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Belangrijke adressen en andere gegevens 
 
Predikant: ds. E. van Veen 58 85 68  ericvveen@ziggo.nl 
Preses: dhr. E. Dedden 58 85 39  bertdedden@ziggo.nl  
Scriba: dhr. G. Dekker 06 106 506 72  scriba@pk-steenwijkerwold.nl 
 
Kerkelijk bureau:  51 74 51 kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl 
 
College van Kerkrentmeesters: kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl 
Voorzitter: dhr. E. Dedden 58 85 39 bertdedden@ziggo.nl 
Penningmeester: dhr. J.D. Zeefat 51 01 11 zeefatjd@gmail.com 
Secretaris mevr. W.K. Heijman-Hartkamp 51 74 51 kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl 
 
Gebouwen: dhr. J. Jongschaap 58 91 94 janengeesjejongschaap@ziggo.nl  

 
Banknr.: NL17 RABO 0149 0057 17 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te 
Steenwijkerwold 
 
Ouderlingen: ouderlingen@pk-steenwijkerwold.nl 
Voorzitter: dhr. K. Klarenberg 51 31 14 jan-jurk@hotmail.com  
 dhr. G.H. Dolstra 58 91 64 gh.dolstra@gmail.com 
 
Diaconie:  diaconie@pk-steenwijkerwold.nl 
Voorzitter: dhr. H. Linthorst 06 106763 66 fam_linthorst@hotmail.com 
Secretaris: vacature  
Penningmeester: vacature  
 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 
Nevendienst/zondagsschool: 
   mevr. J. Klaverdijk-Ellen 85 16 23 jolandae@hotmail.com 
Oppasdienst:  vacature 
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 pinksternummer. Uw bijdrage voor dat nummer 

kunt u tot en met woensdag 18 mei sturen via e-mail naar het kerkelijk bureau: 

kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl  

 

Vanaf het Pinksternummer vindt de verspreiding van Kontakt weer plaats, zoals dat voor de 

coronaperiode gebruikelijk was.  

Had u een betaald abonnement op Kontakt , dan krijgt u de nummers van Kontakt in de 

brievenbus. De gratis abonnementhouders krijgen deze per e-mail toegezonden. Wij 

gebruiken hiervoor de overzichten van voor de coronaperiode. 

Had u geen betaald of gratis abonnement dan ontvangt u alleen met de Pasen en met de 

Kerst het Kontakt.  

 

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 
 

Concert de Woldklank zaterdag 9 april 20.00 uur Kerk 

Leesgroep maandag 11 april 10.00 uur Hoogthij 

Gemeenteavond maandag 25 april 19.30 uur  kerk 

Kerkenraad maandag 11 april 19.30 uur Hoogthij 

 dinsdag 24 mei 

Ouderenmorgen donderdag 5 mei 10.30 uur Hoogthij 

 donderdag 2 juni 

Samen aan Tafel donderdag 5 mei 12.15 uur Hoogthij 

 donderdag 2 juni 

 

 

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 

 

 

 

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

 

 

Overzicht kerkdiensten 
  

    

donderdag 14 april 

witte donderdag 

viering heilig avondmaal 

19.30 uur  ds. E. van Veen 

 

Eredienst 

vrijdag 15 april 

goede vrijdag 

 

19.30 uur  

 

ds. O. Mulder 

(Balk) 

Stille Hulp 

zaterdag 16 april 

stille zaterdag 

 

21.00 uur ds. E. van Veen 

 

-- 

zondag 17 april 

1e paasdag 

m.m.v. de Woldklank 

09.30 uur  ds. E. van Veen 

 

Werelddiaconaat 

zondag 24 april 

 

09.30 uur ds. H.J. Groot 

(Burgum) 

 

Kerktelevisie 

zondag 1 mei 09.30 uur ds. J. Kooistra 

(Dwingeloo) 

 

Onderhoud uurwerk en 

klokken 

zondag 8 mei 

 

 

09.30 uur  ds. R. Gosker 

(de Wijk) 

 

Noodhulp + werken aan 

vrede 

zondag 15 mei 

doopdienst 

09.30 uur ds. E. van Veen 

 

Binnenlands Diaconaat 

zondag 22 mei 

Tentdienst 

 

09.30 uur Dhr. A. Weemstra 

(Vries) 

 

 

zondag 29 mei 

 

09.30 uur  Dhr. G. Doorn 

(Oldemarkt) 

Jong Protestant  

 

Op zondag 1 mei is er na de eredienst de mogelijkheid elkaar te ontmoeten bij het drinken van een 

kop koffie of thee. 

 

Doopdienst zondag 15 mei 
 

Op 15 mei aanstaande wordt in onze kerk een doopdienst gehouden. Paul van der Veer (zoon van 

ds. Van der Veer, die eerder in Willemsoord dominee is geweest) en Marjan Flobbe laten hun 

dochter Jet Wiepje Janna dopen. Het gezin woont aan de Burgemeester Boldinghlaan 9 in Tuk. 

 

We hopen op een fijne dienst met elkaar. 

mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
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Stille week en Pasen 
Met Palmpasen (zondag 10 april) begint de zogenaamde Stille Week. Een week om stil te worden 

en je te bezinnen op wat komen gaat. We volgen Jezus op zijn weg door Jeruzalem: een weg van 

afscheid nemen, verraad, eenzaamheid, van lijden, van dood. Een weg naar leven en een nieuw 

begin. 

 
 

Witte Donderdag 14 april 19.30 uur 
Lezingen: Exodus 12:15-20 en Johannes 13:1-15 

De kleur is wit, de kleur van het leven, van het feest, van eeuwigheid. Het verhaal dat Jezus, 

voorganger en rabbi, de voeten wast van zijn leerlingen hoort bij het begin van het paasverhaal. 

Een intiem gebaar, zorgend en toelaten, het vraagt om vertrouwen over en weer. 

