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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: mevr. A. van Doorn-van der Zouw 44 75 77 adavandoorn@gmail.com 
 dhr. J. de Vries 58 91 18 jan.de.vries@hetnet.nl  
 dhr. H. ten Wolde 06 194 964 48 htewolde@hotmail.com 
 
Ophaaldienst dhr. 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 begin februari. Uw bijdrage voor dat nummer kunt u tot 

en met woensdag 1 februari 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 
 

Afhalen Kerstgroeten zaterdag 17 december 09.30 uur Kerk 

Concert Side Table Singers zondag 18 december 14.30 uur Kerk 

Kerstzangdienst de Woldklank zondag 18 december 19.30 uur Kerk 

Kerstviering voor de ouderen donderdag 22 december Hoogthij 

Actie Kerkbalans 16 t/m 28 januari 

Telavond Kerkbalans maandag 30 januari v.a. 19.00 uur Kerk 

Ouderenmorgen donderdag 2 februari 10.30 uur Hoogthij 

Samen aan tafel donderdag 2 februari 12.15 uur Hoogthij 

Kerkenraad dinsdag 18 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 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 18 december 

4e advent 

09.30 uur  ds. M. Gaastra 

(Zwolle) 

Jong Protestant 

zaterdag 24 december 

Kerstnachtdienst 

m.m.v. de Woldklank 

22.00 uur  ds. E. v. Veen 

 

Jeugdwerk Eigen 

gemeente 

 

zondag 25 december 

1e kerstdag 

09.30 uur  ds. O. Mulder 

(Balk) 

Kinderen in de knel 

maandag 26 december 

2e kerstdag 

Viering in de Katholieke 

Kerk in Steenwijk 

(Molenstraat) 

10.00 uur 

 

Raad van Kerken 

ds. Offereins 

 

m.m.v. Carla Tellekamp en 4 

zangers van Cantica Sacra 

 

 

zaterdag 31 december 

Oudejaarsdag  

 Geen dienst  

 

zondag 1 januari 

 

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

(Oldemarkt) 

 

zondag 8 januari 

 

09.30 uur  ds. E. van Veen 

 

 

 

zondag 15 januari 

Oecumenische dienst in de 

grote kerk in Steenwijk 

10.00 uur  

m.m.v. Fries 

Mannenensemble 

Diaken André van Buiten  

zondag 22 januari 

 

09.30 uur 

 

ds. C.P. Meijer (Zwolle) 

 

 

zondag 29 januari 

Afscheidsdienst 

 

09.30 uur ds. E. van Veen  

 

zondag 5 februari 

 

09.30 uur mevr. M. Landlust 

(Steenwijk) 

 

zondag 12 februari 

 

09.30 uur  ds. A. Oosting 

(Balk) 

 

 

 

Op zondag 1 januari en zondag 5 februari is er na afloop van de eredienst de mogelijkheid elkaar 

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

 

Kerst 2022 
 

Opnieuw vieren we Kerst dit jaar in een wereld 

vol met zorgen. Werd Kerst vieren de afgelopen 

jaren bemoeilijkt door het coronavirus, dan 

gebeurt het dit jaar vanwege de oorlog in 

Oekraïne, en alle gevolgen die mensen daardoor 

ondervinden in hun dagelijks leven, dure 

energie, dure boodschappen …….. en steeds 

meer mensen, die moeite hebben om rond te 

komen.    

 

En het is niet alleen de oorlog in Oekraïne die 

ons somber kan stemmen. Er zijn veel dingen in 

de wereld die ons somber kunnen maken: denk 

alleen al aan de zorgen over het klimaat. 

 

Eén van de dingen die dit alles zo zwaar maakt 

is het ontbreken van perspectief. We hebben het 

gevoel dat we vastlopen in onze samenleving, 

denk aan de stikstofcrisis, de wooncrisis, de 
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asielcrisis, jeugdzorgcrisis, de haperende 

economie, noem het allemaal maar op   

 

Zonder perspectief wordt het leven uitzichtloos. 

Dan verliezen we de hoop en het vertrouwen. 

Niet voor niets zien we dat het vertrouwen in 

onze overheid nog nooit zo laag is geweest, Wat 

heeft het nog voor zin om je ergens voor in te 

zetten als je niet weet of het iets uithaalt? Als er 

geen hoopvol perspectief is?  

 

Is er nog perspectief in deze donkere en 

onzekere tijden? Natuurlijk wel, het verhaal van 

het kind in de kribbe geeft ons hoop, zijn 

geboorte geeft licht in deze moeilijke tijden. Een 

verhaal wat in alle tijden mensen bemoedigd 

heeft om door te gaan met zich in te zetten voor 

een betere wereld. De geboorte van het Kind is 

een teken van hoop, voor ons allemaal. 

 

De toekomst is aan God. Het kerstkind staat daar 

garant voor. Hij deelt ons leven, tot in de dood. 

Sytze de Vries heeft dat prachtig verwoord: 

 

Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt, 

zijn ster aan de hemel heeft alles omlijnd. 

Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht. 

Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht! 

(Lied 503:4, Sytze de Vries) 

 

Ik wens u en jullie allen, ondanks alles 

gezegende kerstdagen, vol hoop. 

