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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,   

mevr. M. Withaar organisten@pk-steenwijkerwold.nl  
Digiteam: digiteam@pk-steenwijkerwold.nl 
 
Andere telefoonnummers: 
Ledenadministratie kerkelijk bureau 51 74 51 kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl 
Kinderdienst mevr. J. Klaverdijk-Ellen 85 16 23 jolandae@hotmail.com 
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:zeefat@home.nl
mailto:janengeesjejongschaap@ziggo.nl
mailto:ouderlingen@pk-steenwijkerwold.nl
mailto:jan-jurk@hotmail.com
mailto:diaconie@pk-steenwijkerwold.nl
mailto:gh.dolstra@gmail.coml
mailto:gh.dolstra@gmail.coml
mailto:fam_linthorst@hotmail.com
mailto:jan.de.vries@hetnet.nl
mailto:htewolde@hotmail.com
mailto:gh.dolstra@gmail.coml
mailto:gerardenlucy@kpnplanet.nl
mailto:jolandae@hotmail.com
http://www.welkomindekerk.nl/HZ
http://www.pk-steenwijkerwold.nl/


 3  
 

 

Van de redactie 
 

Het volgende nummer van Kontakt verschijnt in februari. Uw bijdrage voor dat nummer 

kunt u tot en met woensdag 30 januari 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 
 

Kerkenraad 19 januari 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 19 december 

4e advent 

 

09.30 uur ds. E. van Veen  

vrijdag 24 december 

kerstnachtdienst 

22.00 uur ds. O. Mulder 

(Balk) 

 

Online dienst 

 

zaterdag 25 december 

1e kerstdag 

09.30 uur  ds. E. van Veen 

 

 

 

 

zondag 26 december 

2e kerstdag 

 

10.00 uur ds. F. Westermann 

(Willemsoord 

Dienst van de Raad van 

Kerken te Steenwijk in 

de RK kerk  

 

zondag 2 januari 

 

09.30 uur ds. C.P. Meijer 

(Zwolle) 

 

 

zondag 9 januari 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen  

 

zondag 16 januari 

 

09.30 uur  Gezamenlijke dienst van de 

Raad van Kerken in de Grote 

Kerk in Steenwijk 

zondag 23 januari 

 

09.30 uur  ds. E.P. v.d. Veen 

(Oldemarkt) 

 

zondag 30 januari 

 

09.30 uur  

 

ds. R. Pasterkamp 

(Urk) 

 

zondag 6 februari 

 

09.30 uur ds. E. van Veen 

 

zondag 13 februari 

 

 

09.30 uur  ds. A. Oosting 

(Balk) 

zondag 20 februari 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen 

 

 

Op de zondagen 2 januari en 6 februari is er (indien het weer mogelijk is) vooraf aan de eredienst 

de mogelijkheid elkaar te ontmoeten (op gepaste afstand) bij het drinken van een kop koffie of 

thee. 

 

 

Kerkdiensten 
 

De door het kabinet weer strengere regels 

afgekondigd met de bedoeling het 

snelgroeiend aantal Corona besmettingen te 

doen verminderen hebben ook voor onze kerk 

gevolgen. 

We kunnen ons als kerk niet buiten de 

maatschappij plaatsen. Het virus maakt hierin 

immers ook geen onderscheid. Daarom zullen 

er weer mondkapjes gedragen moeten worden 

bij het in- en uitgaan van de kerk. De handen 

moeten worden gedesinfecteerd en we zullen 

meer afstand moeten houden. Daarom worden 

de plaatsen weer aangewezen. Ook zullen de 

namen van de bezoekers worden bijgehouden. 
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Voor het zingen zal ‘ingetogen’ het advies 

zijn. 

 

Koffiedrinken blijft voorlopig vóór de dienst.  

 

Afstand houden en elkaar ruimte geven is de 

regel weer. We willen graag iedereen die 

ruimte blijven geven. Dit betekent praktisch 

dat we ongeveer 40 mensen kunnen 

ontvangen. We hopen zo, met alle 

voorzichtigheid, toch fijne diensten met elkaar 

te mogen hebben. 

 

De diensten blijven ook te volgen via:  

www.kerkdienstgemist.nl 

 

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 

 

 
 

Uitzien naar… 
 

De maand december is voor veel mensen de 

feestmaand bij uitstek geworden: Sinterklaas, 

Kerst en Oud en Nieuw. 

 

Maar we leven ook toe naar de geboorte van 

Jezus. Al is dat bij steeds meer mensen 

onbekend. We verwachten de komst van het 

kerstkind, hoop voor mensen in onzekere 

tijden. 

 

We hadden verwacht dat we dit jaar een 

normale kerst zouden kunnen vieren. Vrijdag 

26 november zijn er weer strengere 

maatregelen afgekondigd door de regering 

vanwege het hoge aantal dagelijkse 

besmettingen met corona. De zorg in ons land 

staat wederom onder grote druk en dreigt de 

toeloop van patiënten niet meer aan te kunnen.  

Er wordt gesproken over code zwart. Nog 

steeds beheerst het coronavirus ons leven, 

waar we vorig jaar om deze tijd de hoop 

hadden dat we ervan verlost zouden zijn. 

Reëler is het misschien wel te aanvaarden dat 

het virus de komende jaren nog steeds onder 

ons zal zijn, hopelijk met minder kracht en 

impact maar het zou mooi zijn als we de 

situatie voor met name de zorg beheersbaar 

weten te maken. Toch is het hoopvolle waar 

uit een gelovige leeft de komst van Christus 

op aarde. Die hoop en verwachting wordt 

mooi verwoord in een adventslied wat ik laatst 

tegenkwam, hieronder een stukje tekst 

daaruit: 

 

 
 

Verwachten 

Ik zie uit naar de Heer. 

Ik zie uit naar de Heer. 

Mijn ziel ziet uit naar Hem en verlangt naar 

zijn Woord. 

Wij verwachten vol verlangen de Heer. 

Hij is onze hulp en ons schild. 

Ja, om Hem is ons hart verblijd, 

op zijn heilige naam vertrouwen wij. 

 

Het gaat hier om wachten en verwachten. Het 

Hebreeuwse woord voor wachten betekent 

http://www.kerkdienstgemist.nl/
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hetzelfde als 'hopen'.  Dat is heel interessant. 

Wachten is dan niet alleen maar iets negatiefs, 

het is het hopen op iets dat gaat komen. Om 

ons daarop voor te bereiden kennen we de vier 

weken van Advent. Want wachten kan lang 

duren en soms geef je de moed en hoop op. 

Veel mensen hebben het door corona zwaar 

gekregen, verlies van contacten, psychische 

klachten, gevoelens van eenzaamheid etc. 

Advent helpt ons daarbij om te blijven hopen 

op iets dat komen gaat, op dat Koninkrijk. 

Maar laten we hopen dat we vooral merken 

dat we gedragen worden in ons leven door een 

God, die met ons is. Gisteren, vandaag en 

morgen. 

 

 

 

 

Advent: feest van geduld 
 

Classispredikant Wim Beekman moet op en 

neer naar de teststraat en weet zich in de auto 

getroost door het lied 'Het daget in het oosten'. 

 

Zondagmorgen vroeg, op weg naar de GGD-

teststraat. Rechts van mij tekenen de 

contouren van de kerktoren van Parrega zich 

af tegen het blauwe morgenlicht. Achter mij 

een schone hemel, boven Bolsward een 

loodgrijze lucht. Links jagen wolkenflarden 

over het IJsselmeer.  

 

Ik ben blij dat ik even van de pôle mag. De 

binnenkant van ons huis heb ik inmiddels wel 

gezien. En de hele buitenkant heb ik ook weer 

ontdekt. Mijn quarantainedagen heb ik 

verdeeld in het snoeien van de klimop, en elke 

dag een andere dakgoot schoonmaken.  

Het nieuws op Omrop Fryslân is vol corona. 

De nieuwe virusvariant veroorzaakt 

wereldwijd onrust. Israël heeft voor twee 

weken de grenzen gesloten. Na het 

radiojournaal geestelijke liederen bij Prelude. 

De eerste: O, kom, o kom Immanuël, verlos 

uw volk, uw Israël. 

 

Aangekomen bij de teststraat staat er een rij. 

Het is weer druk bij de GGD. Veel mensen 

met kinderen. Gelukkig houdt iedereen – 

besmet of mogelijk besmet – hier wel 

voldoende afstand. Ruim voldoende zelfs. 

Nood leert behoedzaamheid.  

Ik word al een ervaren teststraatganger. Wie 

van ons niet na ruim twintig maanden? Vroeg 

of laat treft dit virus ons allen. Bij het testen 

blijkt mijn lijf een wonderlijk ding. Wanneer 

de tester met het stokje mijn neus ingaat, 

begint mijn oog te tranen. "Heel gewoon", 

zegt hij.  

Weer onderweg naar huis is inmiddels de dag 

aangebroken. In mijn buitenspiegel zie ik in 

het oosten een gouden zon opkomen. Precies 

dat moment kondigt de presentator van 

Prelude het adventslied 'Het daget in het 

oosten' aan. Ik hoor het Ome Henk weer 

zeggen: "Niets is toeval, jongen, het valt je 

toe." 