 

Goede Vrijdag 15 april 19.30 uur 

Een dag zo bitter en zo goed. Jezus gaat dwars door de bitterheid heen, maar wat is er goed aan 

een gekruisigde? Hoeveel mensen worden tot aan vandaag gekruisigd omwille van …! Jezus 

ontwijkt de laatste stap niet. De twijfel is ook hem eigen, het gebed … ‘Vader laat deze beker aan 

mij voorbijgaan’. Waarom toch? Als er een viering, een moment in ons geloof is waar deze vraag 

terecht gesteld wordt in het aangezicht van menselijk lijden, dan vandaag! Waarom?! Kunnen we 

het met die vraag uithouden? Jezus sterft, het licht gaat uit – duisternis over het hele land -. Einde 

verhaal, einde geloof? Wij blijven achter en hopen desondanks het geloof te houden, dat God zelf 

de stervenden vasthoudt en ook ons … en wij Hem … onzeker in het weten én tegelijk zeker in 

het geloof.  

 

Zaterdag 16 april – Paasnacht de derde dag 21.00 uur 

Er komt een tijd van waken, bidden en luisteren naar oeroude verhalen van góede schepping, van 

gebed in nood, van kyrie, luisteren naar wat de stilte zegt, naar wat in ons binnenste omgaat … 

luisteren. Waar spreekt God, klinkt zijn Woord, zijn Naam, onze hulp. In stilte komen we de kerk 

binnen, kwetsbaar roepen we om licht. Het licht, de nieuwe paaskaars, wordt binnengedragen, één 

vlam middenin het donker, deze kwetsbare vlam is teken dat Gods licht ons leven draagt, wat er 

ook gebeurt. In dit licht kunnen we weer verder kijken, zien wat de toekomst brengen moge, het 

nieuwe tegemoet gaan, opstaan! Drie vieringen lang hebben we ervaren wat het betekent om te 

delen, om onder te gaan en op te staan in een ander volstrekt nieuw licht waar je leven op is geijkt. 

 

Zondag 17 april Pasen 

Jullie vragen, hoe is de opstanding der doden? – Ik weet het niet. Jullie vragen, komt er een 

opstanding der doden? – Ik weet het niet. Jullie vragen, komt er geen opstanding der doden? – Ik 

weet het niet. Ik weet alleen, waarnaar jullie niet vragen: De opstanding van hen die leven. Ik weet 

alleen, waartoe Hij ons roept: Tot opstanding vandaag en nu. (Kurt Marti)  

Jezus heeft een (uit-)weg gebaand … er is een doorkomen aan de nacht. Er is ons, voorgoed! een 

leven in licht en vreugde geschonken, een nieuwe belofte toegezegd en bevestigd: Halleluja. Aan 

deze dienst werkt dit jaar de Woldklank, fijn dat dit weer mogelijk is.  
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Lied voor Palmzondag 
 

U bent voor ons verschenen,  

als baken in de tijd 

al lijkt u ook verdwenen 

u blijft in eeuwigheid. 

Nu roepen ze Hosanna! 

Gezegend hij die komt, 

in naam van God. Hosanna! 

tot het gejuich verstomt. 

 

U bent voor ons verschenen, 

u werd bespot, veracht. 

de euforie verdwenen; 

u werd ter dood gebracht. 

Nu zwaaien ze met palmen 

in heel Jeruzalem, 

hun holle kreten galmen, 

straks roept men: Kruisig hem! 

 

U kwam om ons te helen, 

die wondertekens deed, 

een koning volgens velen, 

die op een ezel reed. 

U bent voor ons verschenen, 

als baken in de tijd 

al lijkt u ook verdwenen 

u blijft in eeuwigheid. 

 

                                Frank Odinot 

 

 

Wij feliciteren de volgende 75-plussers 
 

  

 

13 apr L. Kolenbrander, Oyershoeve 9, met zijn 75e verjaardag 

14 apr B.T. de Groot Boersma, Boomsluiters 7, met zijn 79e verjaardag 

16 april L. Bijker-van Asselt, Marienwold 53, met haar 76e verjaardag 

16 april H.A. Stegink, Boomsluiters 3, met zijn 79e verjaardag 

17 april J. Lijkendijk, Vredenburg 40, met zijn 80e verjaardag 

18 april F. Bakker - de Jong, Capellestraat 40, met haar 86e verjaardag 

23 april A. van Essen, Tukseweg 171, met zijn 78e verjaardag 

26 apr A. Wardenier, Zwarteweg 4, met zijn 78 verjaardag 

28 apr A. de Haan-Otten, Oldemarktsweg 63, met haar 85e verjaardag 

29 apr A. Veneboer, De Burght 24, met zijn 86e verjaardag 
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30 april A.P. van den Hoofdakker - van Dijk, Tukseweg 177, met haar 79e verjaardag 

30 april M.E. Pit – Kors, Conincksweg 49, met haar 80e verjaardag 

6 mei W. Prummel, Mariënwold 20, met zijn 88e verjaardag 

21 mei J. Zeefat-van Sleen, Oldemarktsweg 153, met haar 75e verjaardag 

22 mei S.F. Bakker - van Dam, Het Schild 12, met haar 80e verjaardag 

23 mei K. Zeefat, Hesselingendijk 3, met zijn 78e verjaardag 

28 mei C. van der Knokke, Bergsteinlaan 76, met zijn 86e verjaardag 

31 mei G. Veneboer-Bruins, Burght 24, met haar 83e verjaardag 

31 mei G. Bruggen - van Beek, Bakkersveld 11 D, met haar 78e verjaardag 

 

 

 
 

 

Pastoraat – gemeenteleden 
 

Hieronder ziet u een overzicht van gemeenteleden die permanent in een tehuis wonen.  

 

Zonnekamp, Oyershoeve 1, 8331 XR Steenwijk: 

dhr. L. Kolenbrander Woonark 0.9 

mevr. M. Pieffers-Prins  kamer 141 

mevr. V. Noordhuis-Faken 

mevr. A. Bezembinder-Veeloo kamer 207 

 

Woonzorgcentrum Nijenstede, Johannes Bogermanstraat 1, 8331 GZ Steenwijk: 

mevr. G.R.C.L. Dragstra-Boer 3.33 

 

Mevr. F. Muis-Poepjen tijdelijk Zorgcentrum de Linde in Heerenveen 

 

Als u iets te melden heeft of door te geven wat betreft pastoraat, neem dan gerust contact op 

met de ouderling of met de predikant. 

