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Gemeenteavond woensdag 15 februari 
 

De kerkenraad nodigt alle gemeenteleden uit 

voor de gemeenteavond op woensdag 15 

februari a.s. vanaf 19.30 uur in de kerk. Inloop 

is vanaf 19.10 uur met koffie en ontmoeting.  

 

De volgende punten zullen aan de orde komen: 

*    Femke ten Wolde zal ons over haar 

ervaringen vertellen van het project voor 

medische kinderzorg in Nepal, iets dat daar ver 

onder de verantwoorde norm is. Zij is daar 

geweest en ook onze gemeente heeft met een 

collecte en bijdrage diaconie daaraan 

bijgedragen. 

*    Uiteraard zullen wij ingaan op het 

beroepingswerk dat voor ons ligt en de wijze 

waarop wij dat tijdelijk invullen in de vacante 

periode. Ook is er een kennismaking met ds. 

E.P. van der Veen, onze consulent uit 

Oldemarkt. 

*    De ouderlingen, diaconie en 

kerkrentmeesters zullen ingaan op actualiteiten 

die er spelen. 

 



Belangrijke adressen en andere gegevens 
 
Predikant: vacant 
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 is het paasnummer. Uw bijdrage voor dat nummer kunt u tot en 

met woensdag 22 maart  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  

W. Heijman, H. Stegink, G. Dekker 

 

Agenda 
 

Gemeenteavond woensdag 15 februari 19.30 uur Kerk 

Ouderenmorgen donderdag 2 maart 10.30 uur Hoogthij 

Samen aan tafel donderdag 2 maart 12.15 uur Hoogthij 

Kerkenraad donderdag 2 maart 19.30 uur Hoogthij 

Ouderenmorgen donderdag 6 april 10.30 uur Hoogthij 

Samen aan tafel donderdag 6 april 12.15 uur Hoogthij 

Kerkenraad dinsdag 11 april 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 19 februari 

 

09.30 uur  ds. G. Feddes 

(Dronten) 

 

Ouderenwerk 

zondag 26 februari 

 

09.30 uur  ds. G. Knol 

(Steenwijk) 

 

Zending 

 

zondag 5 maart 

 

09.30 uur  ds. AS. Van Setten-

Ruhrwiem (Ruinerwold) 

 

Zending 

zondag 12 maart 

 

09.30 uur 

 

ds. J.C. Overeem 

(Stiens)  

 

Binnenlands Diaconaat 

zondag 19 maart 

m.m.v Stan Vocaal 

09.30 uur dhr. G. Doorn 

(Oldemarkt) 

 

Missionair werk 

 

zondag 26 maart 

 

09.30 uur ds. H. Procee 

(Vledder) 

 

Werelddiaconaat 

zondag 2 april 

 

09.30 uur  ds. E. van Dam 

(Meppel) 

 

Kinderen en Jongeren 

 

donderdag 6 april 

witte donderdag 

viering Heilig Avondmaal 

19.30 uur ds. O. Mulder  

(Balk) 

Eredienst 

vrijdag 7 april 

goede vrijdag 

19.30 uur 

 

 

 

Stille Hulp 

zaterdag 8 april 

stille zaterdag 

21.00 uur   

 

zondag 9 april 

1e paasdag 

m.m.v. de Woldklank 

09.30 uur mevr. L. Brugmans 

(Elburg) 

Werelddiaconaat 

 

Op zondag 5 maart en zondag 2 april is er na afloop van de eredienst de mogelijkheid elkaar te 

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

 

Stan Vocaal 
 
Het koor heeft momenteel ongeveer 25 leden in 

diverse leeftijden! Dirigente is Dorothé de 

Ruiter-Wijngaard, muzikaal begeleidt door een 

combo bestaande uit 4 leden. Een toetseniste, 

saxofoniste, bassist en drummer.  Wij zijn een 

koor die op een ontspannen manier met elkaar 

zingen. Elke week op de vrijdagavond repeteren 

we in de H. Andreaskerk te Steenwijkerwold 

van 19.30-20.30 uur. Daarnaast zingen we 1 

keer per maand op de zondagochtend in de kerk 

tijdens een eucharistieviering of woord- en 

communieviering. En als we gevraagd worden 

bij de inzegening van een huwelijk of bij een 

uitvaart. Wij hebben een gevarieerd repertoire 

met eigentijdse nummers, maar ook nummers 

die meer in een kerkdienst passen. Een keer per 

jaar hebben we een gezellig feestje door een van 

de leden georganiseerd.  