 

Ds. Eric van Veen 

 

Kerstzangdienst met Chr. Brassband De 

Woldklank 
 

Samen bekende kerstliederen zingen, luisteren 

naar prachtige orgelklanken en genieten van de 

prachtige kerstklanken van de Woldklank. 

Dat kan op zondagavond 18 december in de 

Protestantse Kerk te Steenwijkerwold. Na een 

onderbreking van een paar jaar door corona trekt 

Chr. Brassband De Woldklank uit 

Steenwijkerwold ook dit jaar alle registers weer 

open onder de bezielende leiding van dirigent 

Ellis Nijdam. Dit jaar wordt er meegewerkt door 

Arjan Kroes. 

Deze avond zullen veel bekende kerstliederen 

gezongen worden, maar zullen korps en 

organist ook van zich laten horen met bekende 

en minder bekende kerstliederen en 

kerstmelodieën. 

De muziekcommissie van De Woldklank draagt 

er zorg voor dat de prachtige kerk sfeervol is 

versierd. Het is zeker de moeite waard om deze 

dienst te bezoeken als opmaat naar het 

Kerstfeest. De Woldklank hoopt dan ook op een 

volle kerk op zondagavond 18 december. De 

avond begint om 19.30 uur en u kunt gratis naar 

binnen. Aan het eind zal een deurcollecte 

worden gehouden. 

 

Namens Chr. Brassband ‘de Woldklank’ 

Albert Bosscha, voorzitter 

 

 
 

 

 

Gebed “Hemel op aarde” 

 

O God, 

Wij danken u 

dat wij leven 

onder een open hemel. 

U hebt van zich 

doen spreken 
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in Jezus, Uw Zoon. 

Hij heeft Uw wil gedaan 

op aarde, zoals in de hemel. 

En nu kunnen wij 

met onze voeten in de modder 

Hem achterna 

de hemel op aarde brengen. 

Wij bidden 

dat U bij ons blijft 

in de manier waarop wij er zijn  

voor elkaar, 

door Jezus, Uw Zoon. 

Amen 

 

ds. Margreet Klokke 

 

 

 

Wij feliciteren de volgende 75-plussers 
 

  

21 dec G. Zeefat-Bisschop, Hesselingendijk 3, met haar 79e verjaardag 

22 dec G. M. van der Knokke-Sloot, Bergsteinlaan 76, met haar 89e verjaardag 

24 dec R. Jongschaap, De Meenthehof 40, met zijn 84e verjaardag 

24 dec L.S. Zoer-Wijmenga, Bergsteinlaan 22, met haar 85e verjaardag 

27 dec H.A. van Pijkeren-Spithorst, IJkenweg 12, met haar 85e verjaardag 

29 dec D. Orsel-Boer, Oldemarktseweg 119E, met haar 86e verjaardag 

31-dec J. Dekker-Boer, Oldemarktseweg 119C, met haar 92e verjaardag 

4 jan J. Bakker, Capellestraat 40, met zijn 88e verjaardag 

5 jan L. de Vries-Sies, Bergsteinlaan 114, met haar 83e verjaardag 

7 jan R.W.F. van den Hoofdakker, Tukseweg 177, met zijn 81e verjaardag 

8 jan A. de Looze, Boomsluiters 12, met zijn 88e verjaardag 

18 jan H. Wubs, Het Schild 3, met zijn 89e verjaardag 

18 jan R. Bouwer-Timmerman, Conincksweg 88, met haar 83e verjaardag 

18 jan J. van Delden, Vredenburg 48, met haar 80e verjaardag 

26 jan M. Pieffers-Prins, Oyershoeve 1, met haar 87e verjaardag 

8 feb B. Hummel, Het Schild 43, met zijn 77e verjaardag 

 

Huwelijksjubilea 
 

Op 19 december aanstaande is de dag dat Bouwe 

en Alie Hofstee-Dedden, Burgemeester 

Kuiperslaan 6, Oldemarkt, 60 jaar met elkaar 

getrouwd zijn.  

Op 27 december aanstaande is de dag dat Jan 

en Geesje Jongschaap-Trinks, Oldemarktseweg 

104, 50 jaar met elkaar getrouwd zijn.  
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Op 28 december aanstaande is de dag dat 

Annius en Hermina Schipper-Dierkes, 

Basserveld 1, 50 jaar met elkaar getrouwd zijn. 

 

Op 3 januari aanstaande is de dag Hendrik en 

Geertje Weijs-Timmerman, A.F. Stroïnkweg 1, 

60 jaar met elkaar getrouwd zijn. 

 

We wensen hen vanuit de gemeente een mooie 

dag toe. 

 
 

 

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 

Huize Weltevrede, IJkenweg 12, 8389 TM Zandhuizen 

Mevr. H.A. van Pijkeren-Spithorst 

De Meenthehof. Meenthehof 6/8, 8332 AZ Steenwijk 

Mevr. M. Kuiper-Wicherson 

 

Wij gedenken 
 

Corrie Plat 

Op donderdag 17 november is in de vroege 

ochtend Corrie Plat overleden. Zij woonde in 

de Woldleite. Corrie is 89 jaar geworden. Op 

dinsdag 22 november hebben wij afscheid van 

Corrie genomen met een dienst in onze kerk 

waarna zij is begraven op het Thijhof, naast 

haar dochter Anneke. 

