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Belangrijke adressen en andere gegevens
Predikant:
Preses:
Scriba:

ds. E. van Veen
dhr. H. Heinhuis
Mevr. H. Sleurink-Winters

Kerkelijk bureau:

58 85 68
58 75 20
37 13 15

ericvveen@ziggo.nl
henk.heinhuis@ziggo.nl
bergstein240@home.nl

kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

College van Kerkrentmeesters:
kerkrentmeesters@pk-steenwijkerwold.nl
Voorzitter:
dhr. H. Heinhuis
58 75 20
henk.heinhuis@ziggo.nl
Penningmeester: dhr. J.J. Flobbe
51 24 57
flobbesteenwijk@hetnet.nl
Gebouwen:
dhr. H. Falkena
85 05 02
hansmientje@ziggo.nl
Banknr.: NL17RABO0149005717 t.n.v. Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold
Ouderlingen:
Wijk1:
dhr. K. Klarenberg
Wijk 2:
dhr. H. Oord
Wijk 3:
dhr. B.T. de Groot Boersma
Wijk 4:
mevr. R. v.d. Hoofdakker-van Dijk
Eredienst:
vacant
Gemeenteopbouw: mevr. R. Boer-Westerbeek

ouderlingen@pk-steenwijkerwold.nl
51 31 14
jan-jurk@hotmail.com
37 12 82
h.oord@hetnet.nl
51 58 54
bdegb@planet.nl
58 87 65
rwfvandenhoofdakker@gmail.com

Diaconie:
Voorzitter:
mevr. A. Bergsma-Hoekstra
Secretaris:
dhr. H. Nijenhuis
Penningmeester: mevr. F. Dolstra-Seinen

diaconie@pk-steenwijkerwold.nl
51 74 88
hl.bergsma@gmail.com
58 93 03
hnijenhuis@hetnet.nl
58 91 64
gh.dolstra@home.nl

Bloemendienst:
Samen aan Tafel
Ophaaldienst

mevr. J.L. Martens-Stegink
mevr. M. Falkena-Ensing
dhr. G.H. Dolstra

58 75 70

roeliboer@home.nl

51 30 86
85 05 02
58 91 64

jannie.martin@home.nl
hansmientje@ziggo.nl
gh.dolstra@home.nl

Banknr.: NL29RABO0149094353 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, dhr. R. Knol, Mevr. J. Bennen, dhr. G. Eggink

Digiteam:

digiteam@pk-steenwijkerwold.nl

Andere telefoonnummers:
Ledenadministratie
dhr. J. de Vries
58 91 18
Jeugdcoördinator:
dhr. G. Veenstra
06-37 20 49 69
Nevendienst/zondagsschool/brugdienst:
mevr. J. Klaverdijk-Ellen
85 16 23
Oppasdienst:
mevr. W.K. Heijman-Hartkamp 51 74 51
Verjaardagsfonds:
mevr. A. Hummel-Strijker
58 92 53
Provider:
ds. E. van Veen
58 85 68
Kerkkoor:
mevr. R. Boer-Westerbeek
58 75 70
Zondagsblad:
Drukkerij Hovens-Greve
52 26 00

jan.de.vries@hetnet.nl
rennie-grietus@ziggo.nl
jolandae@hotmail.com

w.heyman@zonnet.nl
aliberthum@hetnet.nl
ericvveen@ziggo.nl
roeliboer@home.nl

www.pk-steenwijkerwold.nl
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Overzicht kerkdiensten
zondag 1 november

09.30 uur

ds. E. van Veen

Najaarszending

19.30 uur

ds. E. van Veen

2% ontwikkelingssamenwerking

09.30 uur

ds. E. van Veen

Project Kerk in Actie

09.30 uur

ds. E. Veen (Zwolle)

Diaconaat

09.30 uur

ds. E. van Veen

Gemeentewerk

09.30 uur

ds. E. van Veen

Missionair Werk en Kerkgroei

ds. E. van Veen

Pastoraat

09.30 uur

ds. C. Huisman
Meppel

Bejaardenwerk

09.00 uur

Pastoor Th. v.d. Sman
en Ds. E. van Veen

Dienst is in de Katholieke kerk

donderdag 24 december
kerstnachtdienst

22.00 uur

ds. E. van Veen

Jeugdwerk
m.m.v. Chr. Mannenkoor Steenwijk

vrijdag 25 december
1e kerstdag

09.30 uur

ds. E. van Veen

Kerk in actie (kinderen in de knel)

zondag 27 december

09.30 uur

ds. E. van Veen

Kerkkoor

donderdag 31december
Oudejaarsdienst

19.30 uur

ds. E. van Veen

Eindejaarscollecte

woensdag 4 november
Dankdag (oogstdienst)
zondag 8 november
(bloemendienst
mantelzorgzondag)
zondag 15 november
zondag 22 november
(laatste zondag kerkelijk
jaar)
zondag 29 november
Eerste advent
zondag 6 december
Tweede advent
zondag 13 december
Derde advent
zondag 20 december
Vierde advent
Oecumenische
adventsviering

09.30 uur

Elke eerste zondag van de maand (1 november en 6 december) en op zondag 22 november is er na afloop van de
eredienst de mogelijkheid elkaar te ontmoeten bij het drinken van een kop koffie/thee in de kerk en voor de
kinderen is er een glas/flesje drinken.
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Huiskamergesprekken
Zoals ieder jaar is er de mogelijkheid om over
het geloof van gedachten te wisselen door
middel van de huiskamergesprekken.