 

Contactpersoon: Ellen Bon: 0521 707205 
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Even voorstellen 
 

Zondag 2 april: mevr. E. van Dam 

Ik ben Ellen van Dam en in april mag ik 

bij u voorgaan in het mooie kerkje van 

Steenwijkerwold.  

Het is goed om voor die tijd even iets van 

mezelf te vertellen.  

Voor sommige mensen ben ik geen 

onbekende. Wij hebben als gezin jaren in 

Witte Paarden gewoond en drie van onze 

kinderen zijn op de Immanuëlschool naar 

school gegaan. 

Zelf heb ik daar nog een korte periode als 

onderwijsassistente gewerkt.  

Enkele jaren geleden ben ik de opleiding 

theologie gaan doen om kerkelijk werker 

te kunnen worden. Ik heb de opleiding 

bijna afgerond en ga inmiddels voor in 

ouderinstellingen en af en toe in een 

kerkelijke gemeente. 

We wonen nu met drie generaties op een 

voormalige boerderij tussen Havelte en 

Ruinerwold. Daar houden we wat koeien, 

schapen en kippen. Mijn man is werkzaam 

in de zorg. 

Ik vind het mooi om met mensen in 

gesprek te zijn over wezenlijke zaken in 

het leven, ik word blij van gesprekken 

waarin God en Zijn reddend werk door 

Jezus ter sprake komt. Dan komt er 

verbinding. We mogen tijdens een 

ontmoeting een stukje met elkaar 

meelopen. Zo ondersteunen we elkaar. 

Door er gewoon voor elkaar te zijn maken 

we Gods liefde voor deze wereld 

zichtbaar. Zo geven we hoop in een snel 

veranderende wereld. 

 

Heeft u nog vragen dan kunt u die mij 

altijd stellen. 

 

Tot in april, een hartelijke groet van  

 

Ellen van Dam, Nijentapperweg 1, 

Meppel, Tel. 06-12106084 

 

 
 

 

 

Bedankt  
 

Wij, Henriet en ik, kijken terug op een mooi 

afscheid als dominee van deze gemeente op 

zondag 29 januari jl. De aanwezigheid van 

zovelen, het orgelspel, de begeleiding en muziek 

van de Woldklank, de toespraak van Bert, het 

koffiedrinken na afloop van de dienst in 

Hoogthij, alles was goed deze ochtend.  

 

Op de achtergrond is er veel werk verzet om dit 

allemaal mogelijk te maken.  

 

Hartelijk dank daarvoor, het ga jullie allemaal 

goed. We komen elkaar vast nog weleens tegen,. 

 

Hartelijke groet, ds. Eric van Veen 
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Wij feliciteren de volgende 75-plussers 
 

  

16 feb K. Zeefat-Bouhuis, Holthinge Campweg 144, met haar 86e verjaardag 

16 feb J. Lok-Lodewijk, Marienwold 20, met haar 86e verjaardag 

20 feb W. Ritsema-de Jong, Oldemarktseweg 119D, met haar 90e verjaardag 

21 feb A.A. Bisschop-Bisschop, Thijendijk 16, met haar 83e verjaardag 

23 feb J. Kooij, Gheerdinge 2 met zijn 81e verjaardag 

28 feb I.G. de Haan-de Jong, Gheerdinge 2, met haar 81e verjaardag 

1 mrt J. Lok, Marienwold 20, met zijn 85e verjaardag 

2 mrt G. van Veen-Winters, Croevestraat 2, met haar 78e verjaardag 

6 mrt J. Kuiper, ten Holtheweg 8 met zijn 81e verjaardag 

10 mrt P.H. van Buiten, Gelderingen 43, met zijn 75e verjaardag 

13 mrt L. Hornstra, Oldemarktseweg 105, met zijn 87e verjaardag 

15 mrt A. Bezembinder-Veeloo, Oyershoeve 207, met haar 90e verjaardag 

24 mrt D. Snijder-Moed, Ten Dale 21, met haar 90e verjaardag 

30 mrt F.H. Brandsma, Steenwijkerdiep Noord 2A, met zijn 80e verjaardag 

31 mrt D. van Essen, Vredenburg 77, met zijn 82e verjaardag 

 
 

Huwelijksjubilea 
 

Op 23 februari aanstaande is de dag dat Henk en 

Annie Oord, Wetering-Oost 36, Wetering, 50 

jaar met elkaar getrouwd zijn.  

