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Belangrijke adressen en andere gegevens 
 
Predikant: ds. E. van Veen 58 85 68  ericvveen@ziggo.nl 
Preses: dhr. E. Dedden 06 551 512 01  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 06 551 512 01 bertdedden@ziggo.nl 
Penningmeester: dhr. J.D. Zeefat 51 01 11 zeefat@home.nl 

Secretaris mevr. W.K. Heijman-Hartkamp 51 74 51 kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl 
 
Gebouwen: dhr. J. Jongschaap 58 91 94 janengeesjejongschaap@ziggo.nl  

 
Banknr.: NL17 RABO 0149 0057 17 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te 
Steenwijkerwold 
 
Ouderlingen: ouderlingen@pk-steenwijkerwold.nl 
dhr. K. Klarenberg 51 31 14 jan-jurk@hotmail.com  
 
Diaconie:  diaconie@pk-steenwijkerwold.nl 
Voorzitter: vacant 
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. H. Linthorst 06 106763 66 fam_linthorst@hotmail.com 
 dhr. J. de Vries 58 91 18 jan.de.vries@hetnet.nl  
 dhr. H. ten Wolde 06 194 964 48 htewolde@hotmail.com 
 
Ophaaldienst dhr. G.H. Dolstra 58 91 64 gh.dolstra@gmail.com 
 
Banknr.: NL29 RABO 0149 0943 53 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 
 
Koster: dhr. G. Wink 58 93 83 / 06-19644064 gerardenlucy@kpnplanet.nl 
Organisten: dhr. A. Kroes, dhr. J. Lopers,  
 mevr. M. van Dorsten-Lopers,   

dhr. G. Eggink, mevr. M. Withaar organisten@pk-steenwijkerwold.nl  
Digiteam: digiteam@pk-steenwijkerwold.nl 
 
Andere telefoonnummers: 
Ledenadministratie kerkelijk bureau 51 74 51 kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl 
Nevendienst/zondagsschool: 
   mevr. J. Klaverdijk-Ellen 85 16 23 jolandae@hotmail.com 
Oppasdienst:  vacature 
Verjaardagsfonds: mevr. A. Hummel-Strijker 58 92 53 aliberthum@hetnet.nl 
Vertrouwenspersoon dhr. R.A. de Groot  06-55873826 Burg. Kuiperslaan 134,  

8375 BP  Oldemarkt 
Beheer website dhr. M. Martens webmaster@pk-steenwijkerwold.nl 

Gezamenlijk Zondagsblad: (0546 ) 57 74 75 www.welkomindekerk.nl/HZ 
 

  
www.pk-steenwijkerwold.nl 
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Van de redactie 
 

Het volgende nummer van Kontakt is het kerstnummer en verschijnt half december. Uw 

bijdrage voor dat nummer kunt u tot en met woensdag 1 december 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 
 

maandag 25 oktober Kerkenraad 19.30 uur Hoogthij 

donderdag 4 november 

donderdag 2 december Ouderenmorgen 10.30 uur Hoogthij  

donderdag 4 november 

donderdag 2 december Samen aan tafel 12.15 uur Hoogthij 

zaterdag 27 november Sinterklaashotel ‘s middags St Andreaskerk 

   Gelderingen 

woensdag 8 december Kerkenraad 19.30 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 
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Overzicht kerkdiensten 
  

    
zondag 31 oktober 

 

09.30 uur ds. E. van Veen  

zondag 7 november 

 

09.30 uur  ds. A. van Setten-Ruhrwiem 

(Ruinerwold) 

 

 

 

zondag 14 november 

 

09.30 uur  ds. R. Stiemer 

(Den Bosch) 

 

 

 

zondag 21 november 

laatste zondag van het 

kerkelijk jaar 

 

09.30 uur  

 

ds. G. Venhuizen 

(Nijensleek) 

 

 

 

 

zondag 28 november 

1e advent 

 

09.30 uur ds. E. van Veen 

 

 

 

zondag 5 december 

2e advent 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen  

 

zondag 12 december 

3e advent 

 

09.30 uur  dhr. E. de Vos 

(de Bult) 

 

Op de zondagen 7 november en 5 december is er vooraf aan de eredienst de mogelijkheid elkaar te 

ontmoeten (op gepaste afstand) bij het drinken van een kop koffie of thee. 

 

 

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 vervalt, 

maar we houden nog wel afstand, en dat 

betekent dat wij in onze kerk ongeveer 40 

personen kunnen toelaten. 

* U hoeft geen plaats meer te reserveren en u 

hoeft zich niet meer te registreren. 

* Zingen in de kerk is weer toegestaan. 

Daarbij is een goede ventilatie wel van 

belang en daarom staan tijdens de dienst de 

deuren open. 