U kunt zich natuurlijk ook opgeven per
email: jan-jurk@hotmail.com
Klaas Klarenberg

In het laatste Kontakt zat een uitleg en een
opgaveformulier.
Maar alle opgaveformulieren zijn nog niet
binnen. Dus even invullen, en vóór
1 november inleveren bij de kerk of de
predikant.
Natuurlijk mag het ook bij mij in de bus
gedaan worden (Bergweg 43, Tuk).
Als we alles binnen hebben proberen we in
november nog een avond te houden, anders
wordt het in het nieuwe jaar.

Een overzicht van wat onze commissies organiseren
	
  

De muziekcommissie organiseert muziekavonden met een koor, pianist en Roept u maar.
01 nov 2015 Jaffo Gate Quartet
21 feb 2016 Fries Byzantijns koor
17 apr 2016 Ronald Knol, Harold Kooij, Gerrit Nagel en Margje Dijkstra
okt/nov2016 Martin Mans, exacte datum is nog niet bekend
De commissie gemeenteopbouw organiseert de Pinksterwandeling, gezamenlijk met de RK
parochie Steenwijkerwold en Kerk en Hobby. Ook hebben zij nu de Doopjurkenexpositie
georganiseerd.
De culturele commissie zal activiteiten organiseren die buiten de kerkelijke lijnen liggen.
Wij denken dan aan een expositie van schilderijen, of iets anders.
Een middag of avond met klassieke muziek. Ook promoten we de verhuur van de kerk.
De schilderijen tentoonstelling van Jennifer Koning is goed verlopen, veel bezoekers en hele leuke
reacties.
Heeft u suggesties voor één van de commissies, geeft u dit dan door aan de scriba, email:
bergstein240@home.nl
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Over de nieuwe website van onze kerk
	
  

De nieuwe site van de Protestantse gemeente te Steenwijkerwold is bijna gereed om ‘de lucht in te
gaan’.
Het heeft wel een poosje geduurd voordat we zover zijn gekomen. Allereerste had geen van ons
tweeën ervaring met het maken van websites. Daarnaast stuitten we al snel op een paar principiële
vragen:
- Wat zet je wel en niet op een website en wie bepaalt dit?
- Hoe functioneren Kontakt en website naast elkaar?
- Zet je foto’s op een website of ga je hier Facebook voor gebruiken?
- Gaan we ook Twitter gebruiken?
Dit soort zaken hebben wij besproken in een ‘communicatieplan werkgroep’ met ds. Eric van
Veen, Henk Heinhuis en Hillie Sleurink.
Het resultaat is een vrij zakelijke website, waar u vooral veel informatie vindt. De kerkelijke
organisatie, de agenda, kerkgerelateerd nieuws, jeugd en kerk, commissies, etc. hebben er een
plekje gevonden, maar ook kunt u preken, die gehouden zijn in onze kerk, teruglezen.
Via onze site kunt u naar de Facebook pagina van onze kerk toe klikken. Hier worden foto’s van
b.v. de startzondag, de doopjurkententoonstelling en de open lucht kerkdienst geplaatst. Jannie
Flobbe zal onze Facebook pagina beheren en samen met Femmie Dolstra en Co Berrevoets voor
foto’s zorgen.
Nog een paar kleine aanpassingen moeten wij maken. Hierbij zijn wij afhankelijk van derden. En
dan kijken we uit naar het moment dat ons websitebouwwerk over gaat in websiteonderhoud.
Met vriendelijke groet,
Hessel Nijenhuis
Co Berrevoets

De seizoenen
	
  

Nu het herfst is weten we dat over enkele weken de winter voor de deur staat. We weten ook dat na
een paar maanden de winterjas weer in de kast kan omdat het lente wordt. We kijken vooruit, want
de seizoenen gaan door. Hoe die seizoenen zichzelf inkleuren dat weten we van tevoren niet.
Wordt het een strenge winter of een zachte winter? Wordt het guur weer of krijgen we dagen met
strenge vorst en heldere blauwe luchten? De grote lijnen van de verschillende seizoenen bieden ons
houvast. We weten wanneer de bollen in de grond moeten en wanneer we de bloei van deze
bolgewassen kunnen verwachten en onze tuin weer volop kleur krijgt. We weten wanneer de
ganzen vertrekken en wanneer we ze weer zien neerstrijken op de akkers. We weten dat de dagen
nu korten en dat het na 21 december weer langer licht wordt. Maar nu voel je wellicht de
melancholie van het einde van de zomer en de vergankelijkheid van schoonheid, want die
prachtige rode en gele bladeren gaan vallen. En het bos begint zompig te ruiken. In de herfst kan de
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storm grauwe wolken langs de lucht doen jagen en bladeren doen opwaaien tot grote rottende
hopen. En dan staan de bomen opeens kaal en donker afgetekend tegen de grijze hemel. De herfst
is een loslaatproces. En je realiseert je des te meer hoe kwetsbaar de natuur is, hoe kwetsbaar het
leven. Zo kan de wisseling van de seizoenen een beeld zijn van ons leven. Hoe ervaren we onze
levensseizoenen? In de Bijbel lezen we regelmatig over de wisseling van de seizoenen in het leven
van mensen. Misschien ervaren we ons geloof ook zoals het wisselen van de seizoenen. De ene dag
lijkt het alsof de zon volop schijnt en ervaren we iets van Gods nabijheid en liefde. Een andere keer
lijkt het allemaal wat verdwenen te zijn, treedt de winter in. Het gaat met ups en downs. En hoe
kunnen we ons dan vasthouden aan die geloofsseizoenen? Door alles heen mag er toch iets zijn
waar wij ons aan mogen vasthouden: de liefde van God. Als een bron van warmte en licht. Deze
liefde blijft bij de mensen door de geloofsseizoenen heen. God de Eeuwige slaat steeds weer als
een mantel liefde en geborgenheid om ons heen. Zodat we in alle ups en downs steeds weer mogen
opstaan. Opstaan om aan het licht te komen, zodat ook wij in staat blijven lichtdragers te zijn voor
anderen.
Herfst
De blaren vallen, vallen als van ver,
als welkten in de hemel verre tuinen;
ze vallen met ontkennende gebaren.
En in de nachten valt de zware aarde
uit alle sterren in de eenzaamheid.
Wij allen vallen. Deze hand zal vallen.
En kijk je naar de andere: het is in alle.
Maar Eén is er. Hij vangt dit vallen
oneindig teder in zijn handen op.
Rainer Maria Rilke