 

 

Wij gedenken 
 

Piet Dekker 

Op 17 februari is dhr. Piet Dekker overleden, 

op de leeftijd van 86 jaar. Sinds afgelopen 

zomer woonde hij met zijn vrouw in het 

verzorgingshuis Nijenstede in Steenwijk. Piet 

Dekker was een bekende verschijning in het 

dorp en in onze gemeente. Die bekendheid 

heeft hij gekregen door de winkel die hij 

samen met zijn vrouw Gerry op 

Steenwijkerwold heeft gehad, en hij is enige 

tijd koster van onze kerk en beheerder van het 

Centrum geweest. Verder is hij in het 



 8  
 

 

vrijwilligerswerk actief geweest, onder andere 

door jarenlang de collecte voor Simavi te 

verzorgen op Steenwijkerwold. En hij was 

collectant voor het verjaardagfonds van de 

kerk. 
In de afscheidsdienst op 23 februari in onze 

kerk heeft zijn zoon Klaas verteld over het 

leven van zijn vader, mooie herinneringen 

werden gedeeld over het gezin met de drie 

kinderen, Andre, Klaas en Fredi, over de 

vakanties van Piet en Gerry, over de mooie 

tijd met de kleinkinderen. In de dienst hebben 

we stilgestaan bij het bijbelboek Prediker, 

waar we heel veel wijsheden in vinden, zoals: 

de zin van het leven is dit leven, hier op aarde 

moet je het doen. Hier op aarde moet je goed 

zijn voor je naasten. Deze woorden waren 

geheel in wat Piet vaak uitdroeg, dat ieder 

mens gelijk is. Daar had hij mooie verhalen 

over. Wij wensen zijn vrouw Gerry, de 

kinderen en de kleinkinderen veel sterkte en 

Gods zegen toe in het gemis van haar man, 

hun vader en opa. 

 

 

Jan Gaal 

Op 19 februari is, op de leeftijd van 85 jaar, 

Jan Gaal overleden, na een lange periode van 

afnemende gezondheid. Sinds mei 2021 jaar 

woonde hij in de woonark in Zonnekamp in 

Steenwijk. Jan Gaal was het jongste kind van 

de negen kinderen, die zijn ouders hebben 

gekregen. Op donderdag 24 februari hebben 

we afscheid van Jan Gaal genomen in een 

afscheidsdienst gehouden in de Hervormde 

kerk van Paasloo. In die afscheidsdienst 

hebben we zijn leven herdacht.  
De langste tijd van zijn leven heeft hij op de 

Baars gewoond, eerst met zijn ouders, daarna 

met zijn vrouw Antje Oosterkamp. Antje en 

Jan konden zelf geen kinderen krijgen, maar 

hebben wel twee pleegkinderen gehad, Dennis 

en Gerard. Een bewogen tijd is dit geweest. 

Na het overlijden van zijn vrouw Antje, 

verhuisde Jan naar Oldemarkt. Jan was een 

echte paardenman, die geregeld naar 

keuringen en concoursen ging, vaak met 

Wilhelmien, die de paarden verzorgde maar 

ook een grote steun voor hem werd.  

De laatste jaren ging zijn gezondheid sterk 

achteruit. Wel genoot hij van de mensen die 

op bezoek kwamen. Hij vond het ook fijn als 

zijn kleinkinderen kwamen.  

In de afscheidsdienst hebben we psalm 121 

gelezen, die ook gelezen is bij het afscheid van 

zijn vrouw Antje. We hebben Jan 

toevertrouwd aan de Eeuwige, die onze 

ingang en uitgang bewaard. Wij bidden allen 

die Jan Gaal missen God’s troost en nabijheid 

toe. 

 

 

Gemeenteavond maandag 25 april 
 

Nu we blijkbaar verlost zijn van het Coronavirus en alle varianten die er waren, en nu we weer naar 

de kerk kunnen en weer mogen zingen, en alle maatregelen zijn vervallen, wordt het de hoogste tijd 

om een gemeenteavond te organiseren. Er wordt al nagedacht over een goed programma, maar daar 

kunnen we nu nog niet zoveel over zeggen.  

 

De datum staat wel al vast, dat is op 25 april aanstaande om 19.30 uur in de kerk 

 

In grote lijnen zal het programma er ongeveer als volgt uitzien: 

1. Diaconie: Spreker Appie Wijma uit Opende over zijn minimacamping en ’t Tuuntje. 

 Ten tijde van het uitkomen van Kontakt was er nog geen zekerheid over zijn komst. 

 (zie voor verdere informatie bladzijde 14) 

2. De ouderlingen doen verslag. 

3. De kerkrentmeesters zullen een presentatie  

houden.   

Actuele info over de gemeenteavond komt op de website  

en op Facebook te staan. 
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Van de ouderlingen 
 

Momenteel zijn we, kerkelijk gezien, 

onderweg in de 40 dagentijd. De periode 

vanaf aswoensdag tot aan Paaszondag. Een 

bijzondere tijd waarin wij uiteindelijk de 

kruisiging, maar ook de wederopstanding van 

Jezus gedenken. 

 

Vluchtelingen Oekraïne  

Sinds enkele weken weten we dat er veel 

medemensen op de vlucht zijn voor het 

oorlogsgeweld in Oost-Europa. Nederland 

ving al vele vluchtelingen op de afgelopen 

jaren, maar daar komen nu veel mensen bij die 

een veilige plek zoeken. Ook in de gemeente 

Steenwijkerland worden tientallen 

vluchtelingen ondergebracht. Maar dat kan 

een gemeente, in samenwerking met diverse 

hulporganisaties, niet alleen. Als kerkelijke 

gemeente hebben wij al een collecte 

georganiseerd met een mooie opbrengst (zie 

elders in dit blad), maar er is ook vraag naar 

diverse spullen. Via de gemeente of één van 

de lokale hulporganisaties komt u aan de weet 

waar behoefte aan is. Uiteraard kunt u ook 

vragen bij één van de kerkraadsleden. 

