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Steenwijkerland is klaar voor Open 
Monumentendag 2021 
Tijdens de 35e editie van Open Monumentendag in Steenwijkerland op 11 september vieren we de gastvrijheid die 
de monumenten uitstralen. Het thema “Mijn monument is jouw monument’ is helemaal van toepassing voor veel 
monumenten die dienst doen als restaurant of gastvrij museum. In een aantal kerken vinden orgel- en 
pianoconcerten plaats, u kunt meerdere torens beklimmen, oude buitenplaatsen bezichtigen en de bekende 
Monikkenmolen draait voor de eigengemaalde pannenkoeken. 

De gemeente Steenwijkerland draagt de monumentendag een warm hart toe. Ze probeert de monumenten zoveel mogelijk 
toegankelijk te maken voor iedereen door monumentenhouders te stimuleren om mee te doen. Ook faciliteert ze in een 
coronaprotocol waarbij materialen beschikbaar gesteld worden vanuit de organisatie van de Bank-Giro Loterij Open 
Monumentendag. 

Monumentenkaart met fietsroutes 

Er is een kaart op A-3 formaat van deelnemende monumenten zodat bezoekers weten waar ze terecht kunnen. Op deze 
kaart staan ook de fietsknooppunten en 3 monumentenroutes van ongeveer 35 km. Eind augustus is deze kaart verkrijgbaar 
via de toeristische informatiepunten. Kijk voor een overzicht van de informatiepunten op de website van de Weerribben-
Wieden. Wilt u een digitale versie van deze kaart ontvangen? Stuur dan een mail naar linda.de.graaf@steenwijkerland.nl 

Waar kunt u dit allemaal beleven? 

Kijk op onze pagina voor een overzicht van deelnemende evenementen of bekijk de locaties op Google Maps via de digitale 
kaart van Open Monumentendag. 

  

https://www.visitweerribbenwieden.com/tourist-info's/
https://www.visitweerribbenwieden.com/tourist-info's/
mailto:linda.de.graaf@steenwijkerland.nl
https://www.steenwijkerland.nl/Over_Steenwijkerland/Toerisme_cultuur_en_evenementen/Kunst_en_cultuur/Nieuws_en_nieuwsbrieven/Open_Monumentendag_2021
https://www.openmonumentendag.nl/waar-wil-je-naartoe/?search_type=gemeente&search_value=Steenwijkerland&filtered_monuments=true&filtered_activities=false&dtb=0&za=0&zo=0&rv=0&kv=0
https://www.openmonumentendag.nl/waar-wil-je-naartoe/?search_type=gemeente&search_value=Steenwijkerland&filtered_monuments=true&filtered_activities=false&dtb=0&za=0&zo=0&rv=0&kv=0
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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 

  

mailto:ericvveen@ziggo.nl
mailto:bertdedden@ziggo.nl
mailto:scriba@pk-steenwijkerwold.nl
mailto:kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl
mailto:bertdedden@ziggo.nl
mailto:zeefatjd@gmail.com
mailto:janengeesjejongschaap@ziggo.nl
mailto:ouderlingen@pk-steenwijkerwold.nl
mailto:jan-jurk@hotmail.com
mailto:gh.dolstra@gmail.coml
mailto:diaconie@pk-steenwijkerwold.nl
mailto:fam_linthorst@hotmail.com
mailto:gh.dolstra@gmail.coml
mailto:gh.dolstra@gmail.coml
mailto:jan.de.vries@hetnet.nl
mailto:htewolde@hotmail.com
mailto:gh.dolstra@gmail.coml
mailto:gerardenlucy@kpnplanet.nl
mailto:jolandae@hotmail.com
mailto:aliberthum@hetnet.nl
http://www.welkomindekerk.nl/HZ
http://www.pk-steenwijkerwold.nl/
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Van de redactie 
 

Het volgende nummer van Kontakt verschijnt eind oktober. Uw bijdrage voor dat nummer kunt u 

tot en met woensdag 13 oktober 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 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 
 

zaterdag 11 september Open Monumentendag  10.00-16.30 uur kerk 

woensdag 15 september kerkenraadsvergadering 19.30 uur Hoogthij 

zaterdag 25 september startbijeenkomst CJV club 14.30-16.30 uur Immanueleschool 

donderdag 7 oktober Ouderenmorgen 10.30 uur Hoogthij  

donderdag 7 oktober Samen aan tafel 12.15 uur Hoogthij 

 