Kerstgroeten
Ook dit jaar brengen wij weer een bloemetje naar de mensen uit onze gemeente die 80 jaar of
ouder zijn en naar mensen die (langdurig) ziek zijn.
Wij vragen uw hulp voor het rondbrengen van de Kerstgroeten, de bloemen kunnen opgehaald
worden op zaterdag 19 december in de kerk tussen 9.30 tot 10.30 uur, u heeft dan tot woensdag 23
december tijd om de groeten te bezorgen.
Komt u ook??
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Kerstpakkettenactie in Steenwijkerwold
Net als vorig jaar willen wij graag weer in actie komen om voor de minder bedeelde mensen onder
ons een kerstpakkettenactie te houden.
Wat is ons doel:
Wij willen alleenstaanden en gezinnen die van een minimum of minder moeten rondkomen,
verrassen door hen persoonlijk (maar anoniem) een kerstpakket aan te bieden.
Daar hebben we uw hulp bij nodig.
Wij zijn ervan overtuigd dat geven net zo bevredigend is als krijgen, en misschien nog wel meer.
Zeker met Kerst!! Help daarom mee. Waarom?
Omdat we het kunnen en omdat het eigenlijk maar een kleine moeite is.
Een kleine moeite die veel vreugde en voldoening oplevert, zo denken wij. Met uw hulp kunnen
we er een mooie ervaring van maken en wordt de wereld een beetje mooier….
Wat houdt de actie in:
Er zijn veel mensen die in de periode voor Kerst een kerstpakket ontvangen, of soms wel twee of
drie pakketten. Dat is natuurlijk heel leuk, maar soms voelt dat wel een beetje dubbel. Zo horen wij
ook wel de opmerking van mensen, dat ze graag een pakket door zouden willen geven aan iemand
die er geen één gekregen heeft, en die het misschien wel heel goed zou kunnen gebruiken.
Wij willen de mensen die twee of meer pakketten ontvangen, graag de gelegenheid geven om hier
iets goeds mee te doen, zodat er nog meer mensen blij mee kunnen worden gemaakt. Het is ook
mogelijk om een deel van uw kerstpakket te geven, of zelf een pakket samen te stellen, gewoon uit
de winkel.
Als u hier aan mee wilt doen, dan kunt u uw pakket (of een deel ervan) voor 24 december brengen
naar één van de diakenen. Wij zullen er dan voor zorgen dat het een goede bestemming krijgt.
Natuurlijk mag u ook even bellen, dan wordt het pakket bij u opgehaald.
Om de actie te doen slagen is het van belang om adressen te hebben van mensen die zo’n hart
onder de riem nodig hebben. Daarom doen wij hierbij ook de oproep om namen aan ons door te
geven, van mensen waarvan u denkt dat zij iets extra’s goed kunnen gebruiken. Natuurlijk mag u
erop vertrouwen dat wij met deze gegevens uiterst zorgvuldig om zullen gaan. Mochten er meer
pakketten binnenkomen dan dat er adressen zijn, dan zullen deze via de voedselbank verspreid
worden.
Waar kunt u terecht:
Mevr. A. Bergsma,
Dhr. H. Nijenhuis,
Mevr. M. Falkena,
Mevr. J. Martens,
Familie Dolstra,
	
  

	
  

Achterveld 1, Tuk
Past. Muitemanstraat 15, Steenwijkerwold
Steenwijkerweg 247, Witte Paarden
Bergsteinlaan 15, Tuk
Het Schild 18, Steenwijkerwold
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telefoon:0521-517488
telefoon:0521-589303
telefoon:0521-850502
telefoon:0521-513086
telefoon:0521-589164

	
  

Agenda kerkelijke activiteiten
kerkenraadsvergadering
moderamenvergadering
ouderenmorgen
samen aan tafel
kerkelijk bureau

woensdag 4 november
maandag 19 oktober
donderdag 5 november en 3 december (aanvang 10.30 uur)
donderdag 5 november en 3 december (aanvang 12.15 uur)
dinsdag 3 november en 1 december(van 19.00 tot 19.30 uur)

groeigroep
zangavond
kerstzangdienst

zondagavond 22 november
zondag 1 november, aanvang 19.00 uur
zondagavond 13 december

Van de redactie
Het is de bedoeling dat u het volgende nummer van Kontakt in de
week van 21 december in huis heeft.
Uw bijdrage daarvoor kunt u tot en met woensdag 9 december
inleveren bij het kerkelijk bureau,
e-mail: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl.
De redactie
ds. E. van Veen, H. Oord, H. Stegink, J. de Vries,
H. Nijenhuis, W. Heijman-Hartkamp, G. Dekker