 

De dienst blijft ook te volgen via: 

www.kerkdienstgemist.nl   

 

Ook kunt u op een ander tijdstip de website 

te bezoeken en dan de viering alsnog 

bekijken en 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 

 

 

  

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Zondag Voleinding 
 

Zondag 21 november: De dag van gedenken 

 

Tijdens de dienst van zondag 21 november aanstaande willen wij, samen met hun dierbaren, de 

gemeenteleden gedenken die in het afgelopen jaar zijn overleden. In deze viering is ook ruimte om 

onze persoonlijke verliezen te gedenken. 

Na afloop kunnen wij elkaar ontmoeten bij een kopje koffie om elkaar tot steun te zijn en 

herinneringen te delen. 

 

Hieronder de namen van de mensen, die tot op heden overleden zijn in het kerkelijk jaar  

van 2020 – 2021 

 

1 december 2020 Roelof Kreulen 84 jaar 

16 januari 2021 Joop Muis 85 jaar 

19 januari 2021 Tjaltje van Sleen-Moes 89 jaar 

20 juni 2021 Hiltje Wardenier-van Elp 89 jaar 

19 augustus 2021 Renze Mook 85 jaar 

 

 

God,  
 

fluister het tot mij;  

in de stilte van de dag,  

in het piekeren in de nacht,  

in de stappen die ik zet,  

dat U met mij op weg bent.  

 

Fluister het mij in,  

als de twijfel mij overvalt,  

als cynisme mijn geloof verjaagt,  

als alles zinloos lijkt,  

dat U mij niet loslaat.  

 

Fluister tot mij, 

vriendelijk en beslist, 

dat U de vaste grond wilt zijn onder mijn voeten,  

als daglicht om mij heen zult zijn,  

de toekomst die mijn vertrouwen wenkt.  

 

Amen 

 

ds. Marleen Blootens 
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Advent en Kerst 
 

De geboorte van Jezus 

‘Van U is de toekomst’. Als we daar niet van 

overtuigd waren, zou moedeloosheid ons 

kunnen overvallen. Maar juist met Advent 

staan we stil bij wat komt met Kerst: de 

geboorte van Jezus, door God gezonden om 

licht en leven te brengen 

Op zondag 28 november begint dit jaar de 

adventstijd, een periode die vier weken duurt 

en waarin we toeleven naar de komst van 

Jezus, met kerst. Advent duurt vier weken. In 

veel kerken wordt er voor in de kerk elke week 

een kaars aangestoken. Zo branden er op de 

laatste zondag voor kerst dus altijd vier 

kaarsen in de kerk. Met kerst wordt er dan 

vaak een grote kaars aangestoken, want met 

kerst is het licht van de wereld gekomen: 

Jezus.   

 

Ook begint met advent een nieuw kerkelijk 

jaar. Dat begint namelijk altijd tegelijk met 

advent. Zondag 21 november is het de laatste 

zondag van het kerkelijk jaar en worden de 

namen genoemd, van hen die ons ontvielen 

het afgelopen kerkelijk jaar. 

De toekomst is van God. Vanuit dat geloof 

delen we hoop en vertrouwen met de mensen 

om ons heen. Doe mee, geef licht! 

 

 

 

Een zondagssteek houdt geen week 
 

In de ene protestantse gemeente wordt er 

gewaarschuwd tegen noeste arbeid op de 

rustdag. In de andere kerk komt de 

zondagsrust amper ter sprake. Wat maakt dat 

er zo divers mee wordt omgegaan? 

 

De zondagsrust als concept is gebaseerd op 

het scheppingsverhaal uit Genesis 1 en de 

verwijzende traditie in Exodus 20. Hierin 

geeft God de mens de opdracht om van de 

zevende dag in de week een gewijde rustdag 

te maken. Dat brengt twee betekenissen met 

zich mee: deze dag is anders dan de andere 

dagen in de week en op deze dag dient men te 

rusten. 

 

Uittocht 

In het Bijbelboek Deuteronomium komt er 

nog een derde reden bij. Na de uittocht uit 

Egypte zag het volk Israël de sabbat als een 

dag om te vieren dat zij weer vrij waren. Ze 

hadden eindelijk weer de vrijheid om rust te 

nemen én de vrijheid om hun geloof te uiten, 

onder andere door de sabbat als een bijzondere 

dag te mogen behandelen zoals hen werd 

opgedragen in de Tien Geboden. De sabbat 

werd voor hen een gewijde rustdag waarop zij 

God eerden en dankten voor hun bevrijding. 

