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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 zeefatjd@gmail.com 
Secretaris mevr. W.K. Heijman-Hartkamp 51 74 51 kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl 
 
Gebouwen: dhr. J. Jongschaap 58 91 94 jongschaapj@gmail.com  

 
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. H. Linthorst 06 106763 66 fam_linthorst@hotmail.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 verschijnt eind oktober. Uw bijdrage voor dat nummer kunt u 

tot en met woensdag 19 oktober inleveren via e-mail bij het kerkelijk bureau: 

(kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl ).  

 

Kontakt op papier: De kosten hiervan zijn € 6,50 per jaar. U dient hiervoor een 

machtigingsformulier in te vullen welke verkrijgbaar is bij het kerkelijk bureau. 

(kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl )  

Kontakt per e-mail:   Dit is gratis. U kunt uw e-mail adres doorgeven aan het kerkelijk 

 

bureau. (kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl) 

 

De redactie  

ds. E. van Veen, W. Heijman, H. Stegink, G. Dekker 

 

Agenda 
 

 

Ouderenmorgen donderdag 6 oktober 10.30 uur Hoogthij 

Samen aan tafel donderdag 6 oktober 12.15 uur Hoogthjj 

Kerkenraad maandag 24 oktober 19.30 uur Hoogthij 

 

 

 

Kerkelijk Bureau 
 

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

kerkrentmeester tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst.  

Tevens kunt u in Steenwijkerwold de munten halen bij dhr.  E. Dedden, Gelderingen 56, en in Tuk 

bij dhr. D. Zeefat, Oldemarktseweg 12. 

Heeft u wijzigingen voor de ledenadministratie, vragen of opmerkingen? 

Dan kun u bellen (telefoon 51 74 51) of mailen met het kerkelijk bureau:  

kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl 

 

Berichten voor Gezamenlijk Zondagsblad en Kontakt 
 

Als u berichten heeft voor het Gezamenlijk Zondagsblad en/of voor Kontakt, dan kunt u deze 

doorgeven aan het kerkelijk bureau: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl 
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Overzicht kerkdiensten 

 

 

zondag 25 september 

m.m.v. koor El Jakim  

o.l.v. H. Kooij 

09.30 uur ds. E. van Veen 

 

Zending 

zondag 2 oktober 

 

 09.30 uur  ds. A. Oosting 

(Balk) 

Kerk en Israël 

zondag  9 oktober 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen Missionair Werk 

 

zondag 16 oktober 

 

09.30 uur  ds. K. v.d. Kamp 

(Kampen) 

Zending, 

Wereldvoedseldag 

zondag 23 oktober 

 

09.30 uur ds. G. Feddes 

(Dronten) 

Verwarming 

zondag 30 oktober 

viering Heilig 

Avondmaal 

09.30 uur  ds. E. van Veen Streekverband 

 

 

Op zondag 2 oktober is er na afloop van de eredienst de mogelijkheid elkaar te ontmoeten 

bij het drinken van een kop koffie/thee in de kerk.  

 

 

Wij feliciteren de volgende 75-plussers 
 

  

20 sept A. Hofstee-Dedden, Burg. Kuijperslaan 6, met haar 84e verjaardag 

30 sept L. Schipper, Bergsteinlaan 12, met zijn 75e verjaardag 

1 okt H.E.A. Schipper-Dierkes, Basserveld 1, met haar 81e verjaardag 

7 okt B.E. Dolstra, Woldweg 4, met haar 86e verjaardag 

8 okt E. Hartkamp-Otten, Markehof 1, met haar 84e verjaardag 

9 okt J. van Beek, Holthinge Campweg 110, met zijn 82e verjaardag 

13 okt M. Kuiper-Wicherson, Tukseweg 210, met haar 87e verjaardag 

14 okt T. de Vos-Diever, Oldemarktseweg 119M, met haar 79e verjaardag 

24 okt G. Bosscha-Westerbeek, Boomsluiters 5, met haar 88e verjaardag 

26 okt F. Muis-Poepjen, Johannes Bogermanstraat 19, met haar 84e verjaardag 

30-okt A. Schokker, Conincksweg 53, met zijn 85ee verjaardag 
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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. A. Bezembinder-Veeloo kamer 207 

 

Woonzorgcentrum Nijenstede, Johannes Bogermanstraat 1, 8331 GZ Steenwijk: 

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

Dhr. en mevr. J. Orsel 2.01 

Mevr. F. Muis-Poepjen 0.19 

 

 

Een eigenzinnig, loslopend schaap 
 

Een eigenzinnig, loslopend schaap brengt Wim Beekman bij de kerk. 