Komen en gaan
Het volgende lid is uit onze gemeente vertrokken:
dhr. F. Reitsma van Blaankamp 20 naar Wilhelminaoord
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Wij feliciteren de volgende 75-plussers
8 nov

A. Schipper, Basserveld 1, met zijn 79e verjaardag

9 nov

Y. Vaartjes-Elzinga, Oldemarktseweg 119J, met haar 78e verjaardag

10 nov

K. Hornstra-Boer, Oldemarktseweg 105, met haar 79e verjaardag

13 nov

J. van Eerde, Mariënwold 15, met zijn 76e verjaardag

14 nov

A.E. Kuijstens-de Vries, Gelderingen 30A, met haar 76e verjaardag

24-nov

K. van Dijk-Lok, Johannes Bogermanstraat 308, met haar 90e verjaardag

26 nov

L.R. Bouwer, Conincksweg 88, met zijn 79e verjaardag

27-nov

K. Tuit-Raggers, Ten Holtheweg 41 met haar 87e verjaardag

29 nov

J. Ruiter, Hummelingen 16, met zijn 80e verjaardag

5 dec

L. Hetebrij, Steenwijkerweg 261, met zijn 78e verjaardag

6 dec

T. Nijk-Bosma, Conincksweg 50, met haar 85e verjaardag

10 dec

G. Goos, Mariënwold 51, met zijn 79e verjaardag

11 dec

G. Otten-Pijlman, Blaankamp 30, met haar 76e verjaardag

18 dec

G. Winters-Rodermond, Oostercluft 17, met haar 82e verjaardag

20 dec

J. Koers-Pit, Hummelingen 6, met haar 93e verjaardag

22 dec

G.M. van der Knokke-Sloot, Bergsteinlaan 76, met haar 82e verjaardag

24 dec

R. Jongschaap, Remmelinge 28, met zijn 77e verjaardag

24 dec

L.S. Zoer-Wijmenga, Bergsteinlaan 22, met haar 78e verjaardag

29 dec

D. Orsel-Boer, Oldemarktseweg 119E, met haar 79e verjaardag

31-dec

J. Dekker-Boer, Oldemarktseweg 119C, met haar 85e verjaardag
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Top2000 kerkdienst
De Top2000 is al jaren een begrip op de
Nederlandse radio tussen kerst en oud &
nieuw!
Veel van de gespeelde songs hebben een
boodschap op levens- of religieus gebied.
De commissie Gemeente Opbouw wil gaan
onderzoeken of er met medewerking van
muzikale talenten een dienst georganiseerd
kan worden waarin bekende Top2000
liederen ten gehore worden gebracht, maar
waar ook kan worden meegezongen door
iedereen!

radiouitzending ligt. Vooraleerst zou dat
mogelijk zijn op zondag 3 januari 2016.
Muzikale talenten die enthousiast zijn en
willen meewerken kunnen zich opgeven bij:
Roeli Boer, telefoon( 0521) 58 7570,
e-mail; roeliboer@home.nl of
Gerard Dolstra (0521) 58 91 64,
e-mail; gh.dolstra@home.nl

Uiteraard wil de commissie deze dienst
organiseren op een datum die dicht bij de

Jaffo Gate Quartet komt naar Steenwijkerwold
ROEPT U MAAR ZANGAVOND OP 1
NOVEMBER A.S.
Het is inmiddels een bekende formule: u
roept maar welk lied u zelf graag wilt zingen,
samen met de hele gemeente.
Ook deze avond kan dat dus weer onder
begeleiding van Ronald Knol op het orgel.
Deze avond kunnen we ook luisteren naar het
Jaffo Gate Quartet. Deze groep is o.a. bekend
geworden van hun medewerking die zij
verlenen aan programma’s van de E.O. zoals
Nederland Zingt. Een avond vol swingende
gospelmuziek en negrospirituals. Er zullen
ook bekende liederen gezongen worden en
natuurlijk mag u die dan ook meezingen. Het
zijn niet alleen de mooie liederen maar ook
vaak de schitterende teksten die ons allen
raken.

	
  

	
  

Een ander, maar niet minder belangrijk punt:
allen met uw financiële bijdrage kunnen we
dit stukje kerkenwerk doorzetten, want de
kerk moet op de kleintjes letten en ook deze
avond moet financieel verantwoord zijn.
Dus wij rekenen op zondag 1 november om
19.00 uur op een volle kerk en uw bijdrage.
Namens de muziekcommissie,
B.Th. de
Boersma

Groot
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Maar, we willen graag deze avonden
organiseren maar….. het hangt van u af. We
kunnen alleen hiermee doorgaan als we een
volle kerk hebben, en we verwachten niet
anders.

	
  

Gebed voor vrede en verzoening
Dit Gebed staat gegraveerd op een koperen plaat, die in de Laurens Kerk in Rotterdam hangt.
Want allen hebben gezondigd en derven de Heerlijkheid Gods
Heer, vergeef het
De haat die scheiding brengt tussen volk en volk, tussen ras en ras, tussen klasse en klasse
Heer, vergeef het
Het begerig verlangen dat mensen en volkeren drijft naar het bezit van wat hen niet toebehoort
Heer, vergeef het
De hebzucht die de arbeid van mensen uitbuit en de aarde verwoest
Heer, vergeef het
Onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen
Heer, vergeef het
Onze onverschilligheid ten opzichte van het lijden van daklozen en vluchtelingen
Heer, vergeef het
De begeerte, die de lichamen van mannen, vrouwen en kinderen voor onwaardige doeleinden
misbruikt
Heer, vergeef het
Maar wees jegens elkander vriendelijk, barmhartig, elkander vergevend,
zoals God in Christus u vergeving geschonken heeft.