 

Prelude komt bij me binnen vanmorgen. Twee 

lieve dorpsgenoten, die altijd goed op elkaar 

passen, van wie de een voor de ander een lied 

aanvraagt. De zegen van St. Patrick gezongen 

door Hindrik van der Meers Kwartettenkoor: 

'tot wij weer elkaar ontmoeten'. De meditatie. 

Dan begint het vóór mij uit donkere wolken te 

regenen. En achter me komt, steeds stralender, 

de zon op. Ik speur de hemel af, en ja, daar 

verschijnt voorzichtig een regenboog. Ik word 

op mijn wenken bediend deze zondagmorgen. 
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Thuisgekomen zet ik koffie en hoor ik de 

klokken van onze dorpskerk luiden. Naar de 

kerk zit er vanwege mijn quarantaine niet in, 

dus zet ik me klaar voor de 

televisiekerkdienst. Die begint ook met ‘Het 

daget’. Zelfs het onderwerp van deze column 

valt me toe deze morgen.   

Van de zon die ik onderweg heb zien opgaan, 

kom ik zomaar op deze advent in coronatijd, 

nu al voor de tweede keer. Advent is het feest 

van het geduld. Van het licht dat groeit in de 

duisternis, elke zondag voor Kerstmis één 

kaarsvlammetje meer.  

Ik zoek het oude lied er even bij. Dat hoort 

weer als nieuw vandaag. 

 

Het daget in het oosten, 

Het licht schijnt overal, 

Hij komt de volken troosten, 

Die eeuwig heersen zal 

 

 

 

Deze tijd vraagt om heilzaam samenleven 
 

In dit artikel gaat scriba René de Reuver in op 

de huidige polariserende toon in de 

samenleving en het debat over de mogelijke 

2G-maatregel. “Geïnspireerd door het 

evangelie van Jezus Christus, pleiten wij als 

kerk voor zorgzaamheid, voor onszelf en voor 

elkaar." 

 

 
 

Hoe langer de coronapandemie duurt, hoe 

groter de onverdraagzaamheid wordt. De 

onderlinge saamhorigheid van het begin van 

de pandemie is grotendeels verdampt. Dat er 

geen kant-en-klare antwoorden zijn, maakt 

angstig en onzeker. We zijn corona-moe, 

irritaties lopen op en onvrede groeit.  

 

 

Virus als splijtzwam 

Sterker nog: de verschillende meningen over 

hoe het virus te bestrijden, zijn een gevaarlijke 

splijtzwam geworden in onze samenleving. 

Ons begrip van de coronamaatregelen wordt 

bepaald door onze persoonlijke visie op en 

ervaringen met het virus. Ben je sterk en 

gezond, dan kijk je er anders naar dan wanneer 

je een zwakkere gezondheid hebt. Werk je in 

de zorg of in de evenementenbranche, dan 

kleurt dat je beeld van hoe om te gaan met het 

virus. Heb je iemand verloren aan corona of 

wacht je op een uitgestelde operatie, dan is dat 

allesbepalend. 

 

Groeiend onbegrip 

Ondertussen groeit het onbegrip voor mensen 

die zich niet laten vaccineren. Zij worden 

gezien als de boosdoeners, die weer nieuwe 

maatregelen noodzakelijk maken. Degenen 

die zich - om verschillende redenen - niet 

willen laten vaccineren voelen zich steeds 

meer buiten spel gezet. Over en weer is er veel 

onbegrip en boosheid. Meningen en verwijten 

vliegen over en weer. De polarisatie groeit en 

ons samenleven staat onder druk.  

De overheid zoekt naarstig naar middelen om 

de crisis te beteugelen. Gezien de complexiteit 

van deze epidemie is dit welhaast een 

onmogelijke opgave. Aan elke keuze kleven 

medische, ethische, psychische en 

economische bezwaren. Wat is wijs? Je zult 

hierover maar moeten beslissen ...  

 

2G-maatregel 

Momenteel wordt er gedebatteerd over het 

mogelijk invoeren van de 2G-maatregel. Als 

kerk kunnen wij niet overzien welke 

maatregelen in deze huidige situatie het meest 

adequaat zijn. We zijn ons er wel van bewust 

dat de aangekondigde 2G-maatregel een heel 

fors middel is dat grote impact heeft op de 
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samenleving en tegenstellingen in de 

samenleving aanscherpt.  

 

Grote aarzelingen 

Wij hebben daarom grote aarzelingen bij het 

gebruik van de 2G-maatregel. Persoonlijke 

vrijheid en collectief belang botsen hier met 

elkaar. Persoonlijke vrijheid is een belangrijke 

christelijke waarde. Ieder mens is waardevol 

in Gods ogen. Tegelijk heeft de overheid zorg 

te dragen voor het welzijn van het geheel van 

de samenleving. Het is de 

verantwoordelijkheid van de overheid - maar 

ook van onszelf - om persoonlijke vrijheid en 

collectief belang niet tegenover elkaar uit te 

spelen. Zij dienen in balans te zijn met elkaar 

om goed te kunnen samenleven.  

Het invoeren van 2G- of 3G-maatregelen voor 

het bijwonen van een kerkdienst past niet bij 

de kerk. Om theologische redenen: in Gods 

huis is iedereen welkom, zonder een vorm van 

controle bij de ingang. Ook geeft de overheid 

aan dat het vragen om een 

coronatoegangsbewijs een vergaande 

maatregel is die alleen noodzakelijk is als 

anderhalve meter afstand houden onmogelijk 

is.  

 

Wat is heilzaam? 

Hoe komen we de polarisatie nu te boven? 

Wat is heilzaam voor onze samenleving? Hoe 

houden we elkaar hoog? Om deze vragen 

draait het als het gaat om heilzaam 

samenleven. Felle reacties en denigrerende 

opmerkingen helpen niet, en brengen het 

gesprek ook niet verder. Het gesprek staken 

leidt alleen maar tot kille stilte of 

nietszeggende conversaties. Hoe dan wel?  

 

Luister naar elkaar 

Persoonlijke keuzevrijheid en heilzaam 

samenleven blijven het uitgangspunt. Luister 

naar elkaars angsten, drijfveren en 

overtuigingen, ook al botsen die met jouw 

eigen waarden. Onbegrip en boosheid worden 

namelijk niet minder als we langs elkaar heen 

leven, in de bubbel van ons eigen gelijk. Het 

is en blijft van belang om het gesprek en ook 

het debat in alle openheid en kwetsbaarheid 

met elkaar te voeren, vragen te stellen en 

elkaar op te zoeken in plaats van elkaar weg te 

zetten en te (ver)oordelen. Zoek naar wat 

heilzaam is voor jou, voor die ander en voor 

het geheel van de samenleving.  

 

Verdraagzaamheid 

Geïnspireerd door het evangelie van Jezus 

Christus pleiten wij als kerk voor 

zorgzaamheid, voor onszelf en voor elkaar. 

Laten we elkaar dragen, in onderlinge 

verbondenheid, zonder iemand uit te sluiten. 

Verdraagzaamheid en respect zijn geen softe 

woorden maar vormen een grote uitdaging. 

Het roept ons op om het met elkaar uit te 

houden, om elkaars lasten en lastigheden te 

dragen. Paulus voegt hieraan toe dat we zo de 

wet van Christus vervullen (Galaten 6:2). Dit 

vraagt om een genadige houding.  

 

Verdraagzaamheid is ‘ver’ dragen 

Dit betekent niet dat het geding om de 

waarheid, of het gesprek over wel of niet 

vaccineren uit de weg wordt gegaan, 

integendeel. Verdraagzaamheid daagt ons uit 

om de ander ‘ver’ te dragen. Dat kost veel 

energie. En toch worden we ertoe geroepen, 

omdat Gods liefde niemand afschrijft. Laten 

we elkaar niet uit het oog verliezen maar 

zoeken naar wat onze samenleving dient. In 

het besef dat we met elkaar verbonden zijn in 

het ene geloof in God, de Vader van Jezus 

Christus. Dat geeft vertrouwen voor onze 

gezamenlijke toekomst die in Gods hand is. 

Dit vertrouwen ontspant. Vanuit dit 

vertrouwen bidden we om wijsheid voor de 

overheid, voor de ander en voor onszelf. 

 

 

 

Advent is kijken naar wat komt, hoewel er weinig zicht is. 

Je steekt een kaars aan in de nacht, omdat je iets van God verwacht, 

Een wereld waar het licht is. 

 

Advent is kijken naar wat komt, zoals toen, lang geleden. 

Er werd een kind van God verwacht, een kind vol kracht, 
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Een kind dat zorgt voor vrede. 

 

Advent is kijken naar wat komt, advent is durven hopen. 

Het kerstkind is een nieuw begin, we slaan een weg van vrede in, 

Die moet je verder lopen. 

 

Advent is kijken naar wat komt, advent is durven dromen, 

Is licht zien in de duisternis, geloven dat God met ons is 

En dat zijn rijk zal komen. 