"Gelovigen vormen samen Gods kudde." 

 

Op mijn dagelijkse rondje buiten het dorp zie 

ik bij de boerderij van boer Hendrik een 

schaap loslopen. Vast ontsnapt aan het hek, 

waarachter de overige schapen allemaal wel 

braaf zijn blijven rondlopen.  

 

Ik zoek in de stallen, maar kan boer Hendrik 

nergens vinden. Dan herinner ik mij dat ik 

zojuist de klok van 12 uur heb horen luiden: 

het is etenstijd. Zomaar verder lopen durf ik 

niet, wie weet in welke sloot dit schaap zal 

belanden.  

 

Dus ga ik het achterhuis binnen op zoek naar 

de woonvertrekken, en even later vind ik het 

gezin rond de keukentafel aan de warme 

maaltijd. Nog voor ik iets heb kunnen zeggen, 

zet Hendrik een stoel naar achter: "Schuif aan 

Wim, er is genoeg." 

 

Geen gastvrijer volk dan boeren. Ik weet weer 

waarom ik mij als dominee in een agrarische 

gemeenschap altijd zo thuis heb gevoeld. 

Maar mijn vrouw wacht ook met eten, dus ik 

geef aan dat ik weer verder moet. En vertel 

over het schaap dat losloopt.  

"Geen probleem”, antwoordt Hendrik, die 

meteen begrijpt om welk schaap het gaat, en 

rustig door blijft eten. "Dit is een eigenzinnig 

schaap, het kan voor zichzelf zorgen.” 

Gerustgesteld verlaat ik de boerderij en 

vervolg mijn wandeling. Nadenkend over 

‘eigenzinnige schapen’.  

 

Misschien wel de belangrijkste verandering 

van onze tijd en onze cultuur is dat wij in ons 

welvarend deel van de westelijke wereld 

individualisten zijn geworden. Wij hebben 

geen kudde meer nodig om te overleven, wij 

kunnen onszelf redden.  

 

Dat geeft ons de vrijheid om eigen keuzes te 

maken. Wij hoeven ons niet langer te voegen 

in wat de gemeenschap om ons heen doet en 

van ons verwacht. Sociale controle maakt 

plaats voor ruimte om eigen wegen te kiezen.  

 

In onze jaren zijn wij allen een eigenzinnig 

schaap geworden dat zich aan vaste hekken en 

hokken weinig gelegen laat liggen. Het kiest 

de eigen, unieke weg, en bij voorkeur elke 

keer weer een andere. Komt dat wel goed met 

ons? Zijn wij eenlingen geworden die zich niet 

meer voegen, maar enkel kiezen voor 

zichzelf? Ik weet niet of ons individualisme 

goed is of slecht. Het is. Het goede nieuws is 

het vertrouwen van Hendrik: dat wij dan wel 

eigenzinnig zijn, maar ook voor onszelf 

kunnen zorgen.  
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Wel lastig voor de politieke partij, de 

vakvereniging, het kerkgenootschap en bijna 

elke organisatie in de samenleving, want hun 

achterban vervliegt. Mensen ruilen een vaste 

band met ‘de ene’ in voor een tijdelijke 

betrokkenheid. Nu eens het een, dan weer het 

ander.  

 

Misschien is dit vooral voor een kerk even 

slikken. Kerken denken niet vanuit eenlingen, 

zij denken vanuit de gemeenschap. Gelovigen 

vormen samen Gods kudde. Maar ik zie dat 

niet zo zwaar in. Ook eigenzinnige schapen 

willen niet zonder elkaar.  

 

Hendriks losgebroken schaap bleef trouwens 

voor de afrastering heen en weer lopen. Het 

wilde vooral weer naar binnen.  

 

Wim Beekman, classispredikant Fryslân 

 

 

 

Gebed “Waar zouden wij zijn” 
 

Waar zouden wij zijn, goede God, 

zonder vertrouwen in wat komt? 

 

Waar zouden wij zijn 

als wij alle hoop zouden verliezen? 

 

Waar zouden wij zijn 

als alle moed ons ontnomen werd? 

 

Waar zouden wij zijn 

als Uw wijsheid ons ontviel? 

 

Waar zouden wij zijn 

als U ons geen kracht zou geven? 

 

Waar zouden wij zijn 

zonder vreugde bij U vandaan? 

 

 

Waar zouden wij zijn 

als wij niet leefden in Uw vrede? 