Zingend naar Kerst met Chr. Brassband De Woldklank
Wat is er nou leuker dan met elkaar bekende
kerstliederen te zingen?
Dat kan op zondagavond 13 december in de
Protestantse Kerk te Steenwijkerwold.
Na de zeer geslaagde kerstzangdiensten van
voorgaande jaren trekt Chr. Brassband De
Woldklank uit Steenwijkerwold ook dit jaar
alle registers open onder de bezielende
leiding van dirigent Karel Jager.
Dit jaar wordt er meegewerkt door het
Protestants Kerkkoor Steenwijkerwold en
Dorpskoor Vledder, beide onder leiding van
Adriaan Oudkerk.

De muziekcommissie van De Woldklank
draagt er zorg voor dat de prachtige kerk
sfeervol wordt versierd.
U merkt dat het zeker de moeite waard is om
samen met ons deze dienst te beleven als
opmaat naar Kerst.
We hopen u dan ook te mogen begroeten op
zondagavond 13 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

Deze avond zullen veel bekende kerstliederen
gezongen worden, maar zullen korps en koor
ook van zich laten horen met bekende en
minder
bekende
kerstliederen
en
kerstmelodieën.
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Expositie doopjurken
De tentoonstelling van doopjurken van gemeenteleden op 12 en 13 september in onze kerk heeft
meer dan 50 bezoekers getrokken. Het was mooi te zien hoe verschillende doopjurken al door
meerdere generaties waren gedragen. Ook tijdens de startochtend hangen de doopjurken nog in de
kerk.

De rol van de kerk in de samenleving
Momenteel worden wij dagelijks
geconfronteerd met een aantal zaken die ons
allen (zouden) moeten raken. Er gaan steeds
meer geluiden op dat De Kerk opnieuw
uitgevonden moet worden. Arjan Plaisier
heeft in zijn visienota aangegeven dat wij
moeten accepteren dat er witte plekken
ontstaan in Nederland. Plaatsen waar geen
kerken meer kunnen zijn vanwege de
terugloop van het aantal actieve kerkleden.
Ook geeft hij aan dat we teveel met onszelf
bezig zijn. Teveel naar binnen gekeerd en dat
de vergadercultuur funest is voor de
besluitvorming en inspiratie van een levende
kerk.
Ik ga een heel eind mee in zijn gedachtegang.
In het vorige Kontakt heb ik daar al iets over
geschreven. Wij moeten niet krampachtig
proberen om ons kerkgebouw tegen alle
trends in weer vol te krijgen tijdens de
zondagse eredienst. Onze prachtige kerk kan
gebruikt worden voor tal van activiteiten. Er
is volgens mij steeds meer behoefte aan een
veelzijdig aanbod van zaken rondom beleving
en zingeving bij jong en oud, want zoals
Arjan Plaisier ook schrijft waar een woord is,
is een weg.

	
  

Zouden wij dan ook wat humaner moeten
denken en spreken over de mensen die hun
heil in een veilig land voor hun kinderen
zoeken? Persoonlijk was ik heel blij met de
boodschap van Angela Merkel die zei dat
men welkom was in Duitsland terwijl zij
uiteraard slim genoeg is om te weten dat dit
gewoon onmogelijk is maar ze maakte wel
een statement. Niemand kan meer zeggen; ich
habe es nicht gewusst.
U kent vast de gelijkenis van de barmhartige
Samaritaan nog wel. De Priester en de Leviet
liepen er in een boog omheen. Hoe willen wij
dat er later over ons gesproken wordt?
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Natuurlijk kunnen wij geen miljoenen
mensen opvangen en dat hoeft ook niet. Je
hoort steeds mensen zeggen dat ze (de
vluchtende mensen bedoelen ze dan)
opgevangen moeten worden in de regio. Nou
dat gebeurt ook. 95% van de voor
oorlogsgeweld vluchtende mensen worden in
kampen in de buurlanden opgevangen.

Henk Heinhuis
Voorzitter kerkenraad

Zingevende zaken over bijvoorbeeld de
huidige vluchtelingenstroom van mensen.
Wat moeten wij daar nu mee als christenen.
Hebben wij hierin een rol? Wat is onze
mening? Wat kunnen we actief doen en als
	
  

voorbeeldfunctie dienen naar de samenleving.
Kijk, de kerken pakken dit op.….
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Dorcas
Op Dankdag (woensdag) 4 november en op zondag 1 november zamelen we spullen in voor
Dorcas Dit is een voedselactie voor de allerarmsten in Oost-Europa en Afrika. U kunt de spullen
meenemen naar de kerk waar wij ze dan in ontvangst zullen nemen.

Bloemenzondag
Op zondag 8 november is het de jaarlijkse
mantelzorgdag en dan willen wij de
mantelzorgers weer in het zonnetje zetten.
Maar die niet alleen, ook willen wij denken
aan zieken en ouderen, kortom aan alle
mensen die wel eens een steuntje in de rug
kunnen gebruiken.
Om deze bloemenzondag tot een succes te
maken willen wij u als gemeentelid vragen
hiervoor een bos(je) bloemen mee te nemen
voor iemand die u wilt verrassen. Doet u er
dan wel even een kaartje aan met de naam
erop voor wie ze bestemd zijn. U kunt ook
een bos(je) bloemen zonder kaartje
meenemen, dan zoeken wij hier iemand voor
die een bloemetje goed kan gebruiken.