 

 

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  kamer 141 

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 
 

  

18 dec I. Stegink-de Jong, Boomsluiters 3, met haar 78e verjaardag 

19 dec T. de Groot Boersma-van Solkema, Boomsluiters 7, met haar 78e verjaardag 

21 dec G. Zeefat-Bisschop, Hesselingendijk 3, met haar 78e verjaardag 

22 dec G. M. van der Knokke-Sloot, Bergsteinlaan 76, met haar 88e verjaardag 

24 dec R. Jongschaap, De Meenthehof 40, met zijn 83e verjaardag 

24 dec L.S. Zoer-Wijmenga, Bergsteinlaan 22, met haar 84e verjaardag 

29 dec D. Orsel-Boer, Oldemarktseweg 119E, met haar 85e verjaardag 

31-dec J. Dekker-Boer, Oldemarktseweg 119C, met haar 91e verjaardag 

4 jan J. Bakker, Capellestraat 40, met zijn 87e verjaardag 

5 jan L. de Vries-Sies, Bergsteinlaan 114, met haar 82e verjaardag 

7 jan R.W.F. van den Hoofdakker, Tukseweg 177, met zijn 80e verjaardag 

8 jan A. de Looze, Boomsluiters 12, met zijn 87e verjaardag 
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16 jan H. van Dijk, Kerkwoerthe 48, met zijn 83e verjaardag 

18 jan H. Wubs, Het Schild 3, met zijn 88e verjaardag 

18 jan R. Bouwer-Timmerman, Conincksweg 88, met haar 82e verjaardag 

18 jan J. van Delden, Vredenburg 48, met haar 79e verjaardag 

26 jan M. Pieffers-Prins, Oyershoeve 1, met haar 86e verjaardag 

31 jan P. Visser, Marienwold 20, met zijn 95e verjaardag 

8 feb B. Hummel, Het Schild 43, met zijn 76e verjaardag 

12 feb J. Gaal, Oyershoeve 1, met zijn 85e verjaardag 

16 feb K. Zeefat-Bouhuis, Holthinge Campweg 144, met zijn 85e verjaardag 

16 feb J. Lok-Lodewijk, Tukseweg 220B, met haar 85e verjaardag 

20 feb W. Ritsema-de Jong, Oldemarktseweg 119D, met haar 89e verjaardag 

 

 
 

 

Wij gedenken 

 

Jan Kuijsten 

Op 30 oktober is overleden, op de leeftijd van 

83 jaar, Jan Kuijsten. De laatste tijd ging het 

niet goed met zijn gezondheid en was hij ook 

opgenomen in het ziekenhuis. Afgelopen 

vrijdag is in besloten kring, vanwege corona, 

afscheid genomen van Jan Kuijsten. We 

herinneren Jan als een man die openstond voor 

veranderingen en zich met hart en ziel heeft 

ingezet voor asielzoekers. We wensen zijn 

kinderen, kleinkinderen, en allen die hem 

missen troost en bemoediging toe. 

 

 

Geertje Snijder-Kappe 

Op zaterdagavond 27 november is Geertje 

Snijder-Kappe overleden, op de leeftijd van 

95 jaar. Een leeftijd der hele sterken. Zaterdag 

4 december hebben we afscheid van haar 

genomen met een dienst in onze kerk waarna 

we Geertje Snijder naar haar laatste rustplaats 

gebracht hebben. 

Geertje Snijder-Kappe is geboren op 15 

februari 1926 in Zwartsluis. Acht kinderen 

telde het gezin Kappe. Later zijn ze verhuisd 

uit Zwartsluis naar de Nijeveense Bovenboer. 

Daar moest ze altijd hard werken van ‘s 

morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Ze hielp mee 

op de boerderij maar ze was ook druk met 

kousen stoppen, kousen breien etc.  

In haar meisjesjaren leerde ze Lubbert 

kennen. Lubbert was geen boer maar werkte 

in een pakhuis met kaas. Lubbert en Geertje 

hebben samen drie dochters gekregen, 

Femmie, Anneke en Bertha. Lubbert en 

Geertje hebben na hun trouwen ook in 

Achlum gewoond waar Lubbert toen werkte. 

Van Achlum werd verhuisd naar Oldeboorn. 

Maar daar ging de kaasfabriek ook dicht en 

het gezin verhuisde naar Tuk. Eerst werkte 

Lubbert toen bij de landbouwbank, later bij de 

Dyka. In 1992 werd Lubbert ziek en overleed 

op 66-jarige leeftijd. Vanaf 1994 is Geertje op 

Steenwijkerwold komen wonen en nooit heeft 

zij heimwee gehad. 

In Steenwijkerwold is van alles te beleven. Je 

hoefde je niet te vervelen. Vrouw Snijder deed 

aan heel veel activiteiten mee. Ook was zij een 
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heel trouw kerkganger, zij sloeg niet vaak 

over. Net zo als zij trouw was in het sturen van 

kaartjes ter felicitatie, troost en bemoediging.  

Trots was zij ook op de kleinkinderen en later 

de achterkleinkinderen, zij vertelde daar graag 

over.  

In de afscheidsdienst hebben we haar herdacht 

met ontroerende bijdragen van haar 

kleinkinderen. Ook hebben we woorden van 

hoop en troost gesproken vanuit het 

vertrouwen dat de Eeuwige met ons meegaat 

op onze levensweg. 

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en 

verdere familie veel kracht en sterkte toe. Dat 

Gods troostende nabijheid mag worden 

ervaren in het dragen van dit verlies. 

 

 
 

 

 

 

Van de ouderlingen 
 

In de vorige editie van Kontakt waren de 

berichten in verband met Corona nog gunstig. 

Er mocht wat meer inzake de zondagse 

eredienst. Helaas grijpt het virus alweer enige 

tijd om zich heen en is onze samenleving weer 

beperkt in het doen en laten. Dat houdt in dat 

ons bezoekwerk voorlopig minimaal zal zijn. 

Maar contact kan er zeker zijn. Een gesprekje 

via de telefoon of via een digitaal kanaal blijft 

mogelijk. 

We hopen dat er met kerst mogelijkheden zijn 

om diensten te organiseren. De dienst op 

kerstavond en ook op eerste kerstdag zijn 

altijd een mooi onderdeel van de kersttijd 

waar mensen naar uitzien. 

 

Op zondag 26 december is er géén dienst in 

onze kerk. Wel wordt er in Steenwijk een 

gezamenlijke kerkdienst gehouden in de 

Rooms Katholieke kerk.  

 

Ook de samenkomst op 31 december komt te 

vervallen. 

 

Wij wensen u allen gezegende kerstdagen en 

gezondheid en voorspoed in het nieuwe jaar. 

 

Namens de ouderlingen, Gerard Dolstra 

 

 
 

 

 

 

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 

maandag 25 oktober was onze vergadering in 

Hoogthij en op woensdag 8 december hebben 

wij weer online vergaderd.  

 

*  We bespreken het tonen van beelden tijdens 

de online kerkdiensten door het digiteam. Het 

digiteam heeft een stukje opgesteld voor 

Kontakt met uitleg en overwegingen van hoe 

wij het hier doen. 

* De werkwijze rond de collectes bij de 

uitgang komt aan de orde. Belangrijk is om 

voor de kerkgangers duidelijk te maken welke 

schaal voor welk doel is bestemd. Er wordt 

besloten om aan het eind van de dienst de 

verschillende collectes af te kondigen. 

*  De initiatieven voor het houden van 

huiskamergesprekken zijn gestart, middels 
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publicatie in Kontakt met formulier om je aan 

te melden. 

*  Er wordt gesproken over de toekomst van 

de kerk. De kerkenvisie, waartoe de 

burgerlijke gemeente het initiatief moet 

nemen, daar zit ook geen enkel schot is, zelfs 

niet na een aangenomen motie van de 

gemeenteraad. Onderwerp agenderen voor 

een volgende vergadering. 

*  Er is nog onzekerheid over wat er rondom 

de kerstvieringen wel of niet mag in verband 

met de corona. Er wordt besloten om de 

kerstnachtdienst online te houden zonder 

kerkgangers (eventueel van tevoren 

opnemen). De 1e kerstdag wordt gevierd met 

kerkgangers; wij hanteren geen reservering 

vooraf, omdat wij de verwachting hebben dat 

het niet te vol wordt.  

*  Het liturgisch moment op oudejaarsdag 

laten wij vervallen, Het was dan juist een 

moment om even gezellig bij elkaar te zijn 

met een consumptie. 

*  De begrotingen voor 2022 van de diaconie 

en de kerkrentmeesters worden besproken. Bij 

de kerkrentmeesters is sprake van een niet 

sluitende begroting; er is het komende jaar 

veel gepland onderhoud (onder andere kelder, 

muren achterkant kerk, kozijnen en kerkpad) 

met gedeeltelijke subsidies. 

 

Ik merk hierbij op dat bij het vermelden van 

nieuws uit de kerkenraad niet alles wordt 

vermeld omdat verschillende punten ook door 

de diaconie en/of kerkrentmeesters in hun 

nieuws wordt vermeld.  