 

Paasvieringen 

Nu de coronaregels zo goed als verdwenen 

zijn biedt ons dat als kerk ook meer 

mogelijkheden. Tijdens de vieringen voor 

Pasen zal op witte donderdag weer de viering 

van het Heilig Avondmaal zijn. Wel in 

aangepaste vorm. 

 

Tentdienst 22 mei 

Mogelijk zal er op zondag 22 mei, na lange 

tijd, weer een tentdienst worden 

georganiseerd als onderdeel van het 

dorpsfeest. Hierover vindt overleg plaats. 

 

Openluchtdienst 3 juli 

Zondag 3 juli zijn er plannen om een 

openluchtdienst te organiseren. Te zijner tijd 

meer informatie. 

 

Kinderkerk 

Het is ook mooi dat de kinderkerk weer gestart 

is. Na lange tijd van niet bij elkaar kunnen 

komen biedt dit weer kansen op 

bijeenkomsten met elkaar. 

 

Namens ouderlingen en kerkraadsleden goede 

en gezegende Paasdagen gewenst. 

Gerard Dolstra 

 

 

 

Nieuws uit de kerkenraad 
 

Graag delen wij als kerkenraad met u wat zoal 

binnen de vergadering wordt besproken, 

natuurlijk voor zover dit mogelijk is. Op 

donderdag 3 maart hebben wij weer 

vergaderd.  

 

*  Als het nodig is zullen wij als kerk bekijken 

wat wij kunnen doen voor de opvang van 

vluchtelingen uit Oekraïne. Er is al een 

collecte gehouden, waarbij een mooi bedrag 

van € 793,00 is opgehaald. 

*  In de coronatijd was besloten om het blad 

Kontakt bij iedereen te bezorgen. Nu de 

coronatijd met al haar maatregelen 

grotendeels achter ons ligt, hebben wij 

besloten om in het vervolg met Pasen en met 

de Kerst Kontakt bij iedereen te bezorgen. De 

andere nummers worden net als eerder 

digitaal of tegen betaling verstrekt. 

*  Het hebben van een visie op de toekomst 

van onze eigen kerk vinden wij van belang. In 

de komende jaren zullen wij daar dan ook mee 

aan de slag moeten. Ook ligt er bij de 

burgerlijke gemeente een opdracht om een 

kerkenvisie voor Steenwijkerland op te 

stellen.  

Dat neemt niet weg dat wij ook om ons heen 

moeten kijken, naar eventuele samenwerking 

met anderen. Het voorstel is dan ook om met 

de katholieke kerk verder in gesprek te gaan 

om te kijken wat wij al dan niet samen zouden 

kunnen doen.  
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*  Met de gemeente zal gesproken worden 

over het onderhoud van de begraafplaats 

rondom de kerk.  

*  Er is besloten om binnenkort een 

gemeenteavond te houden. 

 

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  

 
 

Afscheid Femmie Dolstra-Seinen en 

herbevestiging ambtsdragers 
 

In de dienst van zondag 13 maart heeft Femmie Dolstra-Seinen na ruim 10 jaar afscheid genomen 

als diaken van onze gemeente. Door ds. Van Veen zijn de formele woorden die horen bij een 

afscheid uitgesproken. Bert Dedden, voorzitter van de kerkenraad, heeft woorden van dank 

uitgesproken voor het werk dat zij voor onze gemeente heeft gedaan. 

 

In deze dienst zijn ouderling Klaas Klarenberg en de ouderling-kerkrentmeesters Jan Jongschaap en 

Bert Dedden herbevestigd als ambtsdragers. 
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Van de diaconie 
 

De winter is voorbij, het nieuwe voorjaar 

lonkt. Prachtig, alles wordt groen, knoppen 

lopen weer uit. Nieuw leven. 

 

Gemeenteavond 

Er komen weer wat activiteiten aan. Het is de 

bedoeling op 25 april weer een 

gemeenteavond te houden, we zijn bezig om 

het programma in te vullen. Het wordt een 

boeiende avond. 

 

Afscheid Femmie 

In de Diaconie hebben we afscheid genomen 

van Femmie Dolstra, Ze blijft nog wel 

bijzondere taken voor ons vervullen. We zijn 

heel erg dankbaar wat Femmie voor ons 

gedaan heeft, en nu nog steeds doet. 

 

Biblebox in MFC Hoogthij 

We hebben als diaconie een Biblebox 

besteld. Hier zitten allemaal kleine bijbeltjes 

in, in verschillende talen. Het is de bedoeling 

om deze te plaatsen in de bibliotheek in 

Hoogtij. Mensen kunnen hier gratis een 

exemplaar uit pakken en mee nemen. Indien 

nodig wordt er bijbesteld en aangevuld. 

 

Rooseveltvakantieweek alleenstaanden 

Dit jaar is er weer een Roosevelt-

vakantieweek voor alleenstaanden met een 

lichte beperking. Deze wordt georganiseerd 

door het Diaconaal Streekverband Noordwest 

Overijssel. Deze week wordt gehouden van 25 

juni tot en met 2 juli. Ook dit jaar weer in het 

Nieuw Hydeperk te Doorn. Deze 

vakantieweek wordt mogelijk gemaakt door 

heel veel vrijwilligers. Er is altijd een 

predikant of geestelijk verzorger aanwezig. 

Wilt u hier graag aan mee doen, meld u zich 

bij Henk Linthorst, telefoon 06-10676366, of 

bij één van de andere diakenen. Weet u 

iemand die hiervoor in aanmerking komt, geef 

het aan ons door. 

 

Opbrengst collectes 

De collecte voor Oekraïne heeft het prachtige 

bedrag opgebracht van € 793,00. De collecte 

voor de Voedselbank € 683,00. Heel hartelijk 

bedankt voor deze gulle gaven.  

Alle twee heel erg belangrijk, en hard nodig. 