 

 

Kerkelijk Bureau 
 

Op de 1e zondag van de maand kunt u collectemunten verkrijgen bij de dienstdoende 

kerkrentmeester tijdens het koffiedrinken voor 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 

 

  

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
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Kerkdiensten 
 

De maatregelen in verband met corona zijn  

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. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

Van de ouderlingen 
 

In het vervolg op de corona versoepelingen 

kunnen we melden dat er nu concrete plannen 

zijn om, natuurlijk met voorzichtigheid, weer 

kerk-activiteiten te organiseren. 

 

Zondag 19 september zal er een openluchtdienst 

zijn op de traditionele locatie op de Woldberg. 

Op het terrein van Frion, nabij camping ‘t 

Kappie is eenieder welkom. Nadere informatie 

zullen we nog bekend maken. Mocht het 

onverhoopt die dag slecht weer zijn dan is de 

eredienst in de kerk. 

 

Zoals eerder gebruikelijk werden in de 

winterperiode ook de huiskamergesprekken 

gehouden. We willen inventariseren of 

gemeenteleden ook komend seizoen willen 

deelnemen. In de volgende editie van Kontakt 

zal een formulier te vinden zijn om u aan te 

melden. 

 

Ook het bezoekwerk willen wij weer oppakken. 

Als u behoefte heeft aan een gesprek of bezoek 

neem dan gerust contact op met de predikant of 

één van de ouderlingen. 

 

Ondanks dat het najaar nog moet beginnen, 

kijken we ook al naar de kerstviering eind dit 

jaar. Er zijn al plannen, maar als u een suggestie 

heeft (binnen de kaders van wat mogelijk is) laat 

het ons weten.   

 

Als u dit leest is de eerste ouderenmorgen/samen 

aan tafel bijéénkomst na een lange tijd van 

afwezigheid, weer georganiseerd. Veel dank aan 

de vrijwilligers die dit allemaal mogelijk maken. 

 

Namens de ouderlingen, Gerard Dolstra 

 

  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Overzicht kerkdiensten 
  

    
zondag 19 september 

 

openluchtdienst 

 

10.00 uur ds. E. van Veen  

zondag 26 september 

 

09.30 uur  ds. A. van Setten-Ruhrwiem (Ruinerwold) 

 

zondag 3 oktober 

 

09.30 uur  ds. M. Gaastra (Zwolle) 

 

zondag 10 oktober 

 

heilig avondmaal 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen 

 

 

 

zondag 17 oktober 

 

09.30 uur ds. G.P.R. Pennekamp 

 

(Sneek) 

 

zondag 24 oktober 

 

09.30 uur  Dhr. A. Weemstra (Vries) 

 

Op zondag 3 oktober is er vooraf aan de eredienst de mogelijkheid elkaar te ontmoeten (op gepaste 

afstand) bij het drinken van een kop koffie of thee. 

 

 

 

 

De collectezak 
 

 

Geld moet rollen, maar niet over de kerkvloer. 

Daarom is de collectezak een onmisbaar 

voorwerp in menig protestantse kerk. 

Je ziet ‘m zo voor je. Een zware stoffen zak in 

stemmig zwart, rood, groen of blauw met twee 

houten handvatten. Of zo’n superhandige met 

welgeteld drie handvatten om het doorgeven te 

vergemakkelijken en de kans te verkleinen op 

onhandige doorgeefpogingen met de buren. 

In de eerste protestantse kerken werd het 

ophalen van de collecte gezien als iets waardigs. 

Dat was dus niet bestemd voor het gepeupel in 

de kerkzaal. Diakenen waren vanuit hun 

waardige ambt bevoegd én verplicht om de 

collecte binnen te halen. En dat binnenhalen was 

hard nodig. Aanvankelijk stond er in 

protestantse kerken een collectebusje bij de 

uitgang. Daar konden mensen zelf hun gaven 

aan toevertrouwen. Dit leverde in veel kerken 

echter niet zo veel op. 