Corrie kwam uit een heel groot gezin. Na de 

lagere school ging zij al gauw werken, 

huishoudelijk werk, zoals zoveel meisjes in die 

tijd. Op 26 april 1954 trouwde zij met Bertus 

van Buiten. Samen kregen zij 8 kinderen, 

waarvan twee kinderen niet heel lang geleefd 

hebben, namelijk Johannes drie maanden en 

Elisabeth een jaar. De andere kinderen zijn Jan, 

Grietje, Anneke, Joke, André en Tineke. Over 

het huwelijk van Bertus en Corrie kun je wel 

een boek schrijven, het was een heel moeizaam 

huwelijk. Haar kinderen waren haar alles. Zij 

heeft altijd haar best gedaan voor haar 

kinderen. Zo heeft zij met alles wat in haar was 

gezorgd voor Anneke, die vanwege haar 

handicap veel zorg nodig had en voor Jan, toen 

hij als kind verbrand was, zij deed alles wat in 

haar vermogen lag. En ook de overleden 

kindjes bleven een rol spelen in haar leven. 

Moeder was altijd de veilige haven voor alle 

kinderen. 

In 1986 is zij gescheiden van haar man Bertus, 

daarna is het leven voor haar een stuk lichter 

geworden. De last en de druk vielen weg. 

Kinderen waren inmiddels getrouwd of 

trouwden, kleinkinderen kwamen. De laatste 

jaren tobde zij steeds vaker met haar 
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gezondheid, wat leidde tot de nodige 

inzinkingen, maar taai als ze was krabbelde zij 

daar altijd van op. Eén van de laatste dingen die 

zij zei was: dat zij weer naar overleden kindjes 

zou gaan. Dat gaf haar troost. In de 

afscheidsdienst hebben we psalm 23 gelezen en 

haar toevertrouwd aan de Eeuwige. Moge de 

Eeuwige zich ontfermen over allen, die haar 

missen, in het bijzonder haar kinderen en 

kleinkinderen. 

 

Jan Kieft 

We kregen bericht dat op donderdag 24 

november op de leeftijd van 93 jaar ons oud-

gemeentelid Jan Kieft is overleden. Op 

woensdag 30 november was er een 

herdenkingsdienst in zijn huidige woonplaats 

Huizen, waarna hij begraven is in Paasloo bij 

zijn vrouw Justien. We herinneren Jan als een 

meelevend gemeentelid en oud-kerkenraadslid, 

die zijn mening nooit onder stoelen of banken 

stak. We wensen zijn kinderen en kleinkinderen 

veel sterkte toe in het gemis van hun vader en 

opa. 

 

 

Laat de klokken luiden ……… 
 

Laat de klokken luiden, dagenlang, week in, week 

uit 

Laat de klokken luiden tegen tirannie en 

onderdrukking 

Laat ze luiden tegen armoede 

 

Laat ze luiden tegen machtsmisbruik 

Laat de klokken luiden voor allen die geen stem 

hebben 

Laat de klokken luiden voor mannen, vrouwen en 

kinderen die niemand hebben 

Laat ze luiden voor de daklozen, 

de drop-outs, de zwervers in onze woonplaats 

 

Laat de klokken luiden tegen 

de hoge heren die spelen met vuur 

en altijd maar weer de ander de schuld geven 

Laat ze luiden tegen de Trumps, de Poetins, 

de Loekasjenko’s of hoe ze ook mogen heten 

 

Laat de klokken luiden 

als bemoedigend geluid 

voor allen die gek worden van corona 

de zieken op IC 

de kwetsbaren in quarantaine 

zovelen die in stilte lijden 

 

Laat ze luiden, vandaag en morgen 

Klokkenluiders aller landen verenigt u… 

 

O God, hoor onze gebeden 

laat ons klokgelui stijgen als wierook 

omhoog 

klokken als kelen die ten hemel schreien 

Hoor onze klokken luiden 

Het is de hoogste tijd 

uw koninkrijke kome 

kome wat komt… 

Moge het zo zijn. 

 

Hans Tissink 
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Vertrek 
 

Na een lange periode van meer dan 22 jaar, 

vertrek ik als predikant van de Protestantse 

gemeente te Steenwijkerwold. Wel blijven wij 

er wonen. 

De 50% predikantsplaats die ik nu vervul binnen 

Steenwijkerwold, ga ik elders invullen. Een deel 

als ouderenpastor in Heino en het komende jaar 

het crisispastoraat in de Hervormde kerk de 

Baak in Hasselt. Ook blijf ik verbonden als 

predikant van Ruinerwold. Wanneer het 

afscheid precies zal zijn, zal de komende weken 

bekend worden gemaakt. 

 

Het ga u heel goed en ik hoop van harte dat Gods 

zegen met ons gaat. 

 

ds. Eric van Veen 

 

 

 

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 28 november en op dinsdag 6 

december hebben wij vergaderd.  

 

*    In de extra vergadering op 28 november is 

gesproken over het vertrek van onze predikant 

ds. Eric van Veen uit onze gemeente. Zo 

hebben wij in ieder geval besloten om op 

zondag 29 januari 2023 de afscheidsdienst te 

houden. Het is nog niet bekend op welke wijze 

het afscheid verder wordt ingevuld. Wij zullen 

u te zijner tijd daar nader over berichten. 