 

Discussie 

De eerste christengemeenten, waarover 

gelezen kan worden in het Nieuwe Testament, 

namen het principe van een gewijde rustdag 

over. Maar zij kwamen uit op een andere 

vorm: voor hen was juist de eerste dag van de 

week een heel bijzondere, heilige dag. Dit was 

namelijk de dag waarop Christus was 

opgestaan en zich weer liet zien aan de 

discipelen. In 321 stelde keizer Constantijn in 

dat de zondag een verplichte rustdag zou 

worden. Dit om de christelijke zondagsrust te 

bevorderen in de hele samenleving. Zestig 

jaar later wordt er met een vergadering in 

Thessaloniki besloten dat ook slaven vrij zijn 

op de zondag. 

 

De keuze voor de zondag als rustdag is een 

gevolg van een discussie onder de eerste 

christenen: was de sabbat iets voor joden, of 

moesten zij zich er als niet-joden ook aan 

houden? De uitkomst van de discussie was dat 

de rustdag wel in ere gehouden moest worden, 

maar dan op de zondag. Ook wilden ze er geen 

vastomlijnde vorm voor kiezen met allerlei 

regeltjes, zoals de Farizeeën die hadden 

gecreëerd voor de joden. Een gewijde rustdag 

zou vooral bedoeld zijn als een bijzondere dag 

om God te eren en rust te nemen.  
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Ontspanning 

Hoe de rustdag eruitziet, daar zijn al vanaf de 

invoering van de rustdag verschillende 

meningen over in omloop. Ontspannende 

uitstapjes of activiteiten op de zondag zijn al 

eeuwenlang een discussiepunt: tijdens de 

Dordtse synode in 1618 werd er al geklaagd 

over allerlei activiteiten die op de zondag 

plaatsvonden.  

 

Dat is vandaag de dag niet anders. Sommige 

protestanten hebben er geen moeite mee om 

op zondag wat te doen voor hun werk of 

opleiding, anderen vinden dat er alleen 

noodzakelijk werk gedaan mag worden. 

Sommigen zien de kerkgang als het 

belangrijkste onderdeel van de dag en blijven 

de rest van de zondag het liefst thuis, anderen 

gebruiken de rustdag als een dag voor 

ontspanning door leuke uitstapjes te maken. 

En zo leeft ieder het gebod om de zondag in 

ere te houden, op zijn eigen manier na. 

 

Ds. Eric van Veen 

 

 

 

 

 

 

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 

mevr. M. Pieffers-Prins  

mevr. V. Noordhuis-Faken 

 

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 

 

Mevr. A. Bezembinder-Veeloo tijdelijk Jan Thijs Seinenhof in Diever 

 

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 feliciteren de volgende 75-plussers 
   

 

26 okt F. Muis-Poepjen, Pastoor Muitemanstaat 14, met haar 83e verjaardag 

30-okt A. Schokker, Conincksweg 55, met zijn 84e verjaardag 

1 nov C. Plat, Oldemarktseweg 119 G, met haar 88e verjaardag 

2 nov D.J. Wubs-de Groot, Het Schild 3, met haar 86e verjaardag 

5 nov A.B. Brandsma-Bouwer, Steenwijkerdiep Noord 2 A, met haar 77e verjaardag 

8 nov A. Schipper, Basserveld 1, met zijn 85e verjaardag 

9 nov Y. Vaartjes-Elzinga, Oldemarktseweg 119J, met haar 84e verjaardag 
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11 nov P.H. Klip, De Spitzen 2, met zijn 75e verjaardag 

11 nov . Kors-Dijksterhuis, Nijberslaan 15, met haar 77e verjaardag 

12 nov A. van Essen-Dedden, Vredenburg 77, met haar 78e verjaardag 

26 nov L.R. Bouwer, Conincksweg 88, met zijn 85e verjaardag 

28 nov J. Fledderus, Pastoor Muitemanstraat 44, met zijn 76e verjaardag 

29 nov J. Ruiter, Hummelingen 16, met zijn 86e verjaardag 

1 dec E.A. Kooij-Scheenstra, Bakkersveld 63, met haar 75e verjaardag 

1 dec Mevr. A.S. Bergsma-Hoekstra, Matthijs Kiersstraat 6 A, met haar 77e verjaardag 

11 dec G. Otten-Pijlman, Blaankamp 30, met haar 82e verjaardag 

 

 
 

 

Van de ouderlingen 
 

Eindelijk weer een beetje lucht m.b.t. de 

corona beperkingen. Er mogen weer meer 

gemeenteleden in de kerk, en we hoeven ook 

niet meer zo krampachtig afstand te houden. 

 

Ook kunnen we terugkijken op een geslaagde 

openluchtdienst aan de voet van de Woldberg. 