 

Oekraïense vluchtelingen 

Sinds enkele weken weten we dat er veel 

medemensen op de vlucht zijn voor het 

oorlogsgeweld in Oost-Europa. Nederland 

ving al vele vluchtelingen op de afgelopen 

jaren, maar daar komen nu veel mensen bij die 

een veilige plek zoeken. Ook in de gemeente 

Steenwijkerland worden tientallen vluchte-

lingen ondergebracht. Maar dat kan een 

gemeente, in samenwerking met diverse 

hulporganisaties, niet alleen. Als kerkelijke 

gemeente hebben wij al een collecte 

georganiseerd met een mooie opbrengst, maar 

er is ook vraag naar diverse spullen. Via de 

gemeente of één van de lokale hulp 

organisaties komt u aan de weet waar behoefte 

aan is. Uiteraard kunt u ook vragen bij één van 

de kerkraadsleden. 

 

 
Het frisse groen op de jong twijgen, 
Een tere tak met bloesemknop. 
De natuur spreekt en zal niet zwijgen, 
De lente volgt de winter op. 
 
Pasen schenkt ons weer nieuw leven, 
het oude is voorbij gegaan. 
Een licht wordt ons gegeven, 
om in het donker op te staan. 
 
Pasen opent dichte deuren, 
een voorportaal is ons bereid. 
Een leven vol van lentekleuren, 
Een vleugje van de eeuwigheid. 
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Voorjaarsconcert Chr. Brassband De Woldklank  
 

Na een lange periode van stilte en lockdowns 

kan de draad weer opgepakt worden. De 

Woldklank is daarom meteen aan de slag 

gegaan met het organiseren van het 

voorjaarsconcert. Dit zal zijn op zaterdag 9 

april om 20.00 uur in de Protestantse Kerk in 

Steenwijkerwold.  

 

De brassband staat sinds kort onder leiding 

van Ellis Nijdam uit Heerenveen. Zij is Karel 

Jager opgevolgd, die de band 17 jaar heeft 

geleid. Ondertussen zijn band en dirigent al 

aardig op elkaar ingespeeld en dat willen ze 

tijdens dit concert graag laten horen.  

 

Deze avond zal De Woldklank zich 

voornamelijk richten op het spelen van 

filmmuziek en nummers uit musicals. Maar 

ook het echte brassbandwerk zal niet 

ontbreken.  

 

Kortom een afwisselende avond. De 

muziekcommissie van de vereniging rekent 

erop dat mensen weer toe zijn aan een mooi 

concert nu het weer mag en hoopt deze avond 

dan ook op een volle kerk. Dus graag tot ziens 

op zaterdag 9 april.  

 

Namens Chr. Brassband De Woldklank,  

Albert Bosscha, voorzitter  

 

 
 

 

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. 

 

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: 
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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. 

 

Pasen in jouw leven 
 

Er is in het verhaal van ons leven soms een knik. 

Het gaat anders dan je gedacht had. 

Een verlies treft je. 

Een vriend gaat van je heen. 

Je huwelijk valt uit elkaar. 

Contacten lopen dood. 

Je eigen levensverwachting loopt vast. 

Je vindt geen werk of raakt het kwijt. 

Je komt alleen te staan. 

Je moet op je oude dag je huis verlaten. 

Je meest geliefde wordt dodelijk ziek. 

Op de weg van je leven ligt een steen die onbeweeglijk lijkt. 

Wie zal de steen wegrollen? 

 

Op diezelfde weg kan er een ontmoeting plaatsvinden. 

Iemand spreekt je aan. 

Iemand ontmoet je. 

Iemand tikt je op de schouders. 

Een woord raakt je hart. 

De steen komt in beweging. 

Je kijkt niet in een donker gat, maar je ziet licht. 

Je voelt je uitgenodigd. 

Je voelt nieuwe kracht komen. 

 

Het litteken blijft. 

De wond heelt. 

 

Je bent opnieuw aanwezig. 

 

(Marinus van den Berg) 
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Van de kerkrentmeesters 
 

Verkoop Pastorie 

Zoals de vorige keer al geschreven, is de akte 

waarin de verkoop van de pastorie is geregeld, 

op 14 maart j.l. getekend en gepasseerd bij de 

notaris. 

We kijken tevreden terug op het traject, dat 

vanaf het begin tot het eind bijzonder soepel 

is verlopen. We zijn als kerkrentmeesters 

dankbaar voor de ondersteuning van dhr. 

Kolkman van het KKG, die dit traject voor ons 

begeleid heeft. 

Overigens lopen we hiermee in de pas bij de 

landelijke ontwikkelingen waaruit blijkt dat 

het tegenwoordig meer gebruik dan 

uitzondering is dat een gemeente de pastorie 

of een kosterswoning gaat verkopen. Dat 

blijkt uit een onderzoek dat is gedaan door het 

VKB. De reden waarom dit zo is, zijn vaak de 

financiën, veel gemeenten zitten immers in 

financieel zwaar weer. Een andere reden is 

vaak dat een predikant niet meer voor 100% 

aan één gemeente is verbonden, en dus ergens 

een woonplek kiest tussen de gemeenten waar 

hij/zij werkzaam is. 

Veel predikanten zitten tegenwoordig in een 

soort mobiliteitsbureau. Dit zijn predikanten 

zonder een vaste gemeente, die kunnen 

zomaar ergens ingezet worden al of niet voor 

langere tijd, dus ook dan vervalt de behoefte 

aan een eigen pastorie. 

 

 

 

 

 

Komen en gaan 
 

De volgende leden zijn nieuw in onze 

gemeente: 

Dhr. R.J.M. Wessels, Heerweg 22 van 

Zwartsluis 

Fam. P.A. van Wilgen, Bergweg 50 van Almen  

 

De volgende leden zijn verhuisd binnen onze 

gemeente: 

Fam. J. Orsel, Oldemarktseweg 119E naar Joh. 