 

Vervul ons dan met Uw Geest, 

totdat Uw koninkrijk gekomen is. 

 

André F. Troost 

 

 

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 

maandag 12 september hebben wij weer 

vergaderd.  

 

*    Op 30 oktober houden we een lopende 

viering van het Heilig Avondmaal, waarbij de 

wijn zal worden verstrekt middels kleine 

glazen; om ook het brood met zo weinig 

mogelijk handen aan te raken, zal dat ook zelf 

moeten worden gepakt. 

*    Er zullen een 25-tal nieuwe liedboeken 

worden aangeschaft. Bij een storing in de 

apparatuur moeten we nu teruggrijpen op de 

oude liedboeken; het is niet praktisch voor de 

voorganger en de organist om vlak voor of 

tijdens de dienst de juiste liederen nog op te 

zoeken. 

*    Nu “na corona” willen wij ook de 

huiskamergesprekken weer gaan houden. Te 

zijner tijd zal hiervoor een oproep komen in 

Kontakt. 

*    De route voor de Monumentendag op 

zaterdag 10 september ging door 

Steenwijkerwold en dat betekende dat wij een 

mooi aantal bezoekers hebben gehad in de 

kerk, 
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*    De afgelopen woensdagmiddagen dat de 

kerk open was, zijn er nauwelijks bezoekers 

geweest. Het idee is nu om de mogelijkheid 

om de kerk te bezichtigen nu te koppelen aan 

activiteiten die in Steenwijkerwold 

plaatsvinden of op momenten dat er een 

regionale wandel- of fietstocht door 

Steenwijkerwold gaat  

 

Ik merk hierbij op dat bij het vermelden van 

nieuws uit de kerkenraad niet alles wordt 

vermeld omdat verschillende punten ook 

door de diaconie in hun nieuws is vermeld.  

 

Gerrit Dekker, scriba  

 
 

 

 

 

Van de ouderlingen 
 

Na een lange en regelmatig warme zomer is 

de (meteorologische) herfst al begonnen. 

De tijd waarin kerkelijk een aantal bijzondere 

diensten gaan plaatsvinden. 

 

Bijzondere dienst 25 september 

Zondag 25 september is er een bijzondere 

dienst, als start voor de herfst/winter periode. 

Muzikale medewerking wordt verleend door 

gospelkoor El Jakim uit Zuidwolde. Dit koor 

staat onder leiding van Harold Kooij. Iedereen 

is van harte welkom. 

 

Viering Heilig Avondmaal 

Zondag 30 oktober is er tijdens de dienst 

viering van het Heilig Avondmaal. Met 

inachtneming van de corona regels proberen 

de diakenen en ouderlingen deze viering in 

een iets andere vorm uit te voeren. 

 

Laatste zondag kerkelijk jaar 

Eind november zal weer de laatste zondag van 

het kerkelijk jaar zijn. De dag waarop wij 

stilstaan bij, en gedenken, de mensen die ons 

het afgelopen jaar ontvallen zijn. 

 

 

 

 

Huiskamergesprekken 

We gaan kijken of er belangstelling is voor 

een herstart van de huiskamergesprekken. Te 

zijner tijd hoort of leest u daar meer over. 

Als u behoefte heeft aan een gesprek of 

bezoek neem dan gerust contact op met de 

predikant of één van de ouderlingen. Ook als 

u iets te melden heeft betreffende pastoraat. 

Meeleven met elkaar kunnen we alleen als we 

van het wel en wee van elkaar weten. 

  

Tot slot, 

 

Geef elkander hoop, dan gaat alles goed, 

geef elkander hoop, als j’ elkaar ontmoet. 

 

Niet met dure woorden, een rede of een preek, 

nee, zo maar bij de slager of in de apotheek. 

 

Op een caféterrasje, of in de bioscoop, 

al is het nog zo vluchtig, maar geef elkander 

hoop! 

 

(Toon Hermans) 

 

 

Namens de ouderlingen,  

Gerard Dolstra 
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Van de diaconie 
 

De vakantieperiode is voor de meesten van 

ons weer voorbij. Komende periode worden 

weer van allerlei activiteiten opgestart. 

 

Uitje naar de Orchideeënhoeve 

We gaan als diaconie binnenkort een uitje 

organiseren naar de Orchideeënhoeve, zoals 

voor de coronatijd de bedoeling was. Bent u 

alleenstaand en ouder dan 75 jaar, dan kunt u 

zich opgeven. Rolstoelen zijn ter plekke 

aanwezig.  