 

Gerrit Dekker, scriba  

 
 

 

 

Kinderdienst 
 

Eindelijk: op 7 november hebben we weer de 

eerste kinderdienst sinds lange tijd gehad. Het 

was een feest! Achterin de kerk hangt een 

mooie slinger die we met de kinderen gemaakt 

hebben.  

 

De volgende kinderdienst is niet op 5 

december, maar op zondag 19 december. Dan 

vieren we samen met de kinderen het 

Kerstfeest. Deze morgen start om 8.45 uur in 

Hoogthij met een ontbijt. Daarna volgt de 

kinderdienst en kunnen de kinderen na de 

kerkdienst weer opgehaald worden.  

 

Voor deze ochtend graag even opgeven vóór 

11 december. Dit kan bij Froukje, Fokie of 

Jolanda. Graag tot 19 december.  

 

Groetjes Jannie, Fokie, Froukje en Jolanda  
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De Leesgroep 
 

Ook in 2022 hoopt de leesgroep weer 

maandelijks, meestal op maandagmorgen 

tussen 10.00 en 12.00 uur, bijeen te komen. 

 

Vanuit levensbeschouwelijk oogpunt zijn er 

veel onderwerpen die besproken kunnen 

worden, zoals: het klimaat, de eenzaamheid, 

de verharding in de samenleving, de 

kerkverlating, hernieuwde behoefte aan 

spiritualiteit en geloof ook buiten de kerk. 

 

Het geloof en de levensbeschouwing worden 

niet gezien als alleen binnenkerkelijk 

gebeuren. Ook andersdenkenden zijn in onze 

leesgroep van harte welkom. 

Om tot gesprekken te komen wordt meestal 

gebruik gemaakt van een hoofdstuk uit een 

boek, een tijdschrift of een krant. Dat is een 

middel, geen doel op zich. Het gaat om het 

gesprek. 

 

Het op deze wijze met elkaar spreken over 

belangrijke dingen in ons leven en elkaar zo 

verder leren kennen schept een band en dat is 

van betekenis voor onze samenleving hopelijk 

op weg naar meer verbondenheid. 

 

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij:  

ds. E. van Veen, tel 588 568 of  

dhr. H. Wubs, tel. 588 632 
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Kijk op geloof 
 

De gespreksgroep komt eens per maand van 

19.30 tot 22.00 uur samen voor een gesprek 

over geloof en theologie. 

 

We kijken er na hoe generaties voor ons hun 

geloof hebben uitgeschreven in belijdenis-

geschriften en of en hoe het geloofsdenken 

aan veranderingen onderhevig is bij sommige 

kerkleden en/of theologen. 

Wat vinden zij positieve en negatieve 

veranderingen? 

 

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij: 

ds. E. van Veen, tel 588 568 of  

dhr. H. Wubs, tel. 588 632 

 

 
 

 

 

Van de diaconie 
 

Het is alweer december, lange avonden om in 

huis te zitten. Helaas zitten we ook weer volop 

in de beperkingen door Coronavarianten. 

Sneu en vervelend, ook voor de samenleving 

en onze kerk. 

We hadden allemaal de hoop gevestigd op een 

meer zorgeloze winterperiode. 

Ook in onze kerk zijn de maatregelen weer 

aangescherpt, we kunnen niet anders. Als we 

dit stukje schrijven, mogen we in de zondagse 

eredienst nog zingen. We wachten maar af, en 

hopen weer op normalere en betere 

omstandigheden. 

 

Ook de koffiemorgen en samen aan tafel zijn 

helaas weer afgelast, de kans op besmettingen 

is te groot. Heel jammer voor onze 

deelnemers, het was zo gezellig met elkaar 

koffiedrinken en gezamenlijk eten. 

 

We gaan weer op naar kerst, we mogen dan 

vieren, de geboorte van Gods zoon, Jezus 

Christus. We zingen dan van vrede op aarde, 

laten we hopen, dat dit geldt voor onze hele 

samenleving. Mensen krijgen een korter lontje 

door alle beperkingen.  

 

We gaan weer bezig met de jaarlijkse 

kerstgroet, altijd leuk om van ons als kerk wat 

te laten horen. 

 

Zoals al eerder genoemd, we willen heel graag 

een diaken erbij hebben, liefst met een 

financiële achtergrond. Het valt niet mee om 

hierin te voorzien. Weet U iemand, of voelt U 

zich aangesproken, heel graag. Het zou mooi 

zijn als iemand deze taak wil voortzetten. 

 

De Dorcas-actie, begin november door de 

diaconie gehouden, heeft het mooie bedrag 

van € 162.85 opgebracht. Alle gevers hartelijk 

dank. 

 

Als Diaconie wensen wij U allen gezegende 

kerstdagen, een goed uiteinde, en een 

voorspoedig en gezond 2022. 

 

Telkens als men denkt het gaat niet meer 

schijnt er een lichtstraal keer op keer die de 

kracht en de moed geven om verder te leven 

Er is niets dat moeilijker is Dan de dingen te 

wensen en te aanvaarden zo als ze zijn wij 

vragen allemaal ‘’ waarom’’? het antwoord 

verstilt, daar er geen antwoord is 

Een enkel woord En een klein gebaar Houd je 

op de been Je voelt je een moment niet meer 
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zo alleen ’tis niet altijd even makkelijk de 

scherpe kanten van het leven te dragen, 

probeer vooral het goede te zien en koester de 

mooie dagen kijk naar voren kijk niet om, 

vecht, wees sterk, je weet waarom”. 

 

 
 

Het credo van een geliefde 
 

 
 

 

Pastoraat – aandachtspunten 
 

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. 
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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. 

 

Van de Kerkrentmeesters  
 

Beheer financiën 

Het is altijd een hele uitdaging om de 

financiën van de kerk op een goede en 

verantwoorde wijze te beheren. Er is veel 

veranderd de laatste jaren, bijvoorbeeld in de 

beleggingssfeer. Waar we vroeger nog een 

fiks rentepercentage van soms wel 10 % op 

ons geld kregen, moeten we nu geld betalen 

als we het op de bank hebben staan.                                                                                                                                 

Daarom kiezen we er de laatste tijd voor om 

met een deel van de reserves grond aan te 

kopen, waarmee we toch nog zo’n 2 – 2.5% 

rente/pacht kunnen verdienen. Dat soort 

keuzes gebeuren overigens altijd met 

toestemming van het CCBB (Classicaal 

College voor Behandeling Beheerzaken) van 

PKN Nederland. Dit college keurt ook ieder 

jaar onze begroting en jaarrekening. 

 

Flexibiliteit 

Wanneer er tegenvallers zijn, moet je daar op 

inspelen. Citaat Darwin: ‘Het is niet de 

sterkste van een soort die overleeft en ook niet 

de intelligentste. Het is degene die zich het 

best op veranderingen kan aanpassen’.  Laat 

dat nu precies zijn wat wij proberen te doen, 

flexibel inspelen op veranderde 

omstandigheden. 

 

Pastorie 

Zo doet zich op dit moment nog een 

verandering voor, dat als een probleem kan 

worden beschouwd, maar is ook gelijktijdig 

een kans. Het gaat namelijk over de pastorie. 

Aan de pastorie is al jaren geen onderhoud 

gepleegd. Dit heeft geleid tot een grote post 

achterstallig onderhoud, dakgoten, 

dakkappelen, kozijnen e.d. moeten 
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gerepareerd of vernieuwd worden. De 

pastorie, die in 1980 is gebouwd, is ook 

vanbinnen inmiddels erg gedateerd. Keuken, 

badkamer en toilet moeten hoognodig 

vernieuwd worden. Totaal geschatte kosten 

om en nabij de € 100.000, -. In het verleden is 

er ook al eens gesproken over de verkoop van 

de pastorie, dat is toen om moverende redenen 

niet doorgegaan. Nu is het weer aan de orde. 

De keus moet worden gemaakt, investeren of 

verkopen. Onze predikant heeft aangegeven, 

eventueel belangstelling te hebben om de 

pastorie aan te kopen. Het gezin heeft de 

keuze gemaakt om in Steenwijkerwold te 

willen blijven wonen. Ook wanneer Eric, voor 

de nu geldende 50%, een andere gemeente zal 

bijstaan. Dat zou mooi uit komen en de keus 

makkelijker maken. De broodnodige 

investering door de kerk kan dan achterwege 

blijven, omdat dan de renovatiekosten voor de 

koper zijn. In ieder geval de moeite waard om 

de mogelijkheden te onderzoeken. Er is reeds 

een begin gemaakt met het verkennen van de 

mogelijkheden. Rentmeester Ing. Kolkman 

van het KKG (Kantoor Kerkelijke Goederen) 

hebben we gevraagd een taxatie te maken, 

zowel van het noodzakelijke onderhoud als 

van de geschatte waarde van de pastorie. Hij 

zal ook de eventuele goedkeuring, om tot 

verkoop over te kunnen gaan, bij het CCBB 

regelen. Om voor beide partijen een eerlijk 

vergelijk te kunnen maken en de kerk niet te 

benadelen, heeft de predikant op ons advies 

ook een taxateur gevraagd om evenzo een 

taxatie te maken. 