 

We wensen hen vanuit de gemeente een mooie 

dag toe. 
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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 

 

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 

 

Lindestede, Steenwijkerweg 49, 8471 KZ Wolvega 

Mevr. H. Kuiper-Oosting       de Stoeke, kamer 8420 

 

Heer maak ons tot mensen …….. 
 

Heer, maak ons tot mensen  

naar het beeld van uw zoon:  

 

met ogen die niet alleen kijken,  

maar ook kunnen aanzien,  

 

met oren die niet alleen horen,  

maar ook kunnen luisteren,  

 

met een mond die niet alleen praat,  

maar ook kan aanspreken,  

 

met een verstand dat niet alleen begrijpt,  

maar ook kan verstaan,  

 

met een hart dat niet alleen klopt,  

maar ook bewogen kan zijn,  

 

met handen die niet alleen grijpen,  

maar zich ook kunnen openen,  

 

met voeten die niet alleen draven,  

maar ook tegemoet kunnen komen,  

 

want zo zijn wij gezegend,  

en elkaar tot een zegen. 
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Wij gedenken 
 

Daan Scheepstra 

Op 13 januari jl, is, vlak na zijn verhuizing naar 

Hoogeveen, Daan Scheepstra overleden. Hij is 

65 jaar geworden. Daan woonde op Vredenburg 

en viel onder de zorg van Profilazorg. Jarenlang 

werkte Daan op de zorgboerderij van Ria en Bert 

Voorneveld. We kennen hem als regelmatige 

bezoeker van onze kerkdiensten. De laatste jaren 

zorgde de ziekte Parkinson voor steeds meer 

gezondheidsproblemen bij Daan. Dit was ook de 

reden voor zijn verhuizing naar een 

verzorgingshuis van Profila. Donderdag 19 

januari hebben wij afscheid genomen van Daan 

met een dienst in onze kerk, waarna we Daan 

naar zijn laatste rustplaats op het Thijhof hebben 

begeleid.  

 

 
 

 

Veelgestelde vragen over 40dagentijd 2023 
 

Uit liefde voor jou - 40dagentijdcampagne Kerk in Actie 

 

Wat is de Veertigdagentijd? 

De Veertigdagentijd is de periode van 

Aswoensdag tot Pasen. Van oudsher is dit een 

tijd van inkeer, bezinning en gebed. We staan 

stil bij het lijden van Jezus én bij het lijden van 

onze naasten, dichtbij en ver weg. 

 

Wanneer valt de Veertigdagentijd in 2023? 

De Veertigdagentijd loopt in 2023 van 

Aswoensdag 22 februari tot en met zaterdag 8 

april. Op zondag 9 april is het Pasen. Lees alles 

over de 40dagentijdcampagne 2023, met als 

thema “Uit liefde voor jou”, op 

kerkinactie.nl/40dagentijd. 

 

Waarom duurt de Veertigdagentijd 46 

dagen? 

De veertigdagentijd duurt 46 dagen omdat er zes 

zondagen in deze periode vallen. De zondag is 

de dag van de opstanding van Jezus en daarom 

een feestdag. En op een feestdag wordt niet 

gevast. 

 

Waar komen die veertig dagen vandaan? 

In de Bijbel is veertig een belangrijk getal. Jezus 

was bijvoorbeeld veertig dagen in de woestijn 

om te vasten en te bidden. En veertig jaar trok 

het volk Israël door de woestijn voordat zij in het 

beloofde land aankwamen. Het is een getal dat 

duidt op voorbereiding en overgang. 

 

Waarom vasten mensen in de 

Veertigdagentijd? 

Iedereen die vast heeft daar zijn eigen redenen 

en eigen manier voor. Door bijvoorbeeld niet te 

snoepen of geen alcohol te drinken sta je stil bij 

de overvloed die wij hebben. Sommige mensen 

kijken geen tv of gebruiken geen social media. 

Je houdt dan tijd over: om te bidden, na te 

denken over je geloof of om iets te doen voor 

een ander. 

 

Wat is Aswoensdag? 