Opgave bij Henk Linthorst,  

tel. 06-106 763 66, of bij één van de diakenen. 

Telefoonnummers vindt u in Kontakt.  

 

 
 

We zoeken nog een aantal vrijwilligers, die 

deze middag willen bijdragen met vervoer, 

zou heel mooi zijn als u hiervoor tijd vrij kunt 

maken. Halverwege de middag wordt u 

verwend met koffie, thee, en wat lekkers 

hierbij. 

 

Samen aan Tafel en Ouderenmorgen 

Ook Samen aan tafel/ouderenmorgen, is weer 

opgestart. Wilt u ook graag meedoen, geeft u 

zich dan op bij Petra van Beek, tel. 588 685. 

 

Viering Heilig Avondmaal 

Het Heilig Avondmaal wordt iets aangepast, 

we gaan weer over op een lopende viering. De 

kleine bekertjes met wijn of druivensap 

worden u weer vóór in de kerk aangereikt, 

evenals het brood. We houden de komende 

tijd corona goed in de gaten en zullen zo nodig 

op tijd maatregelen nemen. 

 

Financieel deskundige 

Verder zijn wij nog steeds op zoek naar een 

financieel deskundige, die ons bijstaan wil 

met bepaalde zaken. Voelt U zich geroepen, 

of weet u iemand, meld het ons, heel graag. 

 

“Blij geloven in de toekomst, in alles wat nog 

komen moet.  

  Al loopt het niet zoals gepland,  geloof me 

maar, het komt zeker goed.” 

 

 

 

De Roosevelt vakantieweek 2022 

 
 

 

Zaterdag 25 juni met de auto volgepakt op 

weg naar het Hydepark in Doorn. Bij 

aankomst stond de koffie met lekkers al 

klaar. Iedereen kreeg een naamkaartje en de 

koffers werden naar de kamers gebracht. 

 

De 1e avond waren wij allemaal bij elkaar en 

werd er door middel van een spel een 

kennismakingsronde gedaan. 

 

Op zondagmorgen vond er een kerkdienst 

plaats en genoten we van het mooie weer. 

Aan het begin van elke avond stond er een 

heerlijk diner klaar en werd er gezamenlijk 

gegeten. 

 

Maandags kwam cabaretgezelschap “twee 

recht, twee averecht” een voorstelling 
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verzorgen, maar helaas belanden de mensen 

in de file. Met enige vertraging kon de 

voorstelling beginnen en genoten we van het 

gebodene. 

 

Voor dinsdag stond er een speurtocht op het 

programma, maar helaas gooide het weer roet 

in het eten. Gelukkig konden er binnen wel 

spelletjes worden gedaan. Nadat er toch een 

droge weersperiode aanbrak konden we naar 

buiten voor een tochtje op de duo-fiets. 

 

De woensdag was een themadag, met als 

onderwerp de Elfstedentocht. Door middel 

van een quiz werd de algemene kennis 

hierover getest. Ook leuk was het onderdeel: 

hoeveel spreekwoorden en gezegdes je met 

het woord ijs kunt maken. Als culinair 

onderdeel werd er snert geserveerd en gingen 

we ook ganzenborden. De vrijwilligers 

voerden de opdrachten die uit het spel 

kwamen uit. Als laatst werden we op de foto 

gezet compleet met muts, handschoenen en 

schaatsen. 

 

De donderdag begon met lekker uitslapen en 

daarna een kerkdienst. Aansluitend 

koffiedrinken en genieten van het zonnetje 

buiten (of binnen). Later nog actief, voor wie 

dat wilde, met een tochtje op de fiets. Ook de 

mensen in rolstoel konden mee. 

 

De vrijdag stond in het teken van “beauty”. 

Onze nagels werden gelakt en voor wie dat 

wilde stond de kapper klaar. In de middag 

werden de koffers alweer ingepakt. Wat gaat 

de tijd snel.  

‘s Avonds was er tijd voor gezelligheid. De 

nieuwe stafleden werden ontgroend en 

dansten de pinguïn-dans. De andere stafleden 

zetten alle gasten nog even in de spotlights. 

 

Zaterdag stond iedereen vroeg op en namen 

wij afscheid van elkaar. De auto’s werden 

volgepakt en was het tijd voor de terugreis. 

 

Wederom een heerlijke vakantieweek in het 

Roosevelt paviljoen (en omgeving) en veel 

mooie herinneringen. 