Bogermanstraat 1 (Nijenstede) 
 

 

De volgende leden zijn vertrokken: 

Fam. H. Wink, Oldemarktseweg 38 naar Oudemirdum 

Mevr. L. Oude Lansink, Tukseweg 238c naar Giethoorn 

Dhr. R.B. Baauw, Vredenburg 75 naar Oldemarkt 

Mevr. L.Y.J. Hoek, Hesselingendijk 14 naar Lemmer 

 

Appie Wijma ’s minimacamping en ’t Tuuntje 

in Opende (Groningen) 
 

Vakantievieren. Voor de iets meer dan 1 miljoen 

mensen in Nederland die onder de armoedegrens 

leven is het onbetaalbaar. Onder hen vele 

duizenden kinderen die nog nooit op vakantie 

zijn geweest. Oud-kweker Appie Wijma (58) uit 

het Groningse Opende besloot dat dat anders 

moest. Voor het derde jaar op rij ontvangt hij 

gezinnen, die bijna niets hebben, op zijn 

camping. Ze mogen een week kamperen, gratis 
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en voor niets. Met een team van vrijwilligers 

bezorgt Appie ze een onbezorgde week.  

 

‘Minima-camping’, zo kennen de meeste 

mensen Appie’s initiatief. De naam die hij zelf 

aan deze plek geeft is ‘Polemonium’, een 

verwijzing naar de Jacobsladder waarlangs 

engelen op- en afklimmen. ‘Als je op de 

onderste tree van de maatschappelijke ladder 

staat kun je alleen nog maar omhoog’, licht 

Appie toe. Hij is een gelovig man maar laat zich 

niet in een hokje stoppen. ‘Iedereen is welkom, 

moslim of christen, gelovig, niet-gelovig. Ik 

probeer hier geen zieltjes te winnen.’ 

 

Daarnaast is er Stichting Tuuntje, Voedseltuin 

Westerkwartier, levert wekelijks groente en fruit 

aan de verschillende voedselbanken in de 

provincie Groningen. En volgens Wijma is dat 

juist nu ontzettend belangrijk. “Voedselbanken 

krijgen gezien de huidige situatie veel minder 

voedsel van de supermarkten dan normaal”, 

vertelt de inwoner van Opende. “Dat komt 

omdat de supermarkten veel minder etenswaren 

over hebben. 

 

 
 

Feestweekend reünisten Immanuelschool op 10, 

11 en 12 juni 2022 
 

In 2022 bestaat het Christelijk Onderwijs, de 

Immanuelschool, in Steenwijkerwold 100 jaar 

De kinderen hebben van dinsdag 7 tot en met 

vrijdag 10 juni 2022 de themaweek “Expeditie 

Immanuel” 

Voor reünisten is er van vrijdag 10 tot en met 

zondag 12 juni 2022 een feestweekend. 

 

Op Facebook zijn wij te vinden onder “100 

jaar Immanuel” en ook via Instagram 

“KindcentrumImmanuel” 

 

Op de website 
https://100jaarimmanuel.weebly.com/ 
vindt u meer informatie en kunt u zich 

aanmelden voor de reünie, kerkdienst en het 
feest voor de 'jonge reünisten' van 12-17 
jaar. 
Volg deze pagina om op de hoogte te blijven 
van het laatste nieuws rondom dit 
feestelijke weekend! 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2F100jaarimmanuel.weebly.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR01Q4E8_iym7nzfogqMNMiQDZxgV6AYWBuawAU2DhY5Q011n0_ygcPhFEk&h=AT0BjGbK3B5B08NX0HZZK20qlWXbOPzNRE1KjtNBnqUCJ5uV40UtSNO3lWNudeHQw7NJSV66h4LOJDz1691DMc89sSwminf_odPC2qYRE-98u9Mhr10RO6S49YEw2zTrPF7J&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3UFDUmb1T9PL0g0g5rn38oRGtUxlgNJd2qZ5nhkcJc0JCXtvZzY1uZaFlj9CXktrikV4SnjiiO8KyaOpggWGNADuhlUwMM2VxgfmL0Lj55_zTHgjgiiD6YRfm-PCSI75tJciy0dGQrE6TYxy-91NPssUtUN_8XoU_r2XiAO6ueJg
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Programma feestweekend 

 

Vrijdag 10 juni 

8.30 - 14.15 uur  Feestelijke dag voor de kinderen van ons  kindcentrum 

16.00 - 19.00 uur 'Jonge' reünisten (12 t/m 17 jaar) 

 

Zaterdag 11 juni 

10.30 - 16.30 uur Reünie in en rondom de school  (18 jaar en ouder) 

 

Zondag 12 juni 

10.00 uur Kerkdienst bij de school 
 

 

Kerken geven vluchtende Oekraïners een plek 

om te schuilen 
 
Het is oorlog in Oekraïne. In het hele land 

worden steden gebombardeerd. Miljoenen 

mensen zijn op de vlucht voor het geweld. In 

veel steden dreigt een humanitaire ramp. Kerken 

en hulporganisaties in het hele land doen wat ze 

kunnen om alle mensen op de vlucht hulp te 

bieden. Kerk in Actie helpt hen daarbij.  

 

Lokale kerken bieden steun aan de grote stroom 

vluchtelingen die op gang kwam sinds de oorlog 

begon. Onderweg zijn er plekken ingericht voor 

onderdak en wordt voedsel en kleding 

uitgereikt. De kerk in Kamyanske, in de buurt 

van de stad Dnipro, is uitgegroeid tot een van de 

grootste vrijwilligerscentra in de stad. Maria 

Pahulych, vrouw van de voorganger, 

coördineert de hulp. “De vreselijke situatie in 

Marioepol noodzaakt inwoners op de vlucht te 

slaan. Hier krijgen ze eten, drinken, 

hygiënematerialen en een plek om te slapen. 

Veel gezinnen blijven een paar dagen en trekken 

dan verder.” Er zijn veel mensen die hulp 

vragen. “Er komt geen einde aan de stroom 

vluchtelingen, het is een verschrikkelijke 

situatie”, aldus Maria.  

 

Zwaar te lijden 

Ook de kerk van Father Vitaliy Martsyniuk in 

het plaatsje Fastiv is sinds de oorlog uitbrak een 

centrum van vrijwilligers geworden. 