Aswoensdag is van oorsprong een rooms-

katholieke traditie. Tijdens de kerkdienst 

worden de groene takjes van Palmpasen van 

vorig jaar verbrand. Met de as tekent de priester 

een kruisje op het hoofd van de mensen. En hij 

zegt: ‘Stof zijt gij en tot stof zult gij 

wederkeren’. Deze woorden benadrukken de 

vergankelijkheid van het aardse leven. De vorm 

van het kruis wijst op het eeuwige leven. Steeds 

meer protestantse gemeenten hebben ook een 

aswoensdagviering. 

 

Wat is de Goede Week? 

De Goede Week is de week voor Pasen en begint 

met Palmzondag. Op deze zondag wordt vaak 

het verhaal over de intocht van Jezus in 

Jeruzalem gelezen. Op Witte Donderdag vieren 

veel gemeentes het avondmaal, net als Jezus 

deed met Zijn leerlingen. Op Goede Vrijdag 

herdenken we dat Jezus aan het kruis is 
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gestorven. Na Stille Zaterdag volgt dan op 

zondag het feest van de opstanding van Jezus: 

Pasen. 

 

 

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 

woensdag 18 januari hebben wij vergaderd.  

 

*    Gesproken over medewerking in de 

eredeinten. Zo zal het koor Stan Vocaal in het 

voorjaar twee keer optreden en het Christelijk 

Mannenkoor Steenwijk op kerstavond. 

*     De commissie preekvoorziening is na het 

bekend worden van het vertrek van onze 

predikant aan de slag gegaan om de nu 

opengevallen preekbeurten in de erediensten in 

te vullen. Erg fijn om te vernemen dat een en 

ander gelukt is. Inmiddels is de commissie 

bezig met het invullen van de erediensten in 

2024. 

*     Voor de tentdienst op zondag 14 mei zal de 

RK kerk zorgen voor een voorganger. In de 

diensten op Goede Vrijdag en Stille Zaterdag 

zal geen voorganger aanwezig zijn; wordt door 

de dienstdoende ambtsdragers ingevuld. 

*     De verwachting is dat begin februari wordt 

begonnen met het installeren van de nieuwe 

geluidsinstallatie en alles wat daarbij hoort.  

*    De laatste weken ontzettend veel last gehad 

van water in de kelder.  

 

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 is vermeld.  

 

Gerrit Dekker, scriba  

 
 

 

 

Van de ouderlingen 
 

Wij zijn begonnen aan een nieuwe fase in het 

kerkenwerk en de erediensten. Zoals u weet 

hebben wij op 29 januari afscheid genomen van 

onze predikant Eric van Veen. Hij heeft, naast 

zijn werk in Ruinerwold, nieuw werk gevonden 

in Hasselt en Heino.  

 

De kerkenraad is momenteel bezig een traject uit 

te zetten hoe nu verder te gaan. Voorlopig 

worden de erediensten geleid door gast-

predikanten of voorgangers. Dat brengt voor de 

ouderlingen ook extra werk met zich mee. Wij 

hopen dat er van uw kant steun kan zijn om alles 

in goede banen te leiden, of een klein deel wat u 

mogelijk kunt uitvoeren? Wij horen graag uw 

reactie. 

Enige tijd geleden kwam de suggestie om een 

enkele keer, tijdens de dienst op zondag, een 

muzikale of vocale inbreng toe te voegen. We 

zijn hier al mee bezig, maar als er van uw kant 

suggesties zijn wie wij daarvoor kunnen vragen 

dan horen of lezen wij dat graag. 

 

Binnenkort (8 februari) is er een huiskamer 

gesprek gepland. Opgave daarvoor was eerder al 

mogelijk, maar kan nog steeds. Mogelijk wordt 

er wel een tweede datum gepland. 

 

Woensdag 15 februari is er een gemeenteavond. 

 

Op 22 Februari begint de 40-dagen tijd. De 

vastenperiode voorafgaand aan Pasen. 

Gaandeweg gaan wij richting het Paasfeest. We 



 11  
 

 

gedenken de kruisiging en de wederopstanding 

van Jezus Christus. Wij gaan ervanuit dat de 

diensten op witte donderdag, goede vrijdag en 

stille zaterdag zullen doorgaan, maar mogelijk 

wel in aangepaste vorm. 