 

Een openluchtdienst die ook een beetje 

bedoelt was als startzondag voor het nieuwe 

winterseizoen. Het weer was goed en ook de 

belangstelling was goed, gelukkig zagen we 

weer gemeenteleden die we door de corona 

beperkingen lang niet in de kerk gezien 

hadden. 

 

En nu gaan we dus weer vooruitkijken, we 

gaan weer de huiskamergesprekken 

organiseren waarover u elders in dit Kontakt 

kunt lezen. 

 

En al klinkt het misschien wat ver weg, maar 

we zijn ook al bezig met de kerst. Daarover 

kunt u in het volgende Kontakt alles lezen, en 

ook wanneer en hoe laat de diensten beginnen. 

 

Al met al ziet het er gelukkig beter uit dan 

vorig jaar toen alles veel onzekerder was, en 

terecht. 

 

Ook wat het bezoekwerk betreft worden de 

gemeenteleden weer gewoon bezocht. 

 

Maar mocht u ons als kerk “gemist” hebben 

neem dan gerust contact op met 

ondergetekende of de predikant en dan komen 

we u bezoeken. 

 

Namens de ouderlingen, Klaas Klarenberg 

Telefoon: 0521 -513 114 / 06 161 333 87 

Email: jan-jurk@hotmail.com 
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Huiskamergesprekken 
 

Na een winterseizoen waarin geen 

bijeenkomsten waren toegestaan organiseert 

de Protestantse Gemeente te 

Steenwijkerwold weer de 

huiskamergesprekken. Het zijn 

laagdrempelige avonden waar aan de hand 

van een thema over het geloof en het 

Christen-zijn word gesproken. Ook mensen 

die niet bij een kerk zijn aangesloten zijn van 

harte welkom. 

 

De avonden worden gehouden bij een 

gastgezin die zich hiervoor kunnen opgeven. 

 

Het thema voor dit winterseizoen is: “Kerk 

na corona”. Aan de hand van dit thema hopen 

we een goede avond te hebben. De avonden 

worden gehouden in januari/februari 2022. 

 

U kunt zich opgeven voor deze avonden door 

middel van het aanmeldingsformulier in dit 

Kontakt. 

 

Het formulier kunt u inleveren bij de kerk, 

kerkenraadsleden of de predikant. 

 

Inleveren uiterlijk 31 december 2021. 

 

Klaas Klarenberg,ouderling 

 

 
 

 

 

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 woensdag 15 september was onze vergadering in Hoogthij 

.  

*  Er wordt besloten om de plaats waar de 

Paaskaars en de andere kaarsen staan wat te 

wijzigen, omdat de huidige situatie niet zo 

praktisch is. 

*  Er wordt aandacht gevraagd voor het 

tijdstip van het bezorgen van Kontakt. 

*  De openstelling van de kerk op 

woensdagmiddag in de zomervakantie gaan 

we ook volgend jaar doen; daarvoor was 

voldoende belangstelling. Er gaat geen 

fietsknooppuntenroute door Steenwijkerwold, 

dus misschien daar volgend jaar bordjes 

plaatsen. Ook op de Open Monumentendag 

hebben we 16 bezoekers in de kerk ontvangen. 

Toch kijken op welke wijze wij dat nog 

kunnen verbeteren. Voor de openstellingen 

zou het mooi zijn als ook gemeenteleden 

willen zorgen voor de personele bezetting. 

*  De jaarrekening 2020 van de diaconie is 

vastgesteld, evenals het beleidsplan van de 

kerkrentmeestersz 2021-2025. 

*  Op zondag 12 juni 2022 is het de bedoeling 

om de kerkdienst bij de Immanuelschool te 

houden; deze school heeft in die week dan 

diverse activiteiten, waaronder een reünie op 

zaterdag 11 juni ter gelegenheid van het 100 

jaar bestaan van de school.  

*  Er worden de nodige afspraken gemaakt 

over de openluchtdienst op zondag 19 

september. 

  

Gerrit Dekker, scriba  
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Nieuws van de diaconie 
 

Gelukkig zijn de regels aangaande corona 

pasgeleden iets versoepeld, er kunnen en 

mogen weer wat meer mensen deelnemen aan 

de zondagse eredienst. Toch blijven we 

voorzichtig in de omgang met elkaar, niet 

iedereen is gevaccineerd. We moeten niet 

onderschatten wat een besmetting met het 

virus te weeg kan brengen. 

 

In het vorige Kontakt kon u lezen dat de 

diaconie een uitje wil organiseren voor 

alleenstaande gemeenteleden. We hadden al 

een datum geprikt maar om meerdere redenen 

kon dit uitje geen doorgang vinden. Maar het 

idee blijft en we kijken in de eerste helft van 

volgend jaar of we dan iets kunnen 

organiseren. 