We zullen binnenkort de eerste resultaten 

kunnen verwachten en dan zullen we ook 

bezien in hoeverre en op welke wijze we u als 

gemeente in het communicatietraject gaan 

meenemen. 

 

Schoonmaak kerk 

Misschien is het u opgevallen, maar op 

maandag 15 november heeft er weer een 

schoonmaakactie plaatsgevonden in de kerk. 

Met een vrijwilligersgroep van zo’n 8 

personen ziet het er weer spik en span uit. Wat 

is het toch fijn dat er weer zo’n inzet getoond 

is en het is nog gezellig ook. Dank aan alle 

vrijwilligers die altijd weer klaar staan 

wanneer er een beroep op hen wordt gedaan. 

 

Kerkbalans 

We zijn alweer druk bezig met de 

voorbereidingen van de actie kerkbalans 

2022. Enveloppen en folders bestellen, tasjes 

klaarmaken, lopers benaderen.  

We zijn nog op zoek naar mensen die ons 

willen helpen de brieven te bezorgen en weer 

op te halen. Het gaat om de routes op 

Vredenburg, Thij en Baars/de Pol. Heeft u in 

januari nog een paar uurtjes vrijetijd over en 

wilt u ons helpen? Geef dit dan door aan het 

kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pk-

steenwijkerwold.nl  of tel. 517 451. 

 

Rondbrengen Kontakt 

Ook voor het rondbrengen van Kontakt zijn 

we nog op zoek naar vrijwilligers die 7x per 

jaar een stapeltje Kontakten willen bezorgen 

bij gemeenteleden. Het gaat hierbij om de 

routes Thij, Baars/de Pol en een route op 

Steenwijkerwold. Heeft u tijd, en wilt u ons 

helpen? Meld u dan aan bij het kerkelijk 

bureau.   

 

 

 

mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
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Verjaardagsfonds stopt 
 

Het al jarenlang bij alle gemeenteleden 

bekendstaande Verjaardagsfonds is helaas 

gestopt. Het fonds dat jarenlang bij de 

jaarlijkse lediging een prachtig bedrag 

opleverde. Hiermee hebben we goede en 

nuttige extra dingen kunnen doen. Zoals 

bijvoorbeeld de aanschaf van de Kunst-

kerstboom en de verbetering van de 

kerkdienstuitzendingen. 

 

De laatste jaren is het echter niet meer 

mogelijk om alle routes te bemensen. De 

mensen die worden gevraagd hebben het vaak 

te druk of vinden het lopen met een 

collectebus eigenlijk niet meer van deze tijd. 

Wij als Kerkrentmeesters vinden het jammer 

dat het fonds stopt, maar denken ook dat we 

zijn ingehaald door de tijd. Los van het feit dat 

er geen vrijwilligers meer te vinden zijn, 

hebben mensen meestal geen contant geld 

meer in huis. 

Daarbij komt dat de afgelopen periode, zolang 

het Coronavirus bestaat, er al bijna geen 

jarigen meer worden bezocht vanwege dit 

virus. Dit heeft het besluit om er een punt 

achter te zetten wel versneld. Over 2020 is in 

totaal nog een bedrag van € 166,45 

binnengekomen. 

 

Nu is besloten te stoppen, is het zeker de 

hoogste tijd om Ali Hummel in het zonnetje te 

zetten en te bedanken voor het vele werk dat 

ze heeft verzet. Maar liefst 43 jaar lang heeft 

Ali gezorgd voor een perfecte organisatie en 

enthousiaste bezoekers(sters). 

Bij deze bedankt Ali, èn met jou al die 

vrijwilligers die altijd klaarstonden om een 

jarige te bezoeken. 

 

Op de foto kerkrentmeester Dick Zeefat die 

Ali een bloemetje aanbiedt. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Eindejaarscollecte 2021 
 

 
 

Van U is de toekomst 

Als gemeente kunnen we ons soms zorgen 

maken over hoe het zal gaan met de kerk. Hoe 

kunnen we jongeren bereiken met de blijde 

boodschap van Gods liefde voor alle mensen? 

Zoeken mensen nog naar God en hebben ze 

kerk en geloof nog nodig? Het jaarthema van 

de Protestantse Kerk ‘Van U is de toekomst’ 

getuigt van een vertrouwen in een ander 

perspectief.  

 

In de Bijbel lezen we dat er een houding van 

vertrouwen en overgave mogelijk is, in de 

wetenschap dat de toekomst in Gods hand is. 

Dat zet ons leven in een ander licht. Het biedt 
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troost en zet ons in beweging om te leven in 

het spoor van Gods Geest om zijn liefde te 

ontvangen en te delen, om ons te voeden met 

Gods Woord, biddend onze weg te gaan en op 

te komen voor onze naaste. 

 

Onze gemeente is een plek waar mensen 

geloof en vertrouwen in God met elkaar delen 

en geïnspireerd worden om daaruit te leven. In 

zondagse erediensten door samen uit de Bijbel 

te lezen, te bidden en te zingen, en op 

doordeweekse dagen door allerlei activiteiten 

zoals gespreksgroepen, catechese, koren, 

ontmoetingen, pastorale en diaconale 

activiteiten en veel meer. 

 

Al deze activiteiten kunnen we alleen 

organiseren dankzij uw gebed en financiële 

bijdrage. Daarom vragen we u aan het einde 

van het jaar om een extra gift. Geef voor het 

werk in onze gemeente tijdens de kerkdienst 

of maak uw bijdrage over via de 

acceptgirokaart of internetbankieren. 

 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en 

steun! 

 

 

 

Begroting 2022 
 

De begroting van de kerk ligt ter inzage bij de penningmeester van de Kerkrenmeesters. Indien u 

deze wilt inzien kunt u een afspraak maken met Dick Zeefat, tel. 510 111. 

 

 

Actie Kerkbalans 2022 
 

Kerkbalans is een actie die direct het hart van 

kerkleden raakt. De inzameling helpt lokale 

kerken een unieke positie in de maatschappij 

in te nemen en hun geloof en waarden uit te 

dragen. Dat maakt Kerkbalans niet alleen een 

financieel verhaal, maar ook een 

hartsverhaal.  

Denk bij een hartsverhaal aan het vele mooie 

werk dat lokale kerken verzetten: het omzien 

naar eenzame ouderen, ruimte scheppen voor 

een ontmoeting met God, het bieden van een 

ontmoetingsplek in een dorp, wijk of stad en 

nog vele anderen hartverwarmende verhalen. 

De kerk brengt een ander perspectief in de 

samenleving en mede door Kerkbalans kan de 

kerk dit unieke perspectief blijven uitdragen.   

Wat is Actie Kerkbalans precies? De feiten 

op een rij: 

 

Wat is Actie Kerkbalans? 

Actie Kerkbalans is de jaarlijkse actie waarbij 

aan leden van de plaatselijke kerk wordt 

gevraagd een financiële bijdrage te geven 

voor het unieke werk van hun eigen 

plaatselijke kerk. Mede door Actie 

Kerkbalans kan de plaatselijke kerk haar 

positieve bijdrage leveren in het dorp, de wijk 

of de stad. 

 

Hoe werkt de Actie Kerkbalans? 

In januari ontvangt ieder gemeentelid het 

verzoek een financiële bijdrage te leveren aan 

zijn of haar gemeente.  

 

Waarom wordt het ieder jaar opnieuw 

gevraagd? 

Als gemeenten in januari van gemeenteleden 

horen wat zij toezeggen aan financiële 

bijdrage kan de gemeente daar haar 

samenbindende en unieke werk op 

afstemmen. 

 

Welk bedrag is nodig? 

Dat is per gemeente uiteraard verschillend. 

Wij draaien de vraag liever om: Welk bedrag 

vindt u nodig, zodat uw gemeente een uniek 

en levens veranderend perspectief kan blijven 

uitdragen? 

 

Waar wordt dit geld aan besteed? 

Ook dit is per gemeente verschillend. 

Gemiddeld draagt het geld bij aan het 
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organiseren van vele belangrijke activiteiten, 

zoals jeugdactiviteiten, inspirerende 

kerkdiensten, geloofstoerusting, 

seniorenactiviteiten, persoonlijke bezoeken en 

de heilzame aanwezigheid van de kerk in de 

buurt. De Actie Kerkbalans is 

verantwoordelijk voor 80 procent van de 

inkomsten en daardoor enorm belangrijk voor 

de lokale kerken om hun unieke positie in de 

maatschappij in te nemen. 

 

 

 

 

 
 

 

Digiteam 
 

Hierbij een update van het Digiteam. 

 

Wij hebben dankbaar werk kunnen doen in de 

periode dat de kerk gesloten was. Door de 

aanwezige installatie was het mogelijk om 

toch kerkdiensten te organiseren welke via 

internet te volgen was. Natuurlijk zijn we 

ervan bewust dat een groep mensen geen 

internet toepassing in huis heeft en daardoor 

verstoken is van de wekelijkse diensten. 