 

In het weekend van 12, 13 en 14 mei vindt het 

traditionele dorpsfeest plaats in 

Steenwijkerwold. Zondag 14 mei is er dan de 

oecumenische tentdienst. 

Dorpsbelang Steenwijkerwold heeft beide 

betrokken kerken gevraagd of er hulp van 

vrijwilligers kan zijn om, voorafgaand aan de 

dienst, één en ander klaar te zetten. Opgave kan 

bij beide ouderlingen. 

 

Namens de ouderlingen, 

Gerard Dolstra 

 

 

 

Van de diaconie 
 

Allereerst mochten we op zondag 29 januari 

afscheid nemen van onze predikant ds. van 

Veen. 

Na een lange reeks van jaren was het nu toch zo 

ver. We hebben als diaconie hele goede en 

mooie herinneringen aan onze samenwerking in 

en om onze kerk en in onze gemeente. We 

wensen Eric als diaconie een hele goede tijd in 

Ruinerwold, Heino en Hasselt. 

 

Het eerste avondmaal wordt gehouden op 

zondag 26 februari met ds. G. Knol uit 

Steenwijk. 

 

Op zondag 12 maart wordt er een 

uitgangscollecte gehouden voor de 

Voedselbank, zoals u allen hoort en leest in de 

media, zijn er heel veel gezinnen die gebruik 

moeten maken van de voedselbank. Mensen 

raken hun vast energiecontract kwijt en zijn 

soms honderden euro’s meer kwijt in de maand. 

Met deze collecte kunnen we bijdragen in de 

dringende behoefte aan hulp. 

 

Collecterooster in de 40-dagentijd tot Pasen: 

 

- 26 februari, Zambia, maatjes voor gezinnen 

zonder ouders. 

Meer dan 20.000 gezinnen in Zambia zijn 

zonder ouders, opa en oma, soms oudere 

broertjes en zusjes moeten het gezin verzorgen. 

School lukt vaak niet, geen geld voor 

schoolmaterialen, dikke armoede. Helpt U mee, 

in de collecte, of op  

NL29RABO 0149 0943 53 t.n.v. Diaconie 

Protestante Gemeente Steenwijkerwold onder 

vermelding van: Collecte Zambia. 

 

- 5 maart, Palestina, samen bijbel lezen opent 

deuren. 

Palestijnse christenen vormen een minderheid in 

dat heilige land, minder dan 2 procent is 

christen. Kerk in Aktie steunt het werk van 

verschillende organisaties in Palestina. 

Helpt U mee via de collecte in de kerk of op 

Nl29RABO 0149 0943 53  t.n.v. Diaconie 

Protestante Gemeente Steenwijkerwold onder 

vermelding van: Collecte Palestina. 

 

- 12 maart, Omzien naar gevangenen in 

Nederland. 

In Nederland zitten ruim 33.000 gevangenen 

een korte of langere gevangenisstraf uit. 

Kerk in Aktie ondersteunt diverse initiatieven in 

Nederland, die omzien naar gevangenen en hun 

familie, die bezoekjes bij hun regelen en de 

helpende hand bieden voor hulp, hoe straks 

verder. 

Helpt U mee via collecte in de kerk of op 

NL29RABO 0149 0943 53 t.n.v. Diaconie 

Protestante Gemeente Steenwijkerwold onder 

vermelding van: collecte gevangenenzorg. 

 

- 26 maart, Bangladesh, kansen  voor 

jongeren, 

In Bangladesh is de werkloosheid onder 

jongeren heel hoog. Opleidingen sluiten niet aan 

op wat de markt vraagt. 

Kerk in Aktie gaat samen met 

partnerorganisaties 300 jongeren naar werk 

begeleiden. Ze zullen een leer-werktraject 

volgen en krijgen training in 

ondernemersvaardigheden. 

Helpt U mee, in de collecte in de kerk of op 

NL29RABO 0149 0943 53 t.n.v. Diaconie 

Protestante Gemeente Steenwijkerwold onder 

vermelding van: collecte Bangladesh. 
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Dit zijn de collectes voor de Diaconie. 

Tussenliggende collectes zijn voor de 

kerkrentmeesters. 

 

De Heer, je God, zal in je midden zijn, hij is de 

held die je bevrijd. Hij zal vol blijdschap zijn, 

verheugd over jou, in zijn liefde zal hij zwijgen, 

in zijn vreugde zal hij over je jubelen. 