 

Zondag 21 november is de laatste zondag van 

het kerkelijk jaar, de dag dat wij allen 

gedenken die het afgelopen jaar zijn 

overleden. Er is die zondag gelegenheid voor 

eenieder om een kaarsje aan te steken vóór in 

de kerk, om mensen te gedenken die ons 

eerder zijn ontvallen. Nadere details worden 

te zijner tijd bekend gemaakt. Voor nadere 

informatie kunt u ook kijken op www.pk-

steenwijkerwold.nl 

 

 
 

 

 

 

Het credo van een geliefde; 

 

Ik ben niet wat ik doe  

Ik ben niet wat ik heb 

Ik ben niet wat mensen van me zeggen  

Ik ben Gods geliefde kind  

Dat is wat ik ben  

Niemand kan dat van me afnemen  

Ik hoef me geen zorgen te maken  

Ik hoef me niet te haasten  

Ik kan Jezus vertrouwen  

En zijn liefde met de wereld delen. 

 

Actieweek Dorcas 
 

In de week van 31 oktober t/m 7 november is 

er de actieweek van Dorcas. Voor de corona-

uitbraak was er altijd een inzameling van 

goederen, levensmiddelen voor de 

allerarmsten uit voornamelijk Oost-Europa. 

 

Ook dit jaar zal vanwege de maatregelen een 

collecte worden gehouden op 31 oktober voor 

deze actie. In de kerk zal er bij de uitgang een 

derde schaal staan, met opschrift DORCAS.  

 

Van de opbrengst zullen door Dorcas 

voedselpakketten in Oost-Europa ingekocht 

worden. We hopen dat hiervoor gul zal 

worden gegeven.  

http://www.pk-steenwijkerwold.nl/
http://www.pk-steenwijkerwold.nl/
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Bij voorbaat dank voor uw gaven. Ook kunt u 

uw gift overmaken op het rekeningnummer 

van de diaconie:  

NL29 RABO 0149 0943 53 t.n.v. Diaconie PKN 

Steenwijkerwold onder vermelding van 

Dorcas.  

 

De opbrengst zal bekend gemaakt worden in 

het Gezamenlijk Zondagsblad en op de 

website. 

 
 

 

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. 

 

Huwelijksjubileum: 

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

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

een van tweeën. 

 

Dienst bij overlijden: 

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

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

opnemen met het kerkelijk bureau of de predikant. 

 

Vermelding in het kerkblad: 

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

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

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

predikant of een van de ouderlingen, dan weten we dat u vermeld wilt worden. 
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Komen en gaan 
 

De volgende leden zijn nieuw in onze gemeente: 

Fam. W. Timmer, Gelderingen 70 van Ermelo 

Dhr. P. Visser, Mariënwold 20 van Groningen 

Fam. R.D. Westerbeek, Tukseweg 113 van 

Giethoorn 

Mevr. J. de Boer-Schaap, Oldemarktseweg 119H 

van Oldemarkt 

Dhr. M. de Jonge en mevr. E.M. Binsbergen, Berg 

en Bos 12 van Drachten 

 

 

De volgende leden zijn vertrokken: 

Fam. C. v.d. Berg-Gelmers, Tukseweg 184 naar Steenwijk 

Mevr. N.E. Hoogenkamp, Brauweringen 4 naar Leiden 

 

Het volgende lid is verhuisd binnen de gemeente: 

Mevr. B. Beugelink, van ten Holtheweg 7 naar Oostwold 6 

 

 

 

 

 

Gezamenlijk Zondagsblad 
 

Lezen wat je écht boeit 

 

Dit najaar kunt u heel voordelig kennis maken met het Gezamenlijk Zondagsblad. Een gevarieerd 

en boeiend blad over geloof, kerk en samenleving. In dit blad wordt bovendien extra aandacht 

besteed aan de protestantse gemeenten in onze regio. U kunt het blad nu 3 maanden op proef thuis 

ontvangen voor slechts € 4,95. Ga daarvoor naar: www.gezamenlijkzondagsblad.nl/actie 

 

Van harte aanbevolen 
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Het meest populaire dagboek 2022 
 

 

Sinds jaar en dag is de Bijbelse Dagkalender 

het meest populaire dagboek. 

 

Speciaal voor deze gelegenheid bieden we u 

de Bijbelse Dagkalender weer aan tegen 

aantrekkelijke kortingen. Hoe meer 

exemplaren we bestellen, hoe hoger de 

korting… En: bestel snel, want op = op. 