 

Gelukkig kunnen we vanaf 9 mei weer 

mensen verwelkomen in de kerk en kunnen 

we inmiddels ook weer zingen. Helaas zijn er 

alweer nieuwe maatregelen noodzakelijk 

waardoor we weer beperkt worden in onze 

mogelijkheden. 

 

We beseffen dat niet iedereen altijd 

gecharmeerd is van de liederen van Nederland 

Zingt, maar het was tijdens de 

sluitingsperiode denk ik de enige 

mogelijkheid om liederen ten gehore te 

brengen. Nu kunnen we weer volop genieten 

van ons eigen gezang en dat klinkt véél 

beter…………………toch?  

 

Zo nu en dan krijgen we feedback van 

gemeenteleden en stellen dit zeer op prijs. 

Echter de ene keer krijgen we complimenten 

over de dynamiek van de uitzending en een 

andere keer vindt men bijvoorbeeld dat de 

uitzending saai overkomt. We beseffen dat we 

het niet iedereen naar de zin kunnen maken. 

We hebben bijvoorbeeld ook rekening te 

houden met regelgeving omtrent privacy. 

Daarnaast zijn wij, enerzijds door 1,5 meter 

regels en anderzijds door gebrek aan digiteam 

medewerkers, gedwongen om met 1 persoon 

de presentatie te verzorgen. Voorheen 

bediende 1 persoon de camera's terwijl de 2e 

persoon ervoor zorgde dat de liederen en 
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teksten tijdig in beeld kwamen. Echt 

teamwerk dus. Tegenwoordig verzorgen we 

de gehele presentatie alleen. Hierdoor moeten 

we tijdens de dienst steeds zorgen dat de 

liederen op tijd in beeld komen via de laptop 

en daarnaast alles met de camera's in beeld 

brengen via de computer. Dit vergt veel 

concentratie en continue vooruitdenken is een 

vereiste. Daardoor kan er ook wel een keer 

wat misgaan, want wij zijn ook maar 

vrijwilligers.  

 

Voordeel is misschien dan ook wel dat ieder 

lid van het Digiteam enigszins zijn eigen 

invulling geeft aan de uitzending, gebruik 

makend van de gegeven kaders, waardoor de 

uitzending elke week weer iets anders kan 

zijn. 

 

Helaas worden we ook af en toe 

geconfronteerd met plotseling optredende 

technische malheur. We hebben een kapotte 

uitzendunit gehad, waardoor er thuis geen 

ontvangst meer was. Vervanging was helaas 

ook kostbaar, € 834,90, maar reparatie was 

noodzakelijk. Tenslotte draait de apparatuur 

alweer een paar jaar en dan kan er wat 

kapotgaan. 

 

Ook gebeurt het soms dat computers hun 

eigen zin volgen en tijdens de dienst updates 

gaan uitvoeren waarbij geen enkel knopje 

meer werkt, dan moeten we wachten totdat de 

update is afgerond.  

Meer recent werden we geconfronteerd door 

een heftig rondzingen van de microfoons. De 

oorzaak hiervan is nog steeds niet achterhaald. 

Waarschijnlijk door microfoons die op een 

bepaalde stand blijven steken. Zeer irritant 

allemaal, maar het is techniek die wij ook niet 

altijd kunnen doorgronden.  

Korte stroomstoringen kunnen de apparatuur 

ook danig ontregelen en krijg het dan zondags 

voor de dienst maar weer voor elkaar.  

Maar we zijn erg blij dat we in 

Steenwijkerwold de mogelijkheid hebben om 

deze diensten te kunnen verzorgen, vooral ook 

tijdens de sluiting van de kerk. Volgens mij 

hebben we een enthousiast team dat het leuk 

vinden om met deze techniek te werken, maar 

we hebben ook graag dat het altijd goed werkt.  

Wij beraden ons nog steeds op de aanschaf 

van een extra camera om zo nog betere 

beelden te kunnen maken. Een goede 

plaatsstelling is echter nog een issue. 

 

We hebben wel gemerkt dat het team erg krap 

in de bezetting zit. Tot op heden hebben we 

vakantie en ziekte steeds kunnen opvangen. 

Maar omdat 3 van de 4 personen nog niet 

gepensioneerd zijn is het soms moeilijk om de 

bezetting bij bijv. begrafenissen te regelen.  

Dus hierbij de oproep: ben je geïnteresseerd in 

de techniek van het verzorgen van digitale 

diensten, neem contact op en kom een keer 

boven zitten om te kijken of je dit wat lijkt. 

 

Digiteam PKN Steenwijkerwold 

Jim Bon 

Harry ten Wolde 

Jan Jongschaap 

Dick Zeefat 
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Komen en gaan 
 

Het volgende lid is nieuw in onze gemeente: 

Mevr. G. Punter-Lenstra, Mariënwold 20 

(Herbergier) van Wolvega 

Mevr. M. Flobbe, Burgemeester Boldinghlaan 9 

van Amsterdam 

Dhr. J.J. Ploer, Bergweg 28 van Blokzijl 

 

Het volgende lid is vertrokken: 

Mevr. G. v.d. Ende-de Boer, Steenwijkerdiep 

Zuid 4 naar Vollenhove 

 

De volgende leden zijn verhuisd binnen de 

gemeente: 

Mevr. M. Pieffers-Prins, van Hummelingen 10 

naar Oyershoeve1-141 (Zonnekamp) 

Mevr. V. Noordhuis-Faken, van de Erfgenamen 

5 naar Oyershoeve 1 (Zonnekamp) 

 
 

 

 

Ode aan de pepermunt 
 

O pepermunt, o pepermunt, gij King onder de snoepen 

wat let me elke dag opnieuw uw daden aan te roepen. 

Gij laaft mijn mond, verkwikt mijn keel, weet bronnen aan te boren 

die ongekend zijn en mijn stem doet klinken als herboren. 

De frisheid van uw smaak doet onbekende psalmen 

met sprankelend geluid door ’t kerkgewelf weergalmen. 

Wat zijt gij pepermunt reeds lang en zonder kleven 

in onze liturgie des zondags ingeweven. 

Van jong tot oud, ja groot en klein, zitten steeds te verlangen 

tot de dominee met preken aan gaat vangen. 

Want dan komen de rollen los uit tassen en uit zakken  

en vader sist tegen zijn zoon: “joh, zit toch niet zo te smakken”. 

Gij zijt, o pepermunt, bij ons niet weg te denken  

en zouden wij, zo men dat deed, niet vele mensen krenken? 

Wat ook gebeurt op het kerkelijk erf en waar we ook om kijven, 

één ding staat onomstotelijk vast: DE PEPERMUNT MOET BLIJVEN. 

 

Auteur onbekend. 
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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  

 
 

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. 

 

 

 

 

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 

https://e.kokboekencentrum.nl/ct/m10/k1/np5gtxtpOT2DQj48OHqNCJCYijtt4GshlSy71AyXMQdJ1nEjLjc2ebEt95nPylkqwNY69Ie9B5wX0-419hR6hQ/gJxAYD33YTarWKi
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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 

  
 

 

 

 

Het standbeeld 
Een kerstverhaal van Marianne Witvliet 

 

 
 

Er is geen ontkomen aan. Arthur weet dat ik op 

Corsica ben in verband met een fotoreportage 

van het eiland, want via een kennis heeft hij 

vooraf laten weten dat hij er ook zal zijn, 

vanwege zaken. Na een reis met veel vertraging 

en lange overstaptijden, zit ik in de enige stoel 

die mijn kamer rijk is bij te komen.  

 

Mijn koffer is nog dicht, als de telefoon gaat. 

‘We gaan op kerstavond dineren.’ Geen vraag, 

een vaststelling, als gaat het hier om een 

volgend agendapunt. Vanzelfsprekend 

verwachtte ik zijn telefoontje. Ik ken Arthur al 

vanaf mijn jonge jaren. Onlangs is hij voor de 

tweede keer gescheiden en ik ben sinds drie jaar 

weduwe. Niets hebben wij gemeen, behalve 

onze herinneringen. Geen man bij wie ik mij zo 

onbevangen voel als bij hem. Geen man om aan 

te raken, wat mij betreft. Wel iemand om over 

na te denken, telkens weer.  

 

‘Ben jij het, Arthur?’ ‘Natuurlijk, Lea, wie 

anders?’  

 

Ik zie hem voor me. Lang en donker. Een stevig 

lichaam. Ongedurig. Terwijl hij mij belt, zal hij 

ondertussen in zijn agenda schrijven of zijn glas 

volschenken. ‘ 

We eten op het plein in Ajaccio, je weet wel, die 

tent met die gestreepte luifels en die palmen.’ Ik 

ken het. De ‘tent’ is een chic restaurant met een 

Michelinster. Ineens staat het mij tegen. ‘Kan 

het een tikje eenvoudiger? Jij bent misschien 

gewend in tonnen te denken, maar ik in tientjes.’ 

Mijn stem klinkt ongewoon scherp. Hij reageert 

charmant. 