Zo kunnen we gezamenlijk denken om de
zieken en ouderen in onze gemeente, maar
ook aan de mantelzorgers, de mensen die om
hen heen staan.
Om het een en ander goed te laten verlopen
verzoeken wij u de bloemen zoveel mogelijk
op zaterdagmiddag 7 november van 15.30 tot
17.30 uur in de kerk te brengen.

Dit hoeft niet beslist iemand te zijn van onze
eigen gemeente.
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Uitnodiging samen aan tafel
Iedere eerste donderdag van de maand wordt
in
Hoogthij
"Samen
aan
Tafel“
georganiseerd.
Er wordt een warme maaltijd aangeboden aan
mensen die graag eens gezellig met andere
mensen aan tafel willen zitten om samen te
eten en van gedachten te wisselen.

Het begint om 12.15 uur en het is om ± 13.30
uur afgelopen.

Dit Samen aan tafel is voor iedereen
toegankelijk.
Wilt u hier ook eens aan meedoen, dan bent u
bij deze van harte uitgenodigd.
Als u graag wilt meedoen maar heeft u geen
vervoer, belt dan even met Petra van Beek,
telefoon 58 86 85, mobiel 06 -273 764 69.

Verjaardagsfonds
De heer Dirk Wicherson heeft aangegeven
dat hij vanwege gezondheidsproblemen het
niet meer ziet zitten om in zijn wijk de
belijdende leden te gaan feliciteren namens
onze kerk. Nadat zijn vrouw Petra is
overleden heeft hij dit op zich genomen,
samen hebben zij dit vele jaren gedaan. Dirk
ook langs deze weg heel hartelijk bedankt
voor je inzet.
In 2015 (tot en met september) heeft hij €
121,30 opgehaald.
U raadt het natuurlijk al, er wordt gezocht
naar één of meerdere personen die zijn taak
willen overnemen.
Al snel na de oproep in HZ kreeg ik een
telefoontje van Jannie Flobbe dat zij een
aantal straten uit de wijk van Dirk Wicherson
wil overnemen.
Het betreft de volgende straten: Achterveld,
Bakkersveld , De Spitzen en Olde Hof.

Fijn Jannie, dat je naast je bestaande wijk ook
deze straten voor je rekening neemt.
Er wordt nu nog gezocht naar één of twee
personen die de belijdende leden willen gaan
feliciteren namens onze kerk in de volgende
straten:
Bergsteinlaan,
Boomsluiters,
Hummelingen, Markehof, Oldemarktseweg
en Remmelinge.
Wie wil dit gaan doen?
Ook Geer van Sleen heeft aangegeven dat
ook zij om gezondheidsredenen wil stoppen
met
de
bezoekjes
namens
het
Verjaardagsfonds. Zij bezoekt de belijdende
leden in Steenwijk die kerkelijk bij onze
gemeente willen blijven. Ook Geer hartelijk
bedankt voor jouw inzet.
Wie wil deze taak op zich nemen?
Je kunt je melden bij Ali Hummel, tel.
589253.
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Postzegels en kaarten voor de zending
Wij willen de heer Henk Stegink heel hartelijk bedanken voor de mooie bus die hij hiervoor
gemaakt heeft.
Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels en kaarten ingezameld
voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde Zendingsbond. De ingezamelde
postzegels en kaarten worden uitgezocht en vervolgens op beurzen, maar ook via Marktplaats
verkocht. Alle postzegels en enveloppen met een postzegel zijn welkom. Ook alle ansichtkaarten
zijn gewild. Hieronder staan echter enkele richtlijnen waarmee u rekening kunt houden voor een
hogere opbrengst bij de verkoop van de postzegels en kaarten:
•
•
•
•

Het belangrijkste is dat de kaarten zo onbeschadigd mogelijk zijn, zowel degene met als
zonder postzegel.
Vooral de oudere kaarten zijn gewild en daarom extra gewenst.
Beschadigde kaarten leveren in de praktijk helaas weinig op.
Bepaalde dubbele vouwkaarten leveren extra geld op, zoals (van):
• Anton Pieck
• Rien Poortvliet
• Rie Kramer
• Marjolein Bastin
• Anne Geddes
• Unicef
• Removos (mond en voetschilders)
• Hartjeskaarten 'Voor het kind' (met hartje achterop),
• De Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij
Geboortekaartjes

U kunt de postzegels en kaarten in de bus doen die voor in de kerk geplaatst is. Voor vragen kunt u
terecht bij de familie Dolstra, Het Schild 18, 8341 RL Steenwijkerwold, telefoon (0521) 58 91 64.
Namens de Diaconie alvast hartelijk dank.

Nacht zonder dak
	
  

Het was tijdens de Nacht zonder Dak op
12/13 september improviseren. De regen
zaterdagavond en -nacht zorgde ervoor dat de
kartonnen hutjes als een pudding in elkaar
zakten.
Diverse jongeren verhuisden naar een
alternatief onderkomen: de partytenten. Zo'n
21 jongeren namen deel deze actie. De
opbrengst gaat naar projecten om
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straatjongeren onderdak, begeleiding,
onderwijs en een toekomst te bieden.
Ondanks de regen vermaakten de jongeren
zich prima. Uiteraard was er muziek op de
achtergrond van Kopje M op de Markt, er
waren vuurkorven en er werd met
zelfgemaakte instrumenten (onder andere
deksels) muziek gemaakt en werd er gedanst.
De opbrengst bedroeg € 4.300,00, maar dat
was nog een tussenstand.
	
