dat die gunstig voor ons
uitpakken. We houden u op de hoogte over de
mogelijkheden en hopen dat deze ontmoeting
elke maand, als vanouds, weer plaats kan
vinden.
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Zoals de plannen nu zijn kan de Rooseveltvakantieweek weer doorgaan. Gelukkig waren
er veel aanmeldingen en kan iedereen die zich
heeft opgegeven ook mee. Mocht iemand nog
graag mee willen en zich op willen geven, dan is
er een wachtlijst.
We hopen dat de Roosevelt-vakantieweek,
ondanks alle coronaregels, weer een gezellige
week gaat worden.
We leven op deze aarde
En leven niet voor ons alleen,
Maar we mogen ook omkijken
naar de mensen om ons heen.
Een vriendelijk woord of een
glimlach kan genoeg wezen,
en kan een mens blijdschap
en vreugde in het leven geven.
Even een bezoekje met
een kopje koffie er bij ,
hiermee maak je
iemand anders al blij.

Ouderenmorgen – Samen aan tafel
Op donderdagochtend 17 juni hebben we een
gezellige koffie-ochtend gehouden voor de
bezoekers van de ouderenmorgen en samen aan
tafel. Vanwege de corona was het een hele tijd
niet mogelijk om bij elkaar te komen maar nu
het weer verantwoord is om samen te komen,

vonden we het een goed idee om zo vlak voor de
vakantieperiode deze ochtend te houden. Er is
flink bijgepraat op deze ochtend. We hopen op
donderdag 2 september van start te kunnen gaan
met de ouderenmorgen en Samen aan tafel.

In 2022 100 jaar Christelijk Onderwijs
Steenwijkerwold
In 2022 bestaat het Christelijk Onderwijs, de
Immanuelschool, in Steenwijkerwold 100 jaar
en dat wordt gevierd met een feestweek in de
week na Pinksteren van 6 tot en met 12 juni
2022.
In deze themaweek zal naast een kinderfeest, op
zaterdag 11 juni een reünie voor oudleerlingen en oud-leerkrachten worden
georganiseerd.
Op zondag 12 juni zal in dit kader een kerkdienst
worden gehouden.
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Komen en gaan
De volgende leden zijn nieuw in onze gemeente:
Mevr. W. Bult, Vredenburg 102, van Oldemarkt
Mevr. T. de Vos-Diever, Oldemarkseweg 119M,
van Willemsoord
Mevr. J.W.M.R. Roddenhof, Duivenslaagte 2 001,
van Zwolle
familie C.A. van Doorn, Hesselingendijk 12A, van
Woerden
De volgende leden zijn verhuisd binnen de gemeente:
Dhr. M. Wink, van ten Holtheweg 19 naar Pastoor Muitemanstraat 33
Dhr. J. Gaal, van Westerdallaan 4 naar Oyershoeve 1, kamer 207 Steenwijk (Zonnekamp)