Gemeenteleden kunnen er ook terecht voor 

mentale hulp in deze vreselijk onzekere tijd. 

“Alles wat we kunnen doen is bidden en 

helpen”, vertelt de priester. “Ons dorp ligt in de 

buurt van Kiev, er vinden veel gevechten plaats. 

Veel gemeenteleden zijn daarom zelf op de 

vlucht geslagen.” Vitaliy's kinderen zijn in 

veiligheid gebracht en verblijven nu in de buurt 

van Lviv, maar hij en zijn vrouw blijven op hun 

post om iedereen die het nodig heeft te helpen. 

“We brengen voedsel en andere eerste 

levensbehoeften naar mensen in de stad. 

Daarnaast bieden we vluchtelingen uit Kiev 

hulp. Zij hebben zwaar te lijden gehad onder 

aanvallen van Russische troepen.” 
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Oekraïens gezin in huis 

Ook buurland Moldavië vangt vluchtelingen op. 

De teams van HomeCare, partner van Kerk in 

Actie en normaal gesproken een 

thuiszorgorganisatie voor kwetsbare en zieke 

ouderen, zijn momenteel ingeschakeld bij de 

noodhulp aan Oekraïners op de vlucht. 

Directeur Tamara Adasan, directeur van 

HomeCare, partner van Kerk in Actie, vertelt: 

“We maken eerstehulppakketten en delen die uit 

bij de grensposten. In die pakketten zitten 

hygiënematerialen, vochtige doekjes en 

medicijnen. Ook nemen onze medewerkers 

ieder een Oekraïens gezin in huis.” 

 

De oorlog stoppen 

Elk team van HomeCare is hard bezig om 

nieuwe vluchtelingen op te vangen. “Mensen 

komen moe en gestresst aan. Velen hebben last 

van diarree, koorts, verstoppingen of andere 

pijn. Kinderen, huilende moeders, allemaal 

koud, hongerig en wanhopig.” De medewerkers 

doen wat ze kunnen. Ze zijn erg verontrust, ook 

over de bedreiging voor hun eigen land. “Bid 

voor ons, alleen God kan deze oorlog stoppen.” 

 

Kerk in Actie-partner Moldovan Christian Aid 

(MCA) biedt ook hulp aan vluchtelingen uit het 

buurland. De bij deze organisatie aangesloten 

kerken bieden gevluchte Oekraïners een warme 

maaltijd en onderdak. Ook worden 

voedselpakketten uitgedeeld aan mensen in 

nood.  

 

Hulp blijft dringend nodig 

Kerk in Actie werkt al jarenlang samen met 

kerken en christelijke organisaties die de meest 

kwetsbare mensen in Oekraïne en Moldavië 

helpen. Partners in beide landen vangen 

vluchtelingen op en voorzien hen van voedsel en 

onderdak. Zij geven aan dat de betrokkenheid 

vanuit Nederland hen enorm steunt in deze 

wanhopige tijd. Onze hulp blijft dringend nodig, 

ook nu! 

 

Hoe ziet de kerkelijke kaart in Oekraïne 

eruit? 

Geloof speelt al eeuwenlang een grote rol in 

Oekraïne. Ongeveer zeventig procent van de 

bevolking noemt zichzelf christelijk, daarnaast 

is er een brede schakering van andere religies in 

het land. Een kijkje op de kerkelijke kaart in 

deze verdrietige dagen van oorlog en strijd.  

 

Orthodoxe traditie 

Naast een christelijke meerderheid in Oekraïne 

is er een joodse gemeenschap, neemt de islam 

een plek in en is er ook een zeer kleine 

vertegenwoordiging van het hindoeïsme, het 

boeddhisme en andere religies. Het christendom 

kent er een brede schakering van kerken. De 

orthodoxe traditie neemt verreweg de grootste 

plaats in.  

 

Oekraïne kent verschillende 

kerkgemeenschappen. Er zijn meerdere 

protestantse en evangelische 

kerkgemeenschappen, diverse kerken die met de 

Rooms-Katholieke Kerk verbonden zijn - 

waarvan de Grieks-Katholieke Kerk de grootste 

is - en er zijn verschillende Oekraïens-

Orthodoxe Kerken. Lange tijd was de 

Oekraïens-Orthodoxe Kerk (Moskou-

Patriarchaat) de grootste kerk van Oekraïne.  

 

Wereldwijde familie 

In het afgelopen decennium heeft een groot deel 

van de Oekraïens-Orthodoxe Kerk zich - mede 

als gevolg van de steeds verder toenemende 

spanningen met Rusland - afgescheiden van dit 

Moskou-Patriarchaat en is de Oekraïens-

Orthodoxe Kerk Kiev-Patriarchaat ontstaan. 

Sinds 2018 is deze laatste kerk binnen de 

wereldwijde familie van orthodoxe kerken ook 

erkend door het oecumenisch-patriarchaat van 

Constantinopel. Die kerkgangers en kerkleiders 

die tot de Oekraïens-Orthodoxe Kerk Moskou-

Patriarchaat behoren hebben vaak het gevoel dat 

ze in een spagaat zitten, en tegelijkertijd dat ze 

een kans hebben om aan verzoening en vrede bij 

te dragen. De patriarch van deze kerk, Onufry, 

spreekt zich onomwonden uit voor de 

territoriale integriteit en de soevereiniteit van de 

staat Oekraïne. Tegelijkertijd wordt het lijntje 

met de zusterkerk in Moskou niet doorgesneden. 

 

Voor de Russisch-Orthodoxe Kerk is de 

hoofdstad Kiev een ongelooflijk belangrijke 

plek. Eeuwenlang was daar het patriarchaat 

gevestigd. Hoewel dat patriarchaat inmiddels 

verplaatst is naar Moskou, is in de beleving van 

veel Russische gelovigen de band met Kiev nog 

altijd sterk. 