  

CJV uit Steenwijkerwold speelt de Athletic Challenge
Zaterdagmiddag
19
september
2015
verzamelden de kinderen van CJV
Steenwijkerwold zich massaal bij de
atletiekbaan van Start’78 in Steenwijk.
Dit evenement stond vorig jaar al op de
planning, maar door het extreme weer die dag
kon het helaas niet doorgaan. Maar zaterdag
19 september was het supermooi weer en
konden we onder de bezielende leiding van
Gerdo gaan sporten en spelen. Er waren
verschillende
onderdelen
zoals
een
teamestafette, meters maken, hordenloop,
bovenhands werpen, sprinten en hurkhoog
springen.
Na een gezamenlijke warming up werden de
kinderen in groepen van 7 of 8 personen
ingedeeld en kregen ze elk een teamkleur.
Alle sportieve resultaten werden door de
leiders van het CJV bijgehouden en de scores
werden bij elkaar opgeteld. Het team met de
hoogste score werd winnaar en dat was team
geel. In team geel zaten Ewan Petter, Ian
Schouwstra, Wout ten Veen, Tygo Hartkamp,
Nynke Hielkema, Charissa Doeve, Eileen
Kappe en Anouk Meyerink.

Lisa Bosscha, Lisa Mosselaar, Stefan
Wardenier, Anne Bulten, Sanne Hielkema en
Ewan Petter. Op de 3e plaats eindigde team
rood met de volgende spelers: Teun Boersma,
Fabienne Doeve, Lars Wardenier, Marlieke
ten Wolde, Femke ten Veen, Nadja Prins,
Demi
van Beek
en Rik
van
Beilen.
De
kampioenen van deze super gezellige en
sportieve
Athletic
Challenge
middag
ontvingen een medaille en stonden op het
hoogste podium.
Van elke CJV activiteit zal het bestuur
aankomend jaar een verslag maken en u als
gemeenteleden zo op de hoogte houden wat
wij allemaal zoal organiseren voor de
jeugdige gemeenteleden.

De 2e plaats ging naar team blauw, daarin
zaten: Leon Glastra, Janco Pit, Elisah Aal,

Groeigroep op zondag 22 november
Een aantal jaren geleden zijn wij met een
groep jonge mensen gestart om samen te
komen op de zondagavond. Allerlei
onderwerpen werden er tijdens deze avonden
besproken. Zo hadden wij ook in de
afgelopen periodes een aantal gastsprekers.
Deze
bijeenkomsten
werden
telkens
gehouden
op
Gelderingen
58
te
	
  

	
  

Wil jij je ook aansluiten, dan ben je van harte
welkom op onze volgende bijeenkomst op
zondag 22 november.
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Steenwijkerwold bij Rennie en Grietus
Veenstra. In het seizoen 2015-2016 gaan we
hier mee door. Het heet nu niet meer de
zondagavondgroep maar wij noemen het nu
de groeigroep.

	
  

Noteer de onderstaande data alvast in je
agenda: 10 januari, 14 februari, 27 maart, 15
mei

Laatste zondag kerkelijk jaar
	
  

Zondag 22 november gedenken we de namen van overleden gemeenteleden. Het is een dienst
waarin plaats is voor verdriet, herinnering en weemoed om wat voorbij ging. Wij gedenken de
overledenen in Gods licht.
Daarom ontsteken we bij elke naam een kaars aan de Paaskaars. Deze mag door de familie mee
worden genomen naar huis, om te branden in een donker uur als teken van hoop. Na het noemen
van de namen krijgt een ieder die dat wil gelegenheid een lichtje van herinnering en hoop aan te
steken. Ook de gedenkstenen krijgen de familieleden na afloop van de dienst mee naar huis.

Levensverhalengroep(en)
	
  

Het delen van verhalen uit je eigen leven
Jeugd, schoolperiode, geloofsontwikkeling etc., alles komt
aan de orde in een aantal bijeenkomsten o.l.v. ds. E. van Veen
Waar?
Wanneer?

In de consistorie van onze kerk
10 november 2015 om 19.30 uur

Informatie/opgave bij ds. van Veen (ericvveen@ ziggo.nl)

Adventsproject 2015: Hoe laat is het?
	
  

In de verhalen van deze periode gaat het vaak over de tijd: ‘Toen Herodes koning van Juda was…’,
‘In de zesde maand…’, ‘Toen Quirinius het bewind voerde over Syrië…’ Het is de tijd van koning
Herodes en keizer Augustus. Maar is het wel echt ‘hun’ tijd? Of is het tijd voor iets anders? In de
verhalen ontdekken we dat het tijd is voor het licht, tijd voor een nieuw begin. Voor ons is deze
periode de tijd van Advent, de tijd waarin we toeleven naar Kerst. Wat voor tijd is dat precies? En
wat hoort daar allemaal bij? Dat gaan we met de kinderen ontdekken.

Kerstmiddag voor ouderen
	
  

De kerstmiddag voor ouderen wordt dit jaar gehouden op woensdag 16 december. We beginnen
om 15.00 uur. We zingen met elkaar bekende kerstliederen, we luisteren naar een kerstverhaal, we
horen het kerstevangelie, kortom we vieren op deze wijze het naderende kerstfeest.
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We sluiten deze kerstviering af met een broodmaaltijd. De middag duurt tot ongeveer 18.00 uur.