 

Diakenen kwamen op een lumineus idee: wat als 

ze kerkgangers al tijdens de dienst gelegenheid 

gaven om rijkelijk te delen van hun overvloed? 

Een pragmatische oplossing, want zo was er 

geen ontsnappingsmogelijkheid meer.  

Aanvankelijk werden de gaven – net als bij de 

katholieken – ingezameld met een open schaal 

die de gemeenteleden zelf doorgaven. Dat viel 

uiteindelijk alleen niet in goede aarde bij de 

calvinistische kerkgangers. Zij zagen geldzaken 

als persoonlijke kwesties. Bovendien was hun 

traditie er een van soberheid: méér geld geven 

dan anderen zou kunnen worden opgevat als te 

koop lopen met je rijkdom. 

Kerkgangers voelden zich dus al snel 

beschaamd om hun geld - of het gebrek daaraan 

- open en bloot en in het volle zicht van hun 

buren in de kerkbank ten toon te spreiden. De 

oplossing: een geldzak om het geld onbespied in 

te kunnen doen. 

Er kwamen zakken met korte handvatten, die de 

kerkgangers zelf konden doorgeven. En er 
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kwamen collectezakken aan lange stokken 

waarmee diakenen en collectanten – met witte 

handschoentjes aan om splinters te voorkomen – 

de rijen langs konden gaan.  

Vandaag de dag gebruiken steeds meer 

kerken apps waarmee kerkgangers digitaal 

kunnen geven aan de collecte. Dankzij de vele 

livestreams tijdens de corona-lockdowns is dat 

alleen maar meer geworden. Toch is de 

collectezak een blijvertje. Waarschijnlijk om 

dezelfde reden dat de zak een kleine 200 jaar 

geleden in het leven werd geroepen: een manier 

om min of meer onbespied je geld te geven. 

(Dit is een artikel in de nieuwe 

serie #Protestants: een serie over verhalen, 

rituelen, gebruiken en voorwerpen die typisch 

protestants zijn) 

 

 

 

Houd van het leven 
 

Lied 880 uit ons liedboek 

 

In het laatste couplet blijkt het lied een lied van dankbaarheid. Hoe kun je de Schepper het beste 

danken voor de overdaad aan goedheid? Een simpel antwoord en heilige opdracht: door van het leven 

te houden. 

 

Het leven op aarde is vreugde en rijkdom, 

ontvouwt zich in schoonheid, fris groen brengt haar mee, 

het kleurt de seizoenen, alle bergen en dalen, 

van ster tot onstuimige zee. 

 

Ons leven op aarde: fontein vol van goedheid 

stroomt over in arbeid, in passie en pijn, 

in de hectische steden en de stilte van wijsheid 

in elk kind, onbevangen en klein. 

 

Dit leven op aarde: een bron van genezing, 

welt op in ons lachen, zingt mee in ons lied. 

Brengt zorg voor de armen, geeft gemeenschap en liefde, 

bevrijdt onze ziel van verdriet. 

 

Dus houd van het leven, geef dank aan de Schepper, 

wees blij met het licht van de Zoon dat ons tooit. 

Voel de kracht van de Geest en volg het pad van de vrede 

tot ons leven zijn tijd heeft voltooid 

 

 

 

Wij feliciteren de volgende 75-plussers 
 

  

6 sept H. Weijs, A.F. Stroïnkweg 1, met zijn 82e verjaardag 

20 sept A.Hofstee-Dedden, Burg. Kuijperslaan 6, met haar 83e verjaardag 

27 sept K. van Dijk-Spin, Kerkwoerthe 48, met haar 82e verjaardag 

1 okt H.E.A. Schipper-Dierkes, Basserveld 1, met haar 80e verjaardag 

7 okt B.E. Dolstra, Woldweg 4, met haar 85e verjaardag 

https://petrus.protestantsekerk.nl/series/protestants/
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8 okt E. Hartkamp-Otten, Markehof 1, met haar 83e verjaardag 