CJV Steenwijkerwold

Namens het CJV wensen wij iedereen een zonnige zomer.
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Zacheüs
Aan de weleerwaarde heer Zacheüs Vijgeboom
Geachte heer Zacheüs,
Naar aanleiding van het gebeurde van afgelopen
woensdag 3 oktober, zijn er bij mij toch enkele
vraagtekens gerezen. Kun je aan mij, je vriend,
collega en medestrijder Levi, een goede uitleg geven
van het gebeurde van afgelopen woensdag? Zo niet,
dan gaan we niet met onze vrouwen een dagje
stappen zoals was afgesproken, en kun je de fijne
vriendschap die wij de afgelopen jaren hebben
opgebouwd, wel vergeten. Dan is het.. over….uit.!!
Basta.
Die bewuste woensdag wilde ik namelijk naar
Jericho om 5 schapen te verkopen en een stelletje
duiven te kopen voor het tempelrituëel. Ben ik net
aan deze kant van Jericho bij de afslag naar Gilgal,
daar waar oom Mordechai woont, hoor ik dat Jezus
van Nazareth, die nu zijn verblijf in Kapernaüm
houdt, langs zal komen. Wel denk ik, ik laat de
schapen hier maar op dit stukje land van oom
Mordechai grazen, want ik wil nu wel eens weten
wat voor iemand de persoon in kwestie is. Laatst
moest ik naar de hogepriester Kajafas, en toen was
hij in de tempel met 12 man om hem heen. Ook
enkele Sadduceeën hebben het al eens aan de stok
met hem gehad, maar dat is weer een ander verhaal.
De schapen zijn nog maar nauwelijks aan het grazen,
ik doe het hek dicht, komt de grote mensenmassa
plotseling om de hoek, met in de middelste gelederen
Jezus. Ik probeer mij zover mogelijk naar voren te
duwen in de massa, maar vergeet het maar. We zijn
in Jericho, zeg maar we zijn er bijna door, staat
ineens de man stil met de mensenmassa achter zich
en het wordt doodstil.....en wat hoor ik? Zacheüs
kom vlug naar beneden want we moeten eens met
elkaar praten. En wat zie ik? Wie klautert er uit de
takken en springt het laatste gedeelte naar beneden?
Wie verwijdert zich zo trots als een pauw? Wie
neemt Jezus mee naar huis? Wanneer ze
voorbijtrekken, wie word er uitgescholden? Vriend,
ik heb alles gezien. Waar ben je als rechtgeaarde
tollenaar mee bezig? Weet je wel Zacheüs wat je
doet? Je weet dat de boeren aanzienlijke bedragen
moeten betalen aan de keizerlijke regering en aan de
tempel. Er wordt belasting geheven op het land, op
bepaalde goederen en slaven. Zacheüs, we mogen
dat allemaal nog innen en je denkt er net zo over als
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ik; laat ze maar betalen die boeren, en ons legt het
geen windeieren. Weet je wat deze man zegt? Geef
dan de keizer wat des keizers is en Gode wat Gods
is. Weet je dat deze een andere godsdienst predikt
dan wij gewend zijn? En de wet van Mozes..... Hij
zegt: Ik ben gekomen om die te vervullen. God
liefhebben boven alles en de naaste als onszelf? Maar
zo is het mooi niet! Wij, wij hebben de ware
godsdienst, wij brengen de ware godsdienst in
praktijk! De ark van het verbond houden wij in ere,
wij gaan naar de tempel en brengen onze offers, wij
weten hoe wij moeten bidden, wat wij moeten
bidden. Wij eerbiedigen de sabbat. Wij besnijden de
kinderen, zoals voorouders vroeger al deden, en
tussen haakjes, de lol was er voor mij die dag
helemaal vanaf.
Voor de schapen heb ik weer een goeie prijs
gekregen en de duiven heb ik weer voor een prikkie
kunnen kopen, maar mijn verhaal is nog niet af. Ik
hoor de andere morgen, toen ik weer terugging naar
moeder de vrouw, dat jullie een heel gesprek hebben
gehad over het feit dat je anders wilt gaan leven. Je
wilt het met de armen goed gaan maken. Je wilt het
weer goed maken bij de boeren waar je vroeger niets
van moest hebben. Man, je hebt ze een poot
uitgetrokken, nou ze zien je al aankomen, en Jezus
zegt het komt goed met jullie allemaal omdat jullie
Abrahams kinderen zijn. Nou en ik dan? Ben ik te
min? En jij wel? Nee makker zo gaat dat echt niet.
Vertel mij als vriend het hele verhaal, wij hebben
toch geen geheimen voor elkaar? Zet alles mooi op
een tablet en stuur hem maar. Ik denk dat het goed is
dat we elkaar de eerste 2 weken maar niet moeten
zien. We laten alles even bekoelen.
Gegroet.

Zomerzangavond “RUM” met Harold Kooij &
Ronald Knol
Op dinsdag 20 juli a.s. om 20.00 uur in Openluchttheater Tolhekke, Oldemarktseweg 233, Basse
(Steenwijkerland). Entreeprijs: € 10,- inclusief koffie/thee.
Roept U Maar welk lied je graag wilt zingen, onder begeleiding van het bekende duo Ronald Knol &
Harold Kooij op vleugel en orgel.
Eindelijk kan iedereen weer heerlijk zingen. En zingen doe je samen.
In dit anderhalf uur durende christelijk-muzikale programma word je vooraf ontvangen met een kopje
koffie of thee. Daarna zullen de beide heren van zich laten horen op een concertvleugel en een digitaal
Hauptwerk orgel, waar ze uiteraard de highlights spelen uit hun kersverse album “Hoop”. Dit is een cd
met geestelijke liederen en eigen werken. Duo- maar ook solostukken met eigen nieuwe composities.
Leun achterover en geniet van al deze noten. Verwonder je over de sterke improvisatiekracht van
Ronald & Harold, wanneer ze samen “los” gaan!
U ontvangt een blad met een uiteenlopend repertoire aan geestelijke liederen, waaruit gekozen kan
worden.
Vanwege de huidige regelgeving rond evenementen is toegang uitsluitend mogelijk door reservering
via https://www.demeenthe.nl/theater/voorstellingen/harold-kooij-ronald-knol-openluchttheatertolhekke/20-07-2021-20-00

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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