Kerkelijk Bureau
Op elke 1e dinsdag van de maand heeft het kerkelijk bureau van 19.00-19.30 uur zitting in de
consistorie van de kerk; dus op dinsdag 3 november en 1 december.
U kunt hier terecht voor kerkmunten. Ook kunt u wijzigingen doorgeven voor de
ledenadministratie.
Vragen of opmerkingen? Ook hiervoor kunt u terecht.
Mailen mag ook: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl

Berichten voor HZ en Kontakt
Als u berichten heeft voor het HZ en/of voor Kontakt, dan kunt u deze doorgeven aan Wilna
Heijman van het kerkelijk bureau. Email: kerkelijkbureau@pk-steenwijkerwold.nl
dat deze vragen of opmerkingen op de juiste plaats binnen het kerkelijk bestuur terechtkomen.

Wijkindeling
Hieronder vindt u een overzicht van de wijken van de ouderlingen met de straatnamen erbij, zodat
u kunt zien en lezen wie uw ouderling is. In een volgend nummer van Kontakt willen wij deze
nogmaals plaatsen met daarbij ook de namen van de bezoekdames en -heren.
Wijkteam 1

Wijkouderling K.Klarenberg
Diaken mevr. A. Bergsma

tel. 51 31 14
tel. 51 74 88

Achterveld, Bakkersveld, Berg en Bos, Bergsteinlaan, Bergweg, Boomsluiters, Heerweg, Hooidijk,
Hummelingen, de Krimpe, Markehof, de Olde Hof, Oldemarktseweg 1-41 – 2-28, Oosterhoek,
Oostwold, J.H.W. Pasmanweg, Remmelinge, Schutterswoerthe, de Spitzen, Steendijk, Tukseweg,
ter Zwege, Burgermeester Boldinghlaan, de Erfgenamen, Wethouder Wintersstraat, de
Heerlijkheid, Weldadigheid
Wijkteam 2

Wijkouderling H. Oord
Diaken mevr. J. Martens

tel. 37 12 82
tel. 51 30 86

Basserveld, Basserweg, de Beek, Boslaan, Dennenweg, Gheerdinge, Heideveldsweg,
Hesselingendijk, Lage Egge, ir. Luteynweg, Marijenkampen, Mienbeken, Ongeleg, Paasloregel,
	
  

	
  

	
  
20	
  

	
  

	
  

Schapendrift, Steenwijkerdiep Noord, Steenwijkerdiep Zuid, A.F. Stroinkweg, Thijendijk,
Thijlingerhof, Voshoek, Westenwold,
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Wijkteam 3

Wijkouderling: B. de Groot Boersma

tel. 51 58 54

St. Andreasstraat, Zr. Canisiahof, Croevestraat, Geert Mosweg, Gelderingen, Gerardus Majellahof,
Holthinge Campweg, Kerkwoerthe, Kwikkels, Marienwold, Oldemarktseweg 30-130, 43-71 en
121 - 165, Pastoor Muitemanstraat, het Schild, Vredenburg,
Wijkteam 4

Wijkouderling: mevr. R. v.d. Hoofdakker
Diaken: mevr. M. Falkena

tel. 58 87 65
tel. 85 05 02

Baarsweg, Bakkersteeg, de Berg, Blaankamp, Brauweringen, Bultweg, Duivenslaagte, de Eese, ‘t
Goor, ten Holtheweg, van Karnebeeklaan, Koloniepad, Oldemarktseweg boven 165 en boven 132,
Onderduikersweg, de Pol, Steenwijkerweg, Pr. Willem Alexanderlaan, Witte Paarden, Woldweg,
Wolterholten, Woudveld, Zwarteweg,
Wijkteam 5

Wijkouderling: mevr. R. Boer-Westerbeek

tel. 58 75 70

Conincksweg, ten Dale, Nijberslaan, Woldleite, Oldemarktseweg 73-119

Opname in het ziekenhuis
De ziekenhuizen geven om redenen van privacy uw naam na een opname niet automatisch door
aan de kerk waar u bij hoort. Wanneer u in het ziekenhuis bezoek wilt ontvangen vanuit uw kerk,
dan kunt u dit doorgeven via een telefoontje aan ds. E. van Veen, telefoon 58 85 68.

Adressen zieken-, verpleeg-/verzorgingshuizen
Hieronder staan adressen om zieken in de zieken-, verpleeg- en verzorgingshuizen een
bemoediging te sturen.
Verzorgingshuis Nijenstede
Verpleeg- en verzorgingshuis
Zonnekamp
Diaconessenhuis Meppel
Ziekenhuis de Tjongerschans
Isala Hoofdgebouw
UMCG Groningen
Verpleeghuis Reggersoord
Verpleeghuis Lindestede
Verzorgingshuis De Menning
Verpleeghuis De Schiphorst

Johannes Bogermanstraat 1
Oyershoeve 1

8331 GZ Steenwijk
8331 XR Steenwijk

Postbus 502
Postbus 10500
Postbus 10400
Postbus 11120
Reggersweg 1
Steenwijkerweg 49
Linthorst Homanstraat 1
Reggersweg 1

7940 AM Meppel
8440 MA Heerenveen
8000 GK Zwolle
9700 CC Groningen
7943 KC Meppel
8471 KZ Wolvega
8384 ED Wilhelminaoord
7943 KC Meppel
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