 

U kunt uw bestelling tot en met 15 december 

doorgeven aan het kerkelijk bureau: 

kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl  

 
 

Jakobus de meerdere 
 

Jakobus, een apostel van de Heiland, één van 

de twaalf. Hij wordt de meerdere genoemd, 

om hem te kunnen onderscheiden van zijn 

naamgenoot die Jakobus de mindere wordt 

genoemd (de broer van de Heiland, Marc. 6:3) 

en volgens de traditie de auteur van de 

Jakobusbrief.  

 

Jakobus werd geroepen, terwijl hij aan het 

werk was op het schip van zijn vader 

Zebedeüs, samen met zijn broer Johannes. 

(Matth.4: 21-22) Wellicht waren zij beiden 

een neef van de Heiland. (Vergelijk Matth. 

27:56, Marc. 15:40, 16:1, Joh. 19:25) Tijdens 

de prediking van Jezus, volgde Jakobus Hem 

van zeer nabij en werd één van de drie 

belangrijkste discipelen, naast zijn broers 

Johannes en Petrus (Matth. 17:1, 26:37, Luc. 

8:51). 

Jakobus zou eerst in Juda en Samaria over 

Jezus hebben gepredikt, doch later zou hij met 

negen discipelen naar Spanje zijn vertrokken. 

Omdat het daar geen succes werd, keerde hij 

al spoedig terug. 

 

De overlevering vertelt: Behalve veel 

bewondering van zijn medestanders, wekten 

zijn preken ook veel ergernis op bij de 

tegenstanders, welke werden opgehitst door 

de Joodse hogepriester Abjatar. Kort voor 

Jakobus’ dood, door Herodus Agrippa, zou 

zich een wonderbaarlijk verhaal voor doen. 

Op weg naar het schavot voor de executie, lag 

er bij de stadspoort van Jeruzalem een 

verlamde man die om genezing smeekte, en 

door Jakobus werd genezen. De Joodse 

schriftgeleerde Josias, die Jakobus naar de 

executieplaats begeleidde, was zo onder de 

indruk van deze daad van Jakobus, dat hij 

vroeg of hij ook christen mocht worden.  

De hogepriester Abjatar en koning Herodus 

reageerden des duivels. Eerst liet Abjatar de 

schriftgeleerde in elkaar slaan, en vervolgens 

gaf Herodus toestemming om Josias, evenals 

Jakobus te onthoofden. Vlak voor de executie 

kon Jakobus de beul overhalen om hem wat 

water te geven, waarmee hij Josias doopte. 

Hierna werden beide mannen onthoofd. Dit 

alles zou zijn geschied in het jaar 44 n. Chr.  

 

Na zijn dood zouden, volgens een legende, 

twee leerlingen het lichaam van Jakobus op 

een bootje, dat geleid werd door een engel, 

naar Spanje zijn gebracht. 

https://e.kokboekencentrum.nl/ct/m10/k1/np5gtxtpOT2DQj48OHqNCJCYijtt4GshlSy71AyXMQdJ1nEjLjc2ebEt95nPylkqwNY69Ie9B5wX0-419hR6hQ/gJxAYD33YTarWKi
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Later zou dat graf gevonden zijn en werd het 

één van de grootste bedevaartsoorden: 

Santiago de Compostella 

 

Jakobus. 

In het Nieuwe Testament de broer van de Here 

Jezus genoemd, of Jakobus de rechtvaardige 

of Jakobus de jongere of de mindere, ter 

onderscheiding van Jakobus de meerdere. Aan 

hem wordt het Bijbelboek Jakobus 

toegeschreven. De broers van de Heiland 

geloofden (nog) niet in Hem (Joh. 7 :1-9) 

tijdens het leven van de Heiland. In het boek 

Handelingen, lezen we dat Jakobus een 

vooraanstaande rol speelde binnen de 

christengemeente in Jeruzalem. 

Jakobus is in het jaar 62 n. Chr. gestorven te 

Jeruzalem. 

 

 

 

 

Sinterklaashotel 27 november 
 

Ook dit jaar zal Sinterklaas weer het 

Sinterklaashotel in Steenwijkerwold 

bezoeken. 

 

Na 10 geslaagde en gezellige jaren, komt ook 

dit jaar Sinterklaas weer naar het 

Sinterklaashotel. 

 

Op zaterdagmiddag 27 november neemt Sint 

de tijd om ieder kind de aandacht te geven die 

het verdient. In kleine groepjes wordt er eerst 

geknutseld in een gezellig aangeklede 

ontvangstruimte, daarna begeleidt Piet ouders 

en kinderen naar de voorleesmevrouw om te 

luisteren naar een mooi verhaal. 

 

Het hoogtepunt van de middag is natuurlijk 

het bezoek aan Sinterklaas. 

 

Je bent van harte welkom in de parochie van 

de st. Andreaskerk te Steenwijkerwold, 

Gelderingen 79. 