*    Op 6 december hebben wij in aanwezigheid 

van de classispredikant ds. Klaas van der Kamp 

met elkaar gesproken over het invullen van de 

vacature nu onze predikant vertrekt. De insteek 

is dat wij de vacante predikantsplaats voor 

hetzelfde percentage willen invullen, te weten 

50%. Hier zullen wij, na het overleggen van de 

nodige stukken, wel toestemming voor moeten 

krijgen. 

In de regio zijn op dit moment meerdere 

gemeenten die een vacante parttime 

predikantsplaats hebben. Het is belangrijk om 

voor de toekomst te kijken op welke wijze wij 

onze predikantsplaats willen invullen. Gaan we 

als individuele gemeente zelf aan de slag om de 

ontstane vacature in te vullen of ga je kijken of 

dit het moment is om met andere gemeenten in 

overleg te gaan over het invullen van de 

verschillende vacatures? Wij hebben gekozen 

voor het laatste en willen in januari een eerste 

gesprek hierover houden met de vacante 

gemeenten.  

 

*    De afgelopen jaren is het door de 

coronapandemie niet mogelijk geweest om een 

kerstdiner te organiseren samen met Stichting 

Jy, de Stichting Voedselbank, Stichting Present, 

restaurant de Rietstulp, Bijzonder Druk en de 

Stichting Diaconaal Platform Steenwijkerland. 

Men is inmiddels weer bezig om een kerstdiner 

te organiseren bij De Rietstulp in Giethoorn 

voor 100 personen op woensdag 21 december 

2022. 

Als u nog iemand weet die hiervoor in 

aanmerking komt, meldt dat dan bij de diaconie. 

 

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  
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Van de ouderlingen 
 

Het jaar is al haast weer voorbij, want we zitten 

al in december en de kerst staat voor de deur. 

Ik hoop dat we de kerst weer kunnen vieren 

zoals een paar jaar geleden. Een volle kerk, en 

dat we met elkaar de bekende kerst-liederen uit 

volle borst kunnen zingen, en natuurlijk om het 

kerstevangelie te lezen. 

 

Volgend jaar staan er voor ons als kerk 

veranderingen te wachten. Onze predikant gaat 

ons na meer dan twintig jaar trouwe dienst 

verlaten. Wij bidden en wensen hem alle goeds 

toe bij zijn werk in de nieuwe gemeenten. Maar 

dat betekent wel dat er bij ons een heel stuk 

pastoraat wegvalt. Gelukkig hebben we een 

groot aantal bezoekers, die voor ons de oren en 

de ogen in de gemeente zijn. Ook aan u als 

gemeenteleden willen we vragen dat als u wat 

hoort dit aan ons door te geven. Want ik vind dat 

één van de belangrijkste dingen in een kerkelijke 

gemeente is, dat men omziet naar elkaar. 

 

Ook vindt u in dit kerstnummer van Kontakt 

nogmaals een opgaveformulier voor de 

huiskamergesprekken. U kunt die tot het eind 

van dit jaar inleveren, o.a. bij ondergetekende, 

en we willen eind januari of begin februari de 

avonden laten plaatsvinden. 

 

Ook willen we weer de kerstgroet gaan bezorgen 

bij oudere gemeenteleden en langdurig zieken. 

Als u daarbij wilt helpen kunt u de kerstgroeten 

ophalen op zaterdagmorgen 17 december om 

9.30 in de kerk. 

 

Rest mij nog u allen heel goede kerstdagen te 

wensen en een goed en gezegend 2023. 

 

Namens de ouderlingen, 

 Klaas Klarenberg 

 

 

Van de diaconie 
 

Allereerst willen wij melden dat de collecte voor 

het project van Femke ten Wolde, die nu in 

Nepal is, een mooi bedrag heeft opgeleverd van 

€ 58,95. De diaconie heeft besloten dit bedrag te 

verhogen naar  

€ 500,00 (buitenland project). Dit geld zal 

worden besteed aan een project voor medische 

kinderzorg in Nepal, iets wat daar ver onder de 

verantwoorde norm is. Een heel goed project, 

fijn dat Femke, en haar collega’s, daar tijd en 

aandacht aan schenkt. 

 

De collecte voor Dorcas heeft een bedrag 

opgebracht van € 34,75. We zullen zorgen dat 

dit op de goede plaats besteed wordt. 

We zijn bezig met voorbereidingen voor de 

jaarlijkse kerstgroet, altijd leuk en goed om te 

doen. Op 17 december worden de kerstgroeten 

verdeeld onder de vrijwilligers voor het 

rondbrengen. 

 

Het omzetten van het penningmeesterschap van 

de Diaconie naar onze nieuwe diaken Ada van 

Doorn heeft heel wat aandacht en energie nodig. 

We moeten aan allerlei regelgeving voldoen. Zo 

het nu lijkt gaat dit goed komen. We hebben heel 

veel respect voor Femmie Dolstra, die dit werk 

vele jaren met volle inzet verzorgd heeft. 

 

 

Het college van diakenen wenst eenieder gezegende kerstdagen en een goede start van het nieuwe jaar. 

 

 

Kerstmis is een feest 

maar niet voor iedereen 

soms is er verdriet 

voel je je alleen 

mis je dierbaren om je heen 

 

er is oorlog en geweld 

dagelijks wordt er over verteld 

zie je beelden op de tv 

te erg voor woorden 

waarin mensen elkaar vermoorden 
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wanneer reikt men elkaar 

nu eens de hand 

waardoor harten 

zacht worden aangeraakt 

met verdraagzaamheid 

 

laten we blijven geloven 

in een betere wereld 

voor iedereen 

en de hoop niet verliezen 

dat er eens vrede zal komen. 