 

We wensen jullie allemaal een fijne tijd, op naar 

Pasen. 

 

Verantwoording diaconiecollecten 
 

Datum Opbrengst 1e collecte 

diaconie 

Uitgangscollecte Opbrengst 

6 november 2022 € 58,95 (Medical Care 

for Children) 

Zending- Zambia € 47,30 

13 november 2022 € 34,75 ( Dorcas) Zending- Golfstaten € 35,75 

20 november 2022 € 73,80   

27 november 2022 € 32,25 Werelddiaconaat € 51,20 

4 december 2022 € 30,90 Werelddiaconaat € 55,20 

11 december 2022 € 24,65 Binnenlands diaconaat € 42,95 

18 december 2022 € 65,65   

24 december 2022 € 60,52   

25 december 2022 € 45,35 Kinderen in de Knel € 84,05 

1 januari 2023 € 17,35   

8 januari 2023 € 30,00 Kerkdienst gemist € 29,55 

22 januari 2023 € 29,30   

29 januari 2023 € 118,55   

 

Namens de collectedoelen danken de diakenen u hartelijk voor uw bijdrage. 

 

Van de kerkrentmeesters 
 

Op zondag 29 januari hebben we na 22½ jaar 

afscheid genomen van ds. Eric van Veen. Wat 

was het een mooie dienst. Met medewerking van 

de Woldklank en het orgel. En wat waren er veel 

mensen in de kerk. Dank je wel dat u met 

zovelen aanwezig was om onze predikant te 

bedanken voor zijn vele werk en succes te 

wensen in zijn nieuwe werk.  

 

Het deed me een beetje denken aan vroeger, toen 

het elke zondag zoeken was om een plaatsje te 

vinden. Eric zal zelf ook nog wel een stukje over 

zijn afscheid schrijven, maar ik vond het 

geweldig. Het echte gemeente-gevoel kwam 

weer even boven drijven. 

 

Nu het vertrek van Eric een feit is zal door de 

kerkenraad stappen moeten worden gezet om die 

lege plek weer op te vullen. Er moet een 

profielschets worden gemaakt, samen met u. Het 

moet een vacature worden voor 0,5 FTE, want 

dat was nu ook al het geval zoals u weet. Er zijn 

inmiddels al een aantal gesprekken gevoerd. Er 

is een oriënterend gesprek geweest met een 

aantal omliggende PKN gemeenten om te bezien 

of er kansen zijn om gezamenlijk te komen tot 1 

FTE. Alle aanwezigen waren enthousiast om 

aan het idee mee te werken.  
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Verder is er een gesprek geweest met ds. Van 

der Veen uit Oldemarkt, die hier onlangs nog is 

voorgegaan. Hij heeft zich bereid verklaart om 

de kerkenraad te adviseren, daar waar nodig. 

Tevens zou hij willen bijspringen bij eventuele 

begrafenissen/crematies of ernstige 

ziekenbezoeken.  Met deze toezegging zijn we 

erg blij. 

 

Een dag later ‘s avonds de 30e januari, hebben 

we de enveloppen van de actie kerkbalans weer 

verzameld en geteld. Het eindresultaat was iets 

minder dan vorig jaar, maar toch een prima 

resultaat. Hieraan kun je zien dat de 

meelevendheid er toch nog wel is, al zie je dit 

misschien niet direct terug in het kerkbezoek. 

Alle lopers maar ook vooral de gevers heel 

hartelijk dank! 

 

 

Actie Kerkbalans 2023 
 

De enveloppen zijn weer opgehaald door onze 

lopers.  

Een eerste telling leverde ruim € 50.000,00 aan 

toezeggingen op. Na de hertelling bleek het 

eindresultaat € 45.945,00 te zijn. Vorig jaar 

hadden we aan toezeggingen € 47.839,00. Dit 

betekent een vermindering van bijna € 1900,00.  

Nog steeds een mooi bedrag. 

Het verheugd ons zeer dat vele leden onze kerk 

steeds een warm hart toedragen en danken 

iedereen voor hun toezegging. 

 

Veel dank zijn wij ook verschuldigd aan de 

mensen die zich weer hebben ingespannen om 

de enveloppen rond te brengen en weer op te 

halen. 