 

Opgave vooraf is vereist.  

Aanmelden voor het Sinterklaashotel kan via: 
www.sinterklaashotel.wix.com/steenwijkerwold 
 

Op naar een gezellige middag met Sint en zijn 

Pieten. 
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Reünie zaterdag 11 juni 2022 Immanuelschool 
 

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 oud-

leerlingen en oud-leerkrachten worden 

georganiseerd.  

Op zondag 12 juni zal in dit kader een kerkdienst 

worden gehouden. 

 

 

 

 
 

Jubileum concert Chr. Mannenkoor Steenwijk  
 

Het Chr. Mannenkoor Steenwijk geeft een 

groot jubileumconcert ter ere van haar 75-

jarig bestaan. 

Dit concert zal plaatsvinden op zaterdag 14 

mei 2022 in het Rabo Theater ”De Meenthe ” 

te Steenwijk. 

Het mannenkoor zal dit concert uitvoeren 

met onder andere zangeres en actrice Karin 

Bloemen en een aantal bekende musici. 

Het geheel staat onder leiding van dirigent 

Marco Hoorn. 

 

Voor dit evenement zijn we op zoek naar 

zangers die op projectbasis hieraan mee 

willen werken. 

 

Deelname is geheel vrijblijvend. Deelname is 

tegen een gereduceerde prijs incl. koffie 

 

Het Chr. Mannenkoor Steenwijk is een 

enthousiast en inspirerend koor. De 

koorrepetitie vindt plaats in de ”Meenthehof 

” Westercluft te Steenwijk en begint om 

19.45 en eindigt 21.45.  

Houd je van zingen met een uitdaging zing 

dan met ons mee op ons jubileumconcert 

zaterdag 14 mei 2022 in het theater ” De 

Meenthe ” aanvang 19.30 uur. 

 

Voor meer informatie: 

Harm Kroes, voorz. 06 218 005 78 

Hans Maring, secr.  0521 515 213 
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Duurzaamheid 
 
Duurzaamheid is hot. En terecht. Het klimaat 

verandert en het wordt steeds meer duidelijk dat 

wij mensen dit veroorzaken. De natuur en het 

klimaat betalen de tol van ons gedrag. 

Kortgeleden was ik op bezoek bij goede vrienden 

op het platteland van Groningen. Vol trots nam 

mijn vriend mij mee naar een stukje van zijn land. 

Enkele jaren geleden had hij dit perceeltje erbij 

gekocht, ‘buurmans land is maar één keer te 

koop’. Toen hij het kocht was het een eenvoudig 

grasland. Maar met zijn scherpe oog zag hij de 

historische betekenis en waarde van dit stukje 

schepping. Eeuwen geleden hebben grijze 

monniken dit deel van Groningen ontgonnen. De 

sporen van deze arbeid zouden weleens in dit 

perceel aanwezig kunnen zijn. Als hij de bovenste 

laag van de totaal verzuurde grond zou afgraven, 

kwam wellicht de oorspronkelijk vegetatie weer 

terug en zouden oude sporen van het werk van de 

monniken weer zichtbaar worden. Toen ik het 

resultaat van zijn inspanning zag kon ik mijn ogen 

niet geloven: op het land bloeide heide, stonden 

orchideeën, was een poeltje ontstaan en waren 

oude patronen zichtbaar. En dat te midden van 

groen Gronings grasland.  

 

Dit stukje nieuw-oude Groningse grond 

weerspiegelt voor mij ons klimaatprobleem. Het 

bemeste grasland heeft ons veel gebracht. Nog 

nooit hebben melkkoeien zoveel melk 

geproduceerd en heeft akkerland zoveel 

opgebracht als in onze tijd. We eten er allemaal 

goed van. Alleen zijn de gevolgen desastreus: het 

land is meer dan verzadigd, de lucht verzuurd en 

het klimaat veranderd.  

Dat er met het oog op de toekomst iets moet 

gebeuren is evident. Politici zijn steeds meer 

bereid om extra geld vrij te maken voor de aanpak 

van de klimaatverandering. De vraag hierbij is: 

wat staat ons te doen? Het is duidelijk dat niet elk 

grasland afgegraven kan worden zodat 

oorspronkelijke ontginning en vegetatie weer 

terugkomen.  

 

Het idee dat wij het klimaatprobleem wel even 

zullen aanpakken is te simpel. Alsof wij zelf geen 

deel uitmaken van het probleem. Het 

klimaatprobleem bekritiseert het idee dat wij 

mensen heer en meester zijn over dieren, land, 

lucht en zee. Alsof de schepping ons bezit is. Wij 

zelf zijn evenzeer in het geding als de natuur en 

het klimaat! 