 

 
 

Begroting kerkrentmeesters 
 

De begroting van de kerkrentmeesters voor 2023 is weer opgemaakt en ligt ter inzage. 

 

Indien u de begroting in wilt zien kunt u contact opnemen met: Dick Zeefat, tel. 06-38909800. 

 

Namens de kerkrentmeesters, Dick Zeefat 

 

 

Eindejaarscollecte 2022 
 

Voor ieder van ons een plaats aan de tafel 

 

Geacht gemeentelid, 

 

In de Bijbel - maar ook in de kerk - wordt vaak 

samen gegeten. Gasten worden ruimhartig 

genodigd, want samen eten schept 

verbondenheid. Het voedt niet alleen het 

lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met 

elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere 

oren horen en met andere ogen zien.  

 

In de kerk is iedereen welkom aan de tafel van 

de Heer. Aan Zijn tafel is overvloed. De genade 

die je daar ontvangt is genoeg om van te leven 

en uit te delen. Vanaf die tafel gaan we de wereld 

in om handen en voeten te geven aan die genade. 

Het jaarthema van de Protestantse Kerk 'Aan 

tafel!' wil ons inspireren een open en 

uitnodigende gemeente te zijn. 

 

We zetten ons in om Gods liefde en genade te 

laten doorklinken in de activiteiten van onze 

gemeente, zoals erediensten, diaconaat, 

pastoraat, jeugd- en seniorenwerk, 

gespreksgroepen, catechese en koren. 

Uitnodigende activiteiten voor jong en oud, die 

toerusten, verbinden en inspireren. 

 

Al deze activiteiten kunnen we alleen 

organiseren dankzij uw financiële bijdrage. 

Daarom vragen we u aan het einde van het jaar 

om een extra gift. Geef aan de eindejaarscollecte 

tijdens de kerkdienst of maak uw bijdrage over 

via de acceptgirokaart. 

 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun! 
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Actie Kerkbalans 
 

Geef vandaag voor de kerk van morgen 

 

In januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het 

thema is ook dit jaar ‘Geef vandaag voor de kerk 

van morgen’. Tijdens deze Actie krijgen alle 

leden van onze gemeente een brief met het 

verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage. 

We hopen dat we ook in 2023 weer op u mogen 

rekenen  

 

Voor de kerk van morgen 

De kerk is niet alleen voor ons maar ook voor de 

generaties na ons van grote waarde. Na een 

aantal lastige jaren staan de kerkdeuren nu weer 

wagenwijd open en daar zijn we dankbaar voor. 

Daarom is het nu tijd om weer vooruit te kijken. 

Zodat we ook in de toekomst van betekenis 

kunnen zijn voor mensen die verdieping en 

ontmoeting zoeken. Uitnodigend kunnen zijn 

voor jonge mensen die hun leven nog voor zich 

hebben. Door vandaag te geven, maken we de 

kerk van morgen mogelijk. 

 

Samen voor onze kerk  

Kerk-zijn kunnen we alleen samen. Doe daarom 

mee aan de Actie Kerkbalans en vul het 

toezeggingsformulier in januari ruimhartig in. In 

de week van 23 januari komt een vrijwilliger het 

formulier bij u ophalen. Legt u het klaar? 

 

Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen 

waar ze al eeuwenlang voor staat. 

 

Op naar de kerk van morgen 
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Komen en gaan 
 

Het volgende lid is nieuw in onze gemeente: 

Mevr. M.A. v. Achteren, Duivenslaagte 2 007 van Emmen 

fam. K. van Benthem, Berg en Bos 10 van Zwolle. 

 

De volgende leden zijn verhuisd: 

Mevr. I.M. Slagter, van Vredenburg 102 naar Blaankamp 

36 

Mevr. P. Kors-Dijksterhuis, van Nijberslaan 15 naar ten 

Dale 28 

Mevr. M. Kuiper-Wicherson, van Tukseweg 210 naar De 

Meenthehof 

 

De volgende leden zijns verhuisd naar een andere 

gemeente: 

Mevr. F. Middelbrink-v.d. Weide, van Bakkersveld 13 naar 

Heerenveen 

Dhr. D. Scheepstra, van Vredenburg 76B naar Hoogeveen 

 

 

 
 

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 

  

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@bibliotheekkopvanoverijssel.nl 

 

mailto:steenwijkerwold@bibliotheekkopvanoverijssel.nl


 

14 

 
 

 

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. 

 

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 

De Meenthehof Meenthehof 6/8 8332 AZ Steenwijk 

Reestdal Revalidatie Reggersweg 2a 7943 KC Meppel 

Huize Weltevrede IJkenweg 12 8389 TM Zandhuizen 
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                  Huize Weltevrede                                                    Reestdal Revalidatie 

 

 

 

Kerstconcert Side Table Singers 
 

Na twee jaar gedwongen (corona)stilte is er 

weer een Kerstconcert. Op 18 december in de 

Protestantse kerk in Steenwijkerwold.  