Namens de Kerkrentmeesters, Dick Zeefat 

 

 
 

 

Nieuws van de CJV 
 

CJV draait weer op volle toeren. Waar de vorige 

twee seizoenen flink door Corona werden 

bepaald, zijn we blij dat we dit jaar alweer vier 

leuke activiteiten konden organiseren voor de 

kinderen. We hebben een filmavond gehouden, 

een spannende speurtocht, een spelmiddag en 

een uitje naar de binnenspeeltuin in Wolvega. 

Super leuk. Dit jaar hebben we wat meer 

kinderen dan vorig jaar, gemiddeld doen er 

ongeveer 50 à 60 kinderen mee aan de 

activiteiten. De komende maanden staan er ook 

nog leuke activiteiten op de planning: 

bijvoorbeeld een spelletjesavond, het jaarfeest 

en een kampeerweekend. We zijn blij dat we de 

kids weer in het “echt” kunnen zien. Ook zijn we 

blij met de nieuwe leiding; zo houden we de 

continuïteit er mooi in!    

 

Hartelijke groet van de CJV-clubleiding 
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Komen en gaan 
 

De volgende gemeenteleden zijn nieuw in onze 

gemeente: 

mevr. A.J. de Haan, Basserweg 30 van Oldemarkt 

dhr. J. Hunneman, Kerkwoerthe 32 van Paasloo 

 

De volgende gemeenteleden zijn verhuisd:  

fam. J. Lok, van Tukseweg 220b naar Mariënwold 20 (de 

Herbergier)  

mevr. H. Oosting-Kuiper, van Bakkersveld 11a naar 

Steenwijkerweg 49 Wolvega  (Lindestede, de Stoeke kamer 

8420) 

fam. J. Klarenberg, van Conincksweg 22 naar de 

Erfgenamen 11 

 

 

 
 

Activiteiten bibliotheek in Steenwijkerwold 
 

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 

 
 

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. 

 

mailto:steenwijkerwold@bibliotheekkopvanoverijssel.nl
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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 

LindeStede Steenwijkerweg 49 8471 KZ  Wolvega 

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 

 

 

 
                  Huize Weltevrede                                                    Reestdal Revalidatie 
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Puzzel 
 

 
 

 
 

 

 

 

Uit: www.bijbelidee.nl 

Schrijf de antwoorde in het rooster. Klaar? In de blauwe 

balk lees je van boven naar beneden een mooie zin over 

Pasen. 

 

De goede antwoorden staan op bladzijde 13, maar staan 

wel door elkaar. 

 

 

1. Welke vriend verraadt Jezus met een kus? 

2. Op welk dier rijdt Jezus Jeruzalem binnen? 
3. Jezus sterft voor onze fouten. Welk woord wordt 

in de Bijbel gebruikt voor fouten? 
4. Vroeger sprak je iemand aan met “gij”. Wat 

zeggen we nu voor woord? 
5. Waarmee hangen de soldaten Jezus aan het 

kruis? 
6. Welk dier wordt er geslacht en gegeten op het 

paasfeest? 
7. Wat belooft Jezus aan iedereen die in Hem 

gelooft? ……….. leven. 
8. Wie zitten in het graf als Jezus is opgestaan? 
9. Wat geeft licht in het donker en hebben de 

soldaten bij zich als ze Jezus gevangen nemen? 
10. Wie kan niet geloven dat Jezus is opgestaan, en 

wie wil eerst Zijn littekens zien en voelen? 
11. Wat zegt Jezus als Hij plotseling in het huis van 

Zijn vrienden verschijnt? Ontvang Mijn …….. 
12. Ander woord voor: opgestaan. 
13. Wat slaat Petrus voor de soldaat Malchus af? 
14. Ander woord voor: Verlosser. 
15. Jezus sterft aan een kruis op een heuvel bij de 

stad ……. 
16. Welke bomen staan er in de hof van Getsemane? 
17. Jezus wordt gegeseld op Zijn ….. Schrijf de 

middelste letter van dit woord op. 
18. Aan hoeveel discipelen vertellen de vrouwen dat 

Jezus is opgestaan uit de dood? 
19. In welke plaats groeit Jezus op? 
20. Wie ziet als eerste in de graftuin dat Jezus is 

opgestaan? 
21. Wat is de 2e naam van Judas? 
22. Welke discipel staat met de moeder van Jezus bij 

het kruis? 

 