 Arthur kan grof en mondain zijn, maar ook zeer 

hoffelijk.  

‘Het is kerstavond, Lea. Maak je niet bezorgd, 

ik betaal. Bovendien heb ik al besproken.’  

 

Even krijg ik neiging om te zeggen dat ik niet 

kan, dat ik voor die avond andere plannen heb. 
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Maar ondertussen valt mijn blik op de beige-

bruine gordijnen van mijn hotelkamer, die zijn 

verschoten tot een kleur die nog het meest doet 

denken aan vuil afwaswater. Ik hoor de 

druppende kraan in de badkamer. De 

voetstappen en de stemmen in de kamer boven 

mij. Het hotel heeft twee sterren, niet genoeg 

voor een overvloed aan comfort en gezelligheid. 

Arthur zit ongetwijfeld in een suite met uitzicht 

op zee en een zwembad waarvan hij geen 

gebruik zal maken. ‘Dan valt er weinig meer te 

kiezen. Ja, ik verschijn in tenue de ville, ik weet 

het onderhand wel.’  

Hij grinnikt en verbreekt de verbinding.  

 

Om hem toch een plezier te doen, kleed ik mij 

in stemmig zwart. Een broche op mijn schouder, 

afkomstig van een Nederlandse 

overgrootmoeder die klederdracht droeg en in 

haar lange leven zelden of nooit een restaurant 

bezocht. Arthur wacht mij op in een donker 

maatpak dat hem van een uitstraling voorziet die 

hij mist in vrijetijdskleding. Hij zit bij het raam 

achter een dubbele whisky. Het restaurant in de 

hoofdstad Ajaccio biedt uitzicht op een pleintje 

dat gedomineerd wordt door Napoleon 

Bonaparte. Hij zit in brons gegoten te paard. 

De schijnwerpers geven hem een goudgroene 

glans, waardoor de keizer eenzaam oogt. De 

klein uitgevallen Corsicaan kijkt niettemin 

arrogant en werpt een koele blik in de richting 

van de zee, die tussen de huizen door ’s zomers 

de zon weerkaatst. Ik had een documentaire 

over Corsica gezien waarin een gids vertelde dat 

de moeder van Napoleon, zelfs toen hij al keizer 

was, hem nog regelmatig ongezouten de les las. 

Als de mens drie karakters heeft, – dat wat hij 

heeft, dat wat hij denkt dat hij heeft en dat wat 

anderen denken wat hij heeft – was het wel van 

toepassing op Napoleon.  

 

Ik herinner mij nu andere decors in het bijzijn 

van Arthur. Aan zijn zijde heb ik vanaf een 

terras of vanuit een restaurant al eens uitzicht 

gehad op Alexander de Grote, op Dostojewski 

en op Leonardo da Vinci. Ik kijk hem aan. Ooit 

zaten we zondag aan zondag naast elkaar in de 

kerkbank. Onze Bijbels opengeslagen voor ons. 

“Mijn God U zoek ik met verlangen, Zo ras wij 

’t morgenlicht ontvangen.” Onze stemmen 

vlochten zich door elkaar. Mijn lichte alt wond 

zich om zijn warme tenor, zoals de ranken van 

de kamperfoelie in het bos dat aan onze 

achtertuinen grensde. Onze wederzijdse ouders 

waren bevriend tot de dood van onze vaders en 

mijn moeder. Zijn moeder leeft nog, zij het 

zwak en hoogbejaard. Arthurs geloof verdampte 

in latere jaren tot een vaag besef dat er een God 

bestaat die vooral vergevensgezind is als je niet 

naar de kerk gaat.  

Een wandeling in de storm levert meer op dan 

een lange preek.’ Ik zit zondag aan zondag 

onder Gods woord, al kent mijn geloofsleven 

dalen en ik heb me vanuit een dergelijke diepte 

wel eens afgevraagd wat het verschil is tussen 

Arthur en mij. Pas nu ik naar het standbeeld van 

Napoleon kijk, besef ik dat ik hem minder goed 

ken dan ik altijd dacht.  

 

Arthur bestelt een glas droge, witte wijn voor 

mij en toast op ons verblijf op het eiland, niet op 

onze gezondheid. Hij ruikt aan de whisky en 

neemt voorzichtig een slok, die hij met zijn ogen 

dicht opdrinkt. Het ziet ernaar uit dat hij aan de 

vermogende Europeanen denkt waarvoor hij 

hier een zeilrace organiseert. Zichtbaar 

genietend houdt hij zijn glas tegen het licht. ‘Je 

wilt niet weten het kost, die zeilrace. Het gaat 

om boten met een bemanning van pakweg dertig 

personen.’ ‘Ik geloof niet dat ik het wil weten,’ 

zeg ik. En een beetje venijnig: ‘Ik had een klein 

restaurantje op het oog voor deze avond, met 

uitzicht op zee, waar je de golven tegen de 

rotsen hoort klotsen en het hele diner minder 

kost dan jouw aperitief.’ ‘Het wordt groots en 

meeslepend’, zegt hij met zijn ogen dicht. En in 

de ban van zijn visioen: ‘Dineren doe je bij 

voorkeur in het hart van een metropool, maar bij 

gebrek daaraan, ten minste in een stad.’ ‘Met 

uitzicht op een standbeeld,’ zeg ik. Hij kijkt 

peinzend naar buiten. 

‘Ja, Napoleon. Ik hou van de groten der aarde. 

Waar ik een hekel aan heb, is het soort 

standbeeld daar voor het raam. Die vent met die 

evangeliekrantjes, die mijn uitzicht op 

Napoleon bederft.’  

 

Het is koud en begint zowaar aarzelend te 

sneeuwen. Ik verheug mij ineens op de 

fotoreportage, op een wandeling door de 

dichtbegroeide maquis. ‘Ik erger me groen aan 

die kerel,’ herhaalt Arthur. ‘Staat daar het 

evangelie uit te delen. Voor een restaurant als 

dit! Dat is net zoiets als een knakworstverkoper 

voor het Hilton. Laat hij bij de kroeg gaan staan, 

waar het soort mensen uit komt dat een pasklaar 

antwoord wil op alle ellende in hun leven.’ ‘Die 

komen hier niet denk je?’ ‘Kom op, Lea, als je 

gaat dineren ben je niet in de stemming om op 

de stoep je levensvragen ter discussie te stellen.’  
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Ik had de man gezien. Hij stond een beetje 

verkleumd zijn folders aan passanten en 

bezoekers van het restaurant uit te reiken. Hij 

was vriendelijk en wat me vooral opviel: 

beleefd.  

Ik had een folder aangenomen en in mijn tas 

gestopt. Toen ik hem geld had willen geven, 

weigerde hij. Vervolgens bedankte hij mij in 

plaats van ik hem. ‘Ik wist niet dat jij je zo kon 

ergeren aan een voorbijganger,’ zeg ik. ‘Die 

man is zo weer weg. In tegenstelling tot 

Napoleon, die blijft hier nog wel even staan.’  

 

Arthur kijkt me taxerend aan. ‘Ben je moe?’ ‘Ik 

stoor me aan jouw bevlogenheid voor een dode 

en je minachting voor een levende die zijn hart 

lijkt te volgen.’ ‘Kom, kom. Maar nu je het zegt, 

Napoleon biedt een aardig uitzicht.’ Hij zegt het 

achteloos. Juist daardoor verdenk ik hem ervan 

dat dit decor niet toevallig is. De kleding, de 

wijnkaart, het plein met een standbeeld, alles is 

met zorg gekozen en nooit is het me opgevallen.  

Ik bekijk hem ineens met andere ogen. ‘Het zou 

mij gestoord hebben als er iemand stond die 

dronken was of zich misdroeg,’ kan ik niet 

nalaten te zeggen. Arthur maakt een geïrriteerd 

gebaar.  

‘Laten we van plaats verwisselen, dan zit ik met 

mijn rug naar het raam. Anders zie ik mezelf nog 

opstaan om te zeggen dat hij moet ophoepelen.’  

‘Dat klinkt weinig tolerant op kerstavond.’ ‘Na 

mijn laatste scheiding is het bergafwaarts 

gegaan met mijn verdraagzaamheid,’ zucht 

Arthur en wenkt de ober voor een verversing.  

‘Het spijt me. Jij geeft me altijd het gevoel thuis 

te zijn, dan laat ik me even gaan.’ Hij wijst met 

zijn duim over zijn schouder naar achteren. 

‘Laten we het over de keizer hebben. Typische 

Corsicaan natuurlijk, Napoleon. Als hij nog 

leefde, zou hij elke dag zijn moeder bellen. Maar 

weet je wel hoe geniaal hij was? Georganiseerd 

tot in zijn vingertoppen. Na elke gewonnen 

veldslag liet hij een stuk aan het huis van zijn 

ouders bouwen.  

Ben je er wel eens geweest?’ ‘Ik hoop er eind 

van de week naartoe te gaan.’ ‘Een dergelijke 

man verdient in elke zichzelf respecterende 

hoofdstad een standbeeld.’ ‘Hij stond anders 

ook bekend als een hoogmoedige wreedaard en 

ten slotte is hij tamelijk roemloos aan zijn einde 

gekomen,’ zeg ik en kijk naar de evangelist, die 

vriendelijk knikt naar een voorbij huppelend 

kind aan de hand van zijn vader.  