8 okt J. Kuijsten, Gelderingen 30a, met zijn 83everjaardag 

9 okt J. van Beek, Holth.Campweg 110, met zijn 81e verjaardag 

13 okt M. Kuiper-Wicherson, Tukseweg 210, met haar 86e verjaardag 

14 okt T. de Vos-Diever, Oldemarktseweg 119m, met haar 78e verjaardag 

24 okt G. Bosscha-Westerbeek, Boomsluiters 5, met haar 87e 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 
 

Renze Mook 

Op 19 augustus is overleden, Renze Mook, op de leeftijd van 85 jaar. Samen met zijn vrouw woonde 

hij aan de Spitzen 6. Een aneurysma, die bekend was, heeft tot zijn dood geleid. Het moment kwam 

onverwachts. Het weekeinde ervoor was hij met zijn vrouw en één van hun kinderen nog weggeweest.. 

Dit kon weer na die lange tijd dat zij heel voorzichtig waren met bezoek ontvangen en weggaan 

vanwege corona. 

 

Renze Mook is geboren in Leeuwarden en in Drachten getogen. Van de MULO kwam hij op de HBS, 

tot een diploma is het niet gekomen, daar hij andere dingen belangrijker vond. Toch is hij goed 



 8  
 

 

terechtgekomen, doordat hij een baan kreeg bij de spoorwegen. Vanwege die baan is hij ook weer gaan 

leren en dat ging zo goed dat hij ook nog docent is geworden in de avonduren. 

 

In 1964 trouwde hij met zijn Sybrigje. Samen kregen zij 5 kinderen, drie meisjes en twee jongens. 

Vanaf 1964 tot en met 1984 woonde het gezin in Lekkum voor dat zij in Tuk neerstreken. De 

verhuizing had te maken met werk van Renze bij de spoorwegen. 

1984 was een gedenkwaardig jaar mede vanwege een hersentumor bij zijn vrouw. Gelukkig is dit goed 

afgelopen. In 1994, op 58 jarige leeftijd, kon Renze Mook stoppen met werken. 

Eén van zijn grote hobby’s was het bouwen van een motorjacht, maar ook eerder de volkstuin. En 

thuis is eveneens het nodige verbouwd. 

 

Na zijn pensionering hebben zij veel opgepast op hun kleinkinderen en gereisd, en ook verre reizen 

gemaakt. Eén van hun zonen woont in Hongkong, en regelmatig zijn zij samen die kant opgegaan. 

 

Op woensdag 25 augustus hebben wij het leven van Renze Mook herdacht in onze kerk. In de dienst 

waren ook verschillende bijdragen van hun kinderen. Naast deze bijdragen hebben wij psalm 139 

gelezen, die ons vertelt dat God ons omgeeft en ons al kent voor wij hem kennen. Het geloof, de kerk, 

was een rode draad in het leven van Renze en zijn gezin. Wij hebben Renze toevertrouwd aan de 

Eeuwige, die altijd bij ons wil zijn. Tenslotte hebben wij Renze Mook naar zijn laatste rustplaats 

begeleid in Opeinde. Moge God troost en bemoediging schenken aan allen die Renze Mook missen, in 

het bijzonder zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. 

 

 

 

Nieuws van de diaconie 
 

Gelukkig is het aantal coronamaatregelen weer 

wat teruggedraaid, het lijkt iets beter te gaan. We 

mogen weer liederen zingen in de kerk, dat geeft 

toch weer iets meer gevoel van verbondenheid 

met elkaar. 

 

Vanaf 28 augustus tot 4 september gaan weer 

een aantal gemeenteleden naar het Hydepark in 

Doorn voor de Roosevelt-vakantieweek. We 

hopen met hen op hele mooie en goede dagen 

samen. Dank aan de vrijwilligers die hun 

brengen en weer ophalen, heel mooi dat u zich 

daarvoor in zet, en dat dit weer mogelijk is 

dankzij de steun van vrijwilligers. 

 

Dinsdag 5 oktober willen we als Diaconie een 

uitstapje organiseren voor mensen die 

alleenstaand en ouder dan 75 jaar zijn. We gaan 

naar de Orchideeën hoeve in Luttelgeest. De 

groepsgrote is beperkt, we denken aan maximaal 

15 personen plus begeleiding. 