 

Jeltje Dekker-Boer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RABO Clubsupport 
 

Stem op het Diaconaal Streekverband Noordwest Overijssel 

 

Wij doen mee aan RABO Clubsupport via de 

Rabobank Meppel-Staphorst-Steenwijker-

land. 

We organiseren ieder jaar een vakantieweek 

in het Rooseveltpaviljoen in Doorn voor 

mensen uit Overijssel met een lichamelijke 

beperking. 

Ben je lid, of is je familie lid van de Rabobank 

Staphorst-Meppel-Steenwijkerland dan 

nodigen we jullie uit om vanaf 5 tot 27 

september je stem op ons uit te brengen. 
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We zouden dit heel fijn vinden, want zo 

kunnen we wat extra's verdienen om de 

vakantie voor onze gasten nog een beetje 

mooier te maken. 

 

Vriendelijke groet,  

Marga Bijdevaate 

Bestuur Diaconaal Streekverband Noordwest 

Overijssel 

 

 
 

 

 

 

Komen en gaan 
 

Het volgende lid is nieuw in onze gemeente: 

Mevr. G.I. Kranendonk, Marijenkampen 11 van Hoofddorp 

 

De volgende leden zijn verhuisd naar een andere 

gemeente: 

Mevr. A.G. de Olde, van Bakkersveld 44 naar Steenwijk 

Mevr. H. Krijnen-van Hemert, van Oldemarktseweg 140 

naar Steenwijk 

Dhr. G.R. Dedden, van Boomsluiters 57 naar Steenwijk 

 

 

 
 

 

 

Activiteiten bibliotheek in Steenwijkerwold 
 

Bij deze wil ik u vragen of u onderstaande 

activiteiten die in de bibliotheek van 

Steenwijkerwold worden gehouden kenbaar 

wilt maken aan uw achterban (via 

nieuwsbrief / doorsturen). Wellicht zit er wat 

leuks voor hen tussen. 

En mocht u/uw organisatie of wij als 

bibliotheek iets voor elkaar kunnen 

betekenen dan verneem ik dat graag van u. 

Wie weet kunnen we in de toekomst samen 

iets organiseren. 

  

Voorleesmoment  

Iedere 1e woensdag van de maand is er een 

voorleesmoment voor kinderen van 0 t/m 4 

jaar van 10:15 tot 11:00. 

De leukste verhalen worden met vertelplaten 

voorgelezen. En daarna gaan we lekker 

bewegen en luisteren naar bekende 

kinderliedjes. Er is koffie/ thee en ranja en 

we geven voorlees tips en tricks mee voor 

thuis. Deelname is gratis. 

  

Koffiemoment 

Iedere dinsdagochtend 10:00 - 11:00 is er 

koffie ochtend. Voor iedereen die zin in 

koffie of thee heeft en even gezellig wil 

kletsen. 

Vooraf kun je om wandelen. Om 9:00 start 

er een groepje wandelaars die aansluitend 

koffiedrinken. Deelname is gratis 
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Handwerken 

Iedere dinsdagmiddag vanaf 13:45 gezellig 

met elkaar handwerken en of puzzelen. 

Neem je eigen handwerk mee. Deelname is 

gratis 

  

Gratis Wifi 

Werk en studeerplek - krantje/ tijdschrift 

lezen aan de leestafel 

  

De bibliotheek is alle werkdagen 

(onbemand) geopend van 9:00 – 17:00. 

Op dinsdag- en dondermiddag is er van 

14:00 – 17:00 een medewerkster aanwezig. 

  

Met vriendelijke groet, 

Marleen Strampel, Bibliotheek Kop van 

Overijssel 

e-mail: 

steenwijkerwold@bibliotheekkopvanoverijs

sel.nl 

 

 
 

 

 

 

Pastoraat - aandachtspunten 
 

Gesprek met ouderling of predikant: 

Wanneer u een gesprek wilt met een ouderling of predikant of bezoek van één 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 uw predikant op prijs, wilt 

u dit dan aan de predikant of de 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 

uw 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 één 

van beiden. 

 

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. 

mailto:steenwijkerwold@bibliotheekkopvanoverijssel.nl
mailto:steenwijkerwold@bibliotheekkopvanoverijssel.nl
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Vermelding in het kerkblad: 

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

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

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

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

 

 

 

Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen 
 

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

bemoediging te sturen. 

Verzorgingshuis Nijenstede Joh. Bogermanstr. 1 8331 GZ  Steenwijk 

Verpleeg- en verzorgingshuis Zonnekamp Oyershoeve 1 8331 XR  Steenwijk 

Isala 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