 

We zingen vol enthousiasme onder leiding van 

onze nieuwe, inspirerende dirigent Sippie 

Broersma traditionele carols, 

kerstarrangementen van 19-de en 20-ste eeuwse 

componisten en een aantal op de winter 

toegeschreven songs. We worden daarbij 

begeleid door Janny Bennen-Stakelbeek. De 

aanvang is om 14.30 uur en na afloop kunt u 

genieten van een glaasje glühwein.  

En (tussen twee haakjes) we zijn nog steeds op 

zoek naar enthousiaste tenoren!  

Voor meer informatie over het koor, stuur een 

mailtje naar info@sidetablesingers.nl  

 
 

Nieuwjaarsconcert op 21 januari in Grote kerk 

Steenwijk 
 

Sprankelend nieuwjaarsconcert Noord-

Nederlands Gemengd Koor en Groot 

Mannenkoor Noord-Nederland in Steenwijk 

 

Het Noord-Nederlands Gemengd Koor en het 

Groot Mannenkoor Noord-Nederland bundelen 

hun krachten tijdens een nieuwjaarsconcert op 

zaterdag 21 januari 2023 om 15.00 uur in de 

Grote Kerk in Steenwijk. ‘We verheugen ons op 

deze samenwerking waarin de klanken van een 

gemengd koor en een mannenkoor elkaar 

versterken’, zeggen Harold Kooij en Martin 

Mans de dirigenten van de zanggroepen. Het 

orgel en de vleugel worden bespeeld door Hugo 

van der Meij die, naast de begeleiding, ook 

enkele improvisaties ten gehore brengt. De drie 

heren Mans, van der Meij en Kooij zullen zich 

op de klavieren niet onbetuigd laten tijdens dit 

bruisende nieuwjaarsconcert! Het programma is 

gevarieerd en vermeldt geestelijke liederen en 

mailto:info@sidetablesingers.nl
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klassieke arrangementen. Te denken valt aan 

Psalm 42 en “Geloofd zij onze God”; de finale 

uit het oratorium van Marco den Toom. Het 

klassieke deel bevat onder andere uit het 

Slavenkoor uit Nabucco en Dank sei dir Herr 

van Händel. Een paar grote stukken zullen de 

beide koren gezamenlijk uitvoeren met ca. 150 

deelnemers. Het concert biedt een programma 

om ontspannen te genieten van de koorzang en 

instrumentale muziek. Na afloop is er 

gelegenheid om koffie of een drankje te nuttigen 

en de proosten op het nieuwe jaar.  

 

Bijzonderheden: 

Locatie: Grote Kerk, G. 

Borgesiusstraat/Kerkstraat, Steenwijk  

Datum: zaterdag 21 januari 2023  

Aanvang: 15.00 uur  

Toegang € 15,00.  

Kaartverkoop online op www.martinmans.nl of 

t. 06-25391903 

Lokale voorverkoop van kaarten bij 

Bloemisterij Gaal, Gasthuisstraat 10-12 en Ev. 

Boekwinkel Immanuel, Kerkstraat 13 in 

Steenwijk. 

 

Info projectkoren GMNN en NNGK 

Het projectkoor GMNN is uitgegroeid tot een 

hechte groep zangers met een vaste kern van 

deelnemers. De mannen komen voornamelijk uit 

de noordelijke provincies en daarnaast reist een 

groep van tien zangers vanaf Texel naar de 

repetities en de concerten.  De gedreven 

mannenkoordirigent Martin Mans vormt een 

geheel van de stemmen en laat enkele 

koorsolisten er bovenuit springen. Het koor 

werkt op projectbasis en is bedoeld voor mannen 

die meer willen zingen naast het lidmaatschap 

van hun reguliere koor. Ook voor zangers met 

onregelmatig werk is het zingen op projectbasis 

aantrekkelijk.  

Het NNGK is een groot gemengd koor dat 

eveneens op projectbasis werkt waarbij de 

zangers en zangeressen hoofdzakelijk leden zijn 

uit de 4 vaste koren waar Harold dirigent van is. 

In enkele repetities, en voorzien van 

thuisstudiemateriaal met ingezongen partijen op 

MP-3, worden deze geoefende stemmen 

klaargestoomd voor diverse concerten in grote 

kerken in Noord en Oost Nederland. Bij ieder 

concert is er een bijzondere solist die zijn of haar 

medewerking verleent. De bekende 

pianist/dirigent Harold Kooij heeft de muzikale 

leiding en haalt het beste uit de stemmen naar 

boven.  

 

 

De Bijbelse dagkalender 
 

Ook dit jaar verschijnt hij weer: de Bijbelse 

Dagkalender.  

De belangstelling voor de Bijbelse Dagkalender 

is onverminderd groot. Achttien protestantse 

predikanten bieden bemoedigende dag-

overdenkingen voor stille tijd of aan tafel. 

Daarnaast bevat de Bijbelse Dagkalender mooie 

gebeden voor verschillende momenten. 

 

Voor dit jaar is gekozen voor een groter formaat 

met een grotere, leesbare letter. 

 

De prijs per exemplaar is € 8,99. Vanaf 10 

exemplaren € 6,99. 