 

We hebben uiteraard chauffeurs nodig, die ook 

mee willen helpen om de groep binnen te 

begeleiden. Wilt u meehelpen? Heel graag, meld 

u aan. Rolstoelen zijn ook beperkt beschikbaar. 

Zo nodig zullen wij daar extra in voorzien. Bent 

u ouder dan 75 jaar, en wilt u graag met ons 

mee? Meld u aan bij de Diaconie. Onze 

telefoonnummers staan in “Kontakt”. We maken 

er met elkaar een mooie en gezellige middag 

van. U wordt uiteraard halverwege de middag 

voorzien van koffie of thee met wat lekkers er 

bij. 

 

Ook Samen aan tafel start weer op donderdag 2 

september. U kunt zich opgeven bij Petra van 

Beek, telefoonnummer 588 685. 

 

Op 10 oktober wordt er weer Heilig Avondmaal 

gevierd. We zullen zorgen dat dit op een veilige 

en verantwoorde manier mogelijk is. 
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Jezus huilt, 

Als jij lijden kent, 

Eenzaam bent, 

Ziekte moet dragen, 

Vol zit met vragen, 

Jezus huilt, 

Om de wereld in nood, 

 

Het gaat de hemel, 

Niet voorbij, 

Zorgen klein of groot, 

Jezus huilt, 

Als hij vol bewogenheid, 

Bij zijn Vader pleit, 

Aan ons te geven, 

Het eeuwige leven. 

  

 

 

 

Komen en gaan 
 

De volgende leden zijn nieuw in onze gemeente: 

Dhr.  G.J. Hoekman, Duivenslaagte 2-040, van 

Lelystad 

Fam. S.A. Hoogenkamp, Brauweringen 4, van 

Doorn 

 
De volgende leden zijn vertrokken: 

Mevr. S.A.N. de Lange, Baarsweg 20 naar Heerenveen 

Fam. G.A. Voorneveld, Oldemarktseweg 103 naar Leerbroek 

Dhr. G. (Guido) Veenstra, Gelderingen 58 naar Beekbergen 

 

 

 

Kinderdienst 
Het lijkt er nu toch eindelijk op dat we kunnen beginnen met de voorbereidingen van de 

Kinderdiensten. Daar zijn we ontzettend blij mee. Zodra we meer informatie hierover hebben, laten we 

dit uiteraard weten. Maar voor nu: hopelijk tot snel. 

Hartelijke groet, Fokie, Jannie, Froukje en Jolanda 
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CJV Steenwijkerwold 
 

Het afgelopen jaar liep het 

door Corona helaas anders 

dan gepland. 

We hebben gekeken naar 

wat wel kan in plaats van 

naar wat niet kan. (Dat is 

toch veel leuker?) Zo werd de feestavond een 

online feestavond en hebben wij dit seizoen 

Bingo gespeeld en werden de prijzen live 

thuisbezorgd. Ook hebben wij heerlijk gebakken 

met onze CJV thuisbakker. 

 

Binnenkort is het programma voor 2021-2022 

bekend. Er staan leuke dingen in de planning, 

van een balletje rollen tot creatief bezig zijn. 

 

Op zaterdag 25 september is de startbijeenkomst 

van 14.30 tot 16.30 uur. Wij gaan een leuke 

speurtocht lopen vanaf de Immanuelschool. 

Iedereen is na opgave van harte welkom. Meer 

informatie komt via de mail (leden) en via onze 

facebookpagina. 

 

Afscheid van clubleiding: 

Helaas nemen wij afscheid van Jan, Natalie, 

Roderick en Sandra. Hun kinderen zijn 

inmiddels allemaal van club af. (Kleine kinderen 

worden...) Bedankt voor alle jaren die jullie 

geholpen hebben. Wij gaan jullie gezelligheid 

en hulp missen. 

Ook neem ik (Wendy) het schrijven van de 

stukjes in Kontakt over van Natalie. 

 

Op naar een mooi nieuw clubjaar. 

 

 

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 de predikant op prijs, wilt u 

dit dan aan de predikant of een 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 

de 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. 
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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. 

 

 

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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Open Monumentendag 11 september 

 