 

In de kerk denken we na over wat het betekent om 

toekomstgericht te zijn. Tot welke keuzes dwingt 

dit ons? We hebben elkaar nodig om een antwoord 

te vinden op deze indringende vragen. Deze 

vragen gaan niet alleen over de toekomst van onze 

kerk maar evenzeer over de toekomst van de 

schepping, het klimaat en het (te) groene grasland.  

De vragen gaan diep. Ze raken aan onze 

levenshouding, aan ons vertrouwen en aan ons 

perspectief. Het jaarthema van onze kerk is ‘Van 

U is de toekomst’. Het belijdt dat de toekomst niet 

in onze handen maar in die van God ligt. Het 

verwoordt de hoop op God die alle dingen nieuw 

maakt. Deze hoop ontspant en activeert.  

 

Juist in deze zorgelijke tijd waarin het kerk-zijn en 

het klimaat onder druk staan komt het aan op leven 

vanuit de toekomst. Niet als een vlucht maar als 

bron van kracht en bezieling om te doen waar het 

op aankomt. Om te kunnen genieten én om 

verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor al 

wat leeft, vanuit het besef dat God voor Zijn kerk 

en Zijn schepping zorgdraagt. Dit betekent soms 

pijnlijke en ogenschijnlijk bizarre keuzes maken, 

net zoals Luther deed, zo gaat het verhaal. Als 

Christus morgen terugkomt zou hij met vreugde 

vandaag nog een appelboom planten.  

 

Over duurzaamheid gesproken! 

 

Ds. René de Reuver 

 

Dr. René de Reuver is sinds 15 juni 2016 scriba 

van de generale synode (landelijke 

kerkvergadering) van de Protestantse Kerk in 

Nederland. 
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Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen 
 

Hieronder staan adressen om zieken in de zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen een 

bemoediging te sturen. 

Verzorgingshuis Nijenstede Joh. Bogermanstr. 1 8331 GZ  Steenwijk 

Verpleeg- en verzorgingshuis Zonnekamp Oyershoeve 1 8331 XR  Steenwijk 

Isala Diaconessenhuis Meppel Postbus 502 7940 AM  Meppel 

Ziekenhuis de Tjongerschans Postbus 10500 8440 MA  Heerenveen 

Isala Zwolle Postbus 10400 8000 GK  Zwolle 

UMCG Groningen Postbus 11120 9700 CC   Groningen 

Verpleeghuis Reggersoord Reggersweg 1 7943 KC  Meppel 

Verpleeghuis Lindestede Steenwijkerweg 49 8471 KZ  Wolvega 

Verzorgingshuis de Menning Linth. Homanstraat 1 8384 ED  Wilhelminaoord 

Verpleeghuis de Schiphorst Reggersweg 11 7943 KC  Meppel 

De Meenthehof Meenthehof 6/8 8332 AZ Steenwijk 

Jan Thijs Seinenhof (Noorderboog) De Wijert 59 7941AH Diever 
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Bijbelse ABC puzzel 
 

 
 

In deze woordzoeker zijn Bijbelse namen verborgen die 24 van de 26 letters van het alfabet 

beginnen. Er zijn geen namen die beginnen met x of ij, Probeer ze alle te ontdekken! 

Drieëntwintig namen hebben 4, 5 of 6 letter, Eén naam heeft 7 letters en omdat die naam vrij 

onbekend is, wordt het hoofdstuk van de Bijbel genoemd, waarin hij te vinden is,  

namelijk Numeri 13. 

De letters die tenslotte overblijven hebben verder geen betekenis. 
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Antwoordformulier Huiskamergesprekken 
 

Naam: _____________________________________________ 

 

Adres: _____________________________________________  

 

Tel. nr: _____________________________________________ 

 

 

Ik geef de voorkeur aan: 

O Gezamenlijke huiskamergesprekken 

O Individueel huisbezoek 

O Beide 

O Geen belangstelling omdat __________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Ik kan beslist NIET op: 

O maandag 

O dinsdag 

O woensdag 

O donderdag 

 

Ik kom met ________ personen 

 

Ik stel mijn huiskamer beschikbaar voor de huiskamergesprekken: ja / nee 

Bij ja even het aantal personen vermelden die welkom zijn: _______ personen. 

 

Ruimte voor eventuele opmerkingen. 

 

.............................................................................................................................................……. 

 

..................................................................…......................…........................................…..…… 

 

Dit formulier vóór 31 december 2021 inleveren bij: 

De predikant, één van de kerkenraadsleden, de kerk of opsturen naar: 

K. Klarenberg 

Bergweg 43 

8334 MB   TUK 

 

 
 

 