 

Graag vóór 20 december uw bestelling 

doorgeven aan het kerkelijk bureau: 

kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl 

 

 

http://www.martinmans.nl/
https://www.boekenwereld.com/diverse-auteurs-bijbelse-dagkalender-2023-9789043537742
https://www.boekenwereld.com/diverse-auteurs-bijbelse-dagkalender-2023-9789043537742
mailto:kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
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Kerstprentenboek met tekeningen kerkje Steenwijkerwold 
Bron tekst: Opregte Steenwijker Courant 

 

Er is een nieuw kerstprentenboek met tekeningen van Géwout Esselink uitgekomen. Het kerkje van 

Steenwijkerwold komt er meerdere keren in voor. 

 

 
Foto: De Vier Windstreken 

 

 

 

De illustratie van Géwout Esselink met het 

kerkje van Steenwijkerwold in het nieuwe 

prentenboek Klaas de kat verdwaalt met Kerst.  

 

Illustrator Géwout Esselink uit Steenwijk heeft 

de prachtige tekeningen gemaakt bij het 

prentenboek Klaas de kat verdwaalt met Kerst. 

Het is geschreven door Barend Last en Anouk 

Overman. Het is het tweede boek met de rode 

kater in de hoofdrol. Vorig jaar kwam Klaas de 

kat en het raadsel van Sinterklaas uit. 

 

Het verhaal gaat over de kat Klaas. Hij heeft een 

fijn leven, samen met zijn vriendjes Mila en 

Max. Op een dag moet zijn mand plaatsmaken 

voor een kerstboom. Klaas voelt zich niet meer 

welkom en loopt weg. Per ongeluk raakt hij 

verdwaald. Hij begint aan een avontuur terug 

naar huis, langs allerlei plekken waar Kerst 

gevierd wordt. De vraag is natuurlijk of hij zijn 

thuis zal terugvinden. 

 

„Het Sinterklaasboek was een groot succes, dus 

vandaar dat ze er nog een wilden, voor Kerst. 

Het is gemaakt door de mensen van de 

Voorleeshoek. Zij hebben het verhaal 

geschreven en ik heb de tekeningen gemaakt. Zo 

simpel is het” zegt Esselink. Hij vindt het weer 

een heel leuk verhaal en over zijn tekening is hij 

ook tevreden. 

Inspiratie uit Steenwijkerwold 

Géwout Esselink heeft in het vorige verhaal de 

Stationsstraat in Steenwijk in zijn tekeningen 

verwerkt. Dit keer heeft hij inspiratie gevonden 

in het hervormde kerkje van Steenwijkerwold. 

Het komt meerdere keren terug in het 

prentenboek, waar veel valt aan te wijzen en te 

ontdekken tijdens het voorlezen. Het zit vol met 

details die het verhaal over Klaas de kat 

ondersteunen. „Je stopt in een verhaal altijd 

dingen van jezelf.” Hij hoopt ook op sneeuw 

deze winter, zoals hij het in het verhaal heeft 

getekend. 
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Zijn tekeningen maakt hij met potlood, pen en 

inkt en aquarelverf. Digitaal tekenen is niets 

voor hem. „Dat wil ik ook niet” zegt hij. „Het 

mooiste vind ik dat je aan een tekening kan zien 

dat het getekend is, alle fouten die ik maak, dat 

is helemaal niet erg, dan krijg je je eigen 

handschrift. Het hoeft niet allemaal gelikt te 

zijn. Ik hou van tekenen, dus wat moet ik dan 

met die computer? Van jongs af aan teken ik, en 

dat blijf ik ook doen.” 

 

“Klaas de kat verdwaalt met kerst” is te koop 

bij Primera Steenwijks Boekhuys  

(€ 14,99) 

 

 

 

Kerstquiz 2022 Raad van Kerken Steenwijk e.o. 
 

Op veler verzoek opnieuw een kerstquiz van Klaas de Jong, deze keer met als thema Maria. 

In de protestantse kerken is er weinig aandacht voor Maria. Maar ze is een van de hoofdpersonen in de 

Kerstgeschiedenis en een heel bijzondere vrouw. Deze kerstquiz is bedoeld om haar wat beter te leren 

kennen. Probeer een beetje in te voelen wat zij heeft meegemaakt. 

 

1. In Lukas 1:38 stemt Maria in met de unieke taak die de engel geeft maar de bekende Nederlandse 

Bijbels geven haar antwoord verschillend weer. Heel mooi is wat ze zegt volgens enkele belangrijke 

Engelstalige Bijbels: “Here am I.” Hier ben ik, het Hebreeuwse hineni. Welke mannen antwoordden 

hiermee toen de Heer hen een opdracht gaf? 

2. Wat was het eerste wat Elisabeth zei toen Maria haar opzocht nadat Gabriël bij haar was geweest? 

3. In welke Bijbelvertalingen zei de engel Gabriël hetzelfde? 

4. Hoe weten we dat deze uitspraak van Elisabeth overeenkwam met Gods wil? 

5. Toen Jezus een menigte toesprak, riep een vrouw tot Hem. Ze noemde Zijn moeder zalig/gelukkig. 

Maar welke belangrijke les gaf Jezus haar toen? 

6. Na de begroeting door Elisabeth komt Maria met haar bekende lofzang. Die is nog 

indrukwekkender als je bedenkt dat ze heel waarschijnlijk nog maar een tiener was. Toch verwerkt 

zie in haar lofzang verschillende teksten in het Oude Testament. Naar welke tekst verwijst ze het 

eerst? 