 

Ik denk aan vroeger. Aan de tijd dat we zelf 

huppelende kinderen waren en we in bomen 

klommen of hutten bouwden tijdens een 

picknick.  

Onze hutten waren kastelen. Ik zie Arthur nog 

voor me, hoe hij met de zwaarste takken sleepte 

en zich verbeeldde dat hij King Arthur in eigen 

persoon was. Hij had zelfs op een warme 

nazomermiddag eens een krans gemaakt van 

beukenbladeren. Nu treuren hij en ik ieder op 

onze eigen wijze in een leeg huis dat niets meer 

heeft van de glorie die onze geïmproviseerde 

kastelen hadden. Ik ben zo in gedachten, dat ik 

niet merk dat Arthur zwijgt.  

 

Ik schud wakker uit mijn dagdromen door een 

merkwaardig geluid, alsof Arthur in slaap is 

gevallen en snurkt. Als ik traag omkijk, zie ik 

dat het glas uit zijn hand glijdt en hij bezig is om 

langzaam maar zeker slagzij te maken, alsof hij 

zelf een enorm zeilschip is dat het tegen wil en 

dank moet afleggen tegen een vliegende storm. 

Ik moet een gil hebben gegeven, want ik zie 

mensen opstaan, ik hoor stoelen schuiven. 

Stemmen verheffen zich, iemand roept om hulp. 

In een flits zie ik ook door het raam dat de 

evangelist zich omdraait.  

 

Arthur ligt op de grond, terwijl de evangelist 

hem een hartmassage geeft en af en toe kort 

beademt. Hij is haastig binnengekomen, heeft 

mensen opzij geduwd en deskundig de leiding 

genomen. Om meer ruimte bevolen. Ik kijk naar 

Arthur. Groots en meeslepend, dreunt het door 

mijn hoofd. Boven het geroezemoes uit hoor ik 

de sirenes van een snel naderende ambulance. Ik 

voel hoe ik sta te trillen en zoek steun in de 

vensterbank. Ik stamel tegen God met mijn 

hoofd naar beneden, op de rug van de man 

gericht die Arthur zojuist nog verwenste. Stel 

dat hij hem had weggestuurd, denk ik, dat hij 

naar buiten was gelopen om hem te vertellen dat 

hij de gevel van dit restaurant ontsierde met zijn 

aanwezigheid. Ik zie hoe het zweet van de 

slapen van de man naar beneden drupt, in de 

kraag van zijn jas verdwijnt. Hij heeft zijn 

mouwen opgestroopt. Zijn handen liggen over 

elkaar ter hoogte van Arthurs borstbeen.  

Om ons heen heerst een beklemmend 

stilzwijgen.  

Ik kijk achterom naar buiten en zie hoe her en 

der verspreid de folders van de evangelist op de 

stoep liggen. Hij moet ze in grote haast van zich 

hebben afgegooid. Iemand bukt zich om er een 
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op te rapen. De verspreiding van het evangelie 

gaat gewoon door.  

 

Ik durf me nauwelijks te bewegen en luister naar 

de adem van de man die Arthur tot leven 

probeert te wekken. Zou hij dood zijn? Is dit een 

zinloze pantomime? Hoe lang kan iemand 

zonder adem? De ambulance staat met blauw 

flikkerlicht voor het raam en laat ijskoude 

schaduwen over Arthurs bleke gezicht glijden. 

Verpleegkundigen komen binnen. Iemand 

neemt de hartmassage over. De evangelist komt 

overeind en wankelt.  

Hij lijkt moeite te hebben met de werkelijkheid 

om hem heen. Ik schuif een stoel bij. ‘Ik haal 

wat water voor u,’ zeg ik. Als ik terugkom, is 

het ambulancepersoneel bezig Arthur op een 

brancard te tillen. ‘U hebt goed werk geleverd, 

er zit weer beweging in,’ hoor ik iemand tegen 

de evangelist zeggen. ‘Mag ik mee?’ vraag ik. 

‘Bent u zijn vrouw?’ ‘Een vriendin.’ ‘Als u 

tegen een stootje kunt, mag u mee. We 

garanderen geen goede afloop.’ Ik vraag de 

evangelist naar zijn naam.  

‘Mijn naam en adres staan op de folder,’ zegt 

hij. ‘Die heeft u meegenomen, nietwaar?’ Ik 

knik en loop achter de brancard aan naar buiten, 

waar Napoleon het incident onbewogen 

gadeslaat.  

 

Tegen de ochtend word ik binnengelaten op de 

intensive care. De cardioloog zegt dat Arthur het 

niet had gered zonder reanimatie.  

Zijn kransslagader zat nagenoeg dicht, ze 

hebben een aantal omleidingen moeten maken.  

De komende 24 uur zal moeten blijken of hij het 

redt, zegt hij. Arthur ligt zwaar ademend aan een 

zuurstofapparaat. Meters geven zijn hartslag aan 

en registreren lichaamsfuncties met gifgroene 

grafiekjes. De specialist geeft geduldig uitleg. 

Een infuus met bloedverdunners druppelt via 

een bloedvat naar binnen. Aan de andere kant 

van het bed hangt een zak met bloed klaar. 

Onder de deken vandaan sijpelt urine via een 

slang in een plastic zak die aan het bed is 

opgehangen. Ze hebben over Arthur een groen 

katoenen operatiejasje gelegd. Geen tenue de 

ville. Een verpleegkundige belooft me te bellen 

als hij uit de narcose bijkomt en ik ga naar het 

hotel en word pas wakker tegen lunchtijd. Ik bel 

het nummer op de folder die in mijn tas zit en 

als ik de evangelist aan de lijn krijg, leg ik hem 

uit dat zijn deskundig ingrijpen levensreddend is 

geweest. Dat als het alsnog fataal afloopt, het 

niet aan hem ligt, maar aan complicaties van de 

operatie. ‘Wens hem Gods zegen toe,’ zegt hij 

vriendelijk.  

 

Ik zit naast het bed als Arthur aan het eind van 

de volgende middag bijkomt. Hij kan 

nauwelijks spreken. ‘Dat was een goedkoop 

dinertje, gisteravond,’ zeg ik zacht en leg mijn 

hand op die van hem, voorzichtig vanwege het 

infuus. ‘Op het nippertje?’ vraagt hij fluisterend. 

Ik knik. ‘Je bent er nog.’ ‘Ik droomde over ons 

dorp’, zegt hij. Ik moet me diep vooroverbukken 

om de korte zinnetjes tussen het zware ademen 

door op te vangen. ‘Ik liep door het bos. Het was 

zomer. Ik hoorde het knappen van 

dennenappels. Zag zaden dwarrelen. Rook hars 

en kamperfoelie. Zag ons zitten in de kerk, naast 

elkaar.’ Hij draait zijn hoofd weg. Ik durf mij 

nauwelijks te bewegen, woordeloos. ‘Een 

psalm. Een zin met verlangen,’ fluistert hij.  

 

Nu ben ik het die in de heftige stromen van mijn 

leven zoek naar onze gezamenlijke Bron.  

Ik hoor scherpe stemmen op de gang, het geluid 

van wielen op het marmoleum. Alweer een 

leven in de branding. ‘Mijn God U zoek ik met 

verlangen. Zo ras wij ’t morgenlicht 

aanschouwen,’ zeg ik met onvaste stem. Zacht 

begin ik te zingen. ‘De dageraad is hier een 

openbaring’, zeg ik later. ‘Ik heb het vanmorgen 

dag zien worden. De zon klom rozerood 

omhoog en liet het zeewater blozen.’ Het is lang 

stil. Ik wil opstaan. ‘Blijf nog even.’  

 

‘In dat restaurant van jou had niemand mij 

kunnen reanimeren,’ zegt hij dan moeizaam en 

met een vleugje humor. ‘Het was bij de prijs 

inbegrepen. Deskundig personeel.’ Hij laat 

doodmoe zijn hoofd achterover zakken. Ik durf 

het nog niet aan. Ik zeg het hem pas op de dag 

dat hij uit het ziekenhuis wordt ontslagen. Tien 

kilo lichter, tien jaar ouder, tien keer minder 

zelfverzekerd. Het nieuwe jaar is begonnen.  

‘Het deskundige personeel deed ondanks de 

Michelinster, niets,’ zeg ik vlak voor ik vertrek 

zo terloops mogelijk. ‘Hoe bedoel je dat?’ 

‘Zoals ik het zeg. De man van wie jij vond dat 

hij jou het uitzicht op Napoleon benam, kwam 

binnen om je te reanimeren.’  

Ik leg de folder op bed. ‘Zijn telefoonnummer 

staat achterop,’ zeg ik. Het blijft lang stil. Dan 

grijpt hij mijn handen.  

 

Dit kerstverhaal komt uit de bundel 

‘Langverwacht’, ISBN 9789023994008.  
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