 

Band van de Protestantse Kerk in Nederland 

met Oekraïne 

De Protestantse Kerk in Nederland heeft langs 

heel verschillende lijnen contact met de kerken 

in Oekraïne. Kerk in Actie heeft diverse 

samenwerkingspartners in Oekraïne. Via 
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partnerorganisatie Lviv Education Foundation 

(LEF), jongerenorganisatie van de Grieks-

Katholieke Kerk), versterken we al jaren lokale 

kerken in het ontwikkelen van sociale 

initiatieven ten bate van lokale 

gemeenschappen. Tijdens de eerste week van de 

oorlog bleek LEF al direct een belangrijk kanaal 

om informatie te krijgen en om noodhulp te 

kunnen bieden.  

 

Meeleven met Oekraïne 

Via de gemeenschap van protestantse kerken in 

Europa is in de afgelopen weken intensief 

contact geweest om te kijken op welke wijze er 

meegeleefd kon worden in de oplopende 

spanningen in Europa. Aanvankelijk betekende 

dat dat er videogesprekken gehouden werden. 

Inmiddels is het meeleven in pastorale zin 

aangevuld met substantiële concrete hulp: 

noodhulp in Oekraïne en hulp aan vluchtelingen 

onderweg, zowel binnen Oekraïne als in de 

omringende landen.  

 

Voor alle noodhulp die nu nodig is, werkt Kerk 

in Actie samen met het wereldwijde kerkelijke 

netwerk van ACT Alliance (Action by Churches 

Together) en met partner Lviv Education 

Foundation (LEF), die meer dan honderd kerken 

in Oekraïne ondersteunt.  

 

Toon van verbondenheid 

In de Wereldraad van Kerken komen de 

verschillende kerken, ook uit Rusland, samen. 

Daar wordt de toon gezocht van luisteren naar 

elkaar in dagen van oorlog. Het is helder dat de 

Wereldraad van Kerken het geweld van het 

Poetin-regime veroordeelt en de patriarch vraagt 

om zijn invloed te gebruiken om deze oorlog te 

stoppen. Daarnaast wordt gezocht naar 

mogelijkheden tot gesprek, om een toon van 

verbondenheid te vinden. Daar hoort het gebed 

bij dat de vijandschap niet uitvergroot wordt en 

dat de gemeenschappelijke grond van vrede en 

recht hervonden wordt. 

 

 

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 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 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 De Wijert 59 7941 AH Diever 

Zorgcentrum de Linde Thialfweg 44  8441 PW Heerenveen 

Reestdal Revalidatie Reggersweg 2a,  7943 KC  Meppel 
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Paaszang bij villa Rams Woerthe op 17 april 
 

Beste Zusters en Broeders,  

 

“Jezus Christus leeft!”  Hij stierf voor onze 

zonden aan het kruis; belangrijker nog: Hij is 

opgestaan en heeft daarmee de dood 

overwonnen. 

 

 
 

Twee jaar lang kon de Paaszang niet 

doorgaan, maar nu mogen we bij elkaar 

komen om samen te zingen. Dit jaar is de 

Paaszang niet op de Markt, want die is bezet; 

we mogen Eerste Paasdag om 12:00 uur in de 

voortuin van Villa Rams Woerthe  

(Gasthuislaan 2) zingen van de opstanding 

van Jezus Christus. 

 

Dit jaarlijks terugkerend zangfestijn gaat over 

kerkmuren heen en is voor iedereen. 

Zingen geeft gevoel van saamhorigheid, 

zingen verbroedert, het kalmeert, verlaagt je 

hartslag en is goed voor je longen en 

ademhaling – zeker na corona! Zingen 

versterkt je welzijn, vermindert stress en 

vergroot je empathie. Zingen is 2 x bidden. De 

Bijbel is de basis; Wij zingen over en voor een 

levende God. 

 

Een liederenboekje is aanwezig met liederen 

uit diverse bundels zoals Joh. de Heer, 

Evangelisch Liedboek, Hemelhoog en 

Opwekking. De muzikale begeleiding is in 

handen van brassband Crescendo. De 

verbindende tekst zal gesproken worden door 

Ds. H. Offereins. 

 

Bij heel slecht weer wijken we uit naar de 

Grote Kerk zodat deze lofprijzing door kan 

gaan. 

Daarom: van harte uitgenodigd voor de 

Paaszang op 1e Paasdag om 12:00 uur. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens de Missionaire werkgroep van de 

Protestantse Gemeente Steenwijk, 

Mieke Flobbe 
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Maria loopt naar het graf – kruiswoordpuzzel 
 

 
Horizontaal 
6 Hoe heet de heuvel waar Jezus werd gekruisigd? 

7 Naam van Jezus met de betekenis: God met ons (Matth 1:23) 

9 Joods woord voor Meester? (Joh. 1:39, Joh. 3:2) 

12 Als Judas Jezus heeft verraden, hoeveel discipelen blijven er dan over? 

13 In welke stad moeten de discipelen wachten op de Heilige Geest? 

14 Judas verraadt Jezus door hem een ……. te geven. 

15 De engelen bij het graf zeggen tegen de vrouwen: Waarom zoekt u de …….. bij de doden? 

 (Luc. 24:5) 

16 De soldaten bij het kruis loten om de kleren van Jezus. Ze …… (Joh 19:13, 24) 

17 Ander woord voor Pasen. 

18 Wie zitten er in het graf als Jezus is opgestaan? 

 

Verticaal 
1 Hoe heet de Romeinse stadhouder die zijn handen wast in onschuld? 

2 Wat zetten de soldaten Jezus op Zijn hoofd? 

3 Ander woord voor wonden (Jes 53:5, 1Petr 2::24 – door Jezus ……. ben jij genezen) 

4 Waar zwaaien de mensen mee als Jezus op een ezel Jeruzalem binnenrijdt? 

5 Welk woord ontbreekt? Jezus roept aan het kruis Eli Eli …….. sabbachtani. 

8 Hoe heet de plaats waar ze het dode lichaam van Jezus neerleggen? 

10 De soldaten slaan Jezus met een zweep. Hoe noem je dat? (Matth 20:19, 27:26) 

11 Hoe heet de koning van Galilea? 