7. Voor de hoogzwangere Maria was de reis naar Betlehem vast zwaar. Zou Maria ook de tekst 

gekend hebben dat de Messias uit die stad zou komen? Wie kenden die tekst in elk geval en waar 

staat het? 

8. Maria is de Griekse vorm van een Hebreeuwse naam. Hoe was haar naam in het Hebreeuws en wie 

was de eerste vrouw in de Bijbel met die naam? 

9. Wie gaf de eerste vrouw in de Bijbel haar naam en wanneer gebeurde dat? 

10. Wat was de betekenis van haar naam en zie je een verband met Maria? 
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11. Het meest dramatische moment in Maria’s leven moet wel Golgotha zijn geweest. Wat zei Jezus 

tegen haar toen Hij aan het kruis hing? Wie nam haar volgens de kerktraditie op in zijn huis en bij 

welke Bijbelse plaats zou ze later gewoond hebben? 

12. Maria wordt buiten de Evangeliën een keer vermeld. In welk Bijbelboek is dat? 

 

De antwoorden kunt u per mail sturen naar publisher@toetssteen-boeken.nl of per brief naar Klaas de 

Jong, Egginklaan 4-6, 7971 CA Havelte. De prijs voor de beste inzending is een Toetssteen-boek. 

 

 

We dienen jouw kerk - Alpha Steenwijk 
 

Alpha bestaat om uw kerk te dienen in haar 

missie om mensen te helpen Jezus te leren 

kennen en een relatie met Hem te ontwikkelen.  

En we zien dat het werkt! Alpha is een plek waar 

mensen vrijblijvend kunnen ontdekken wat het 

christelijk geloof inhoudt en betekent. Zo blijkt 

dat 92% van de deelnemers op Alpha een 

positieve invloed ervaart op hun leven en geloof. 

Een groot deel van de mensen die naar Alpha 

komen twijfelen over het geloof. Uit onderzoek 

bleek dat ruim de helft van deze deelnemers 

Gods liefde heeft ervaren op Alpha. 

 

Ook in Steenwijk gaan we weer van start met 

een Alpha cursus. Woensdag 25 januari zal de 

eerste avond plaats vinden in Wijkcentrum de 

Gagels. De cursus bestaat uit 12 

woensdagavonden waarin diverse onderwerpen 

aan bod komen. Enkele voorbeelden zijn: Wie is 

Jezus? Waarom moest Hij sterven? Waarom is 

er een Bijbel? Waarom zou je bidden? Hoe leidt 

God ons? Waarom zou ik het een ander 

vertellen? 

De avonden beginnen met een maaltijd waarna 

een inleiding volgt. Vervolgens gaan de 

cursisten in groepjes uiteen om met elkaar over 

het onderwerp van gedachten te wisselen. Er 

volgt een korte afsluiting om vervolgens weer 

huiswaarts te keren. 

Voor deze avonden hebben we allereerst gebed 

nodig, Gebed voor de cursisten maar ook voor 

de teamleden dat het door de Geest 

geïnspireerde avonden zijn. Wij geloven 

namelijk dat het Gods Geest is die mensen 

aanspoort, dat is ook het uitgangspunt voor deze 

cursus. 

Daarnaast zoeken we mensen die bereid zijn om 

een maaltijd te koken voor minimaal 5 personen 

en deze om zes uur warm te willen bezorgen bij 

het Wijkcentrum. We gaan ervan uit dat er 

iedere avond 25 mensen aanwezig zijn dit 

betekent dat er zo’n 5 kokers per avond nodig 

zijn. Een hele opgave maar we geloven dat veel 

christenen het belang inzien van zo’n cursus en 

er graag belangeloos aan mee willen werken. 

Kokers kunnen zich opgeven bij onderstaande 

personen of via het genoemde mailadres in deze 

brief. 

Tenslotte willen wij u vragen of u mensen in uw 

omgeving kent die een Alpha cursus willen 

volgen 

of waarvan u het verlangen heeft dat het goed zal 

zijn dat bepaalde perso(o)n(en) zo’n cursus 

volgen. De praktijk leert ons dat juist die 

persoonlijke uitnodiging de meeste kans van 

slagen heeft voor het gaan volgen van zo’n 

cursus. 

Mocht u vragen hebben over deze Alpha cursus 

of nadere informatie willen hebben, neem dan 

contact op met een van onderstaande personen 

of stuur een mail. Wij zijn u graag van dienst. 

 

Ons mail adres alphasteenwijk@gmail.com 

Grietje Terpstra 06 3303 7921 

Egbert de Vos 06 4151 6405 
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Antwoordformulier Huiskamergesprekken 
 

 

Naam: _____________________________________________ 

 

Adres: _____________________________________________  

 

Tel. nr: _____________________________________________ 

 

 

Ik geef de voorkeur aan: 

O Gezamenlijke huiskamergesprekken 

O Individueel huisbezoek 

O Beide 

O Geen belangstelling omdat __________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

Ik kan beslist NIET op: 

O maandag 

O dinsdag 

O woensdag 

O donderdag 

 

Ik kom met ________ personen 

 

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

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

 

Ruimte voor eventuele opmerkingen: 

 

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

 

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

 

Dit formulier graag vóór 31 december 2022 inleveren bij: 

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

K. Klarenberg, Bergweg 43, 8334 MB  Tuk 

 

 


