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“God woont niet in door mensenhanden gemaakte tempels, maar in het hart dat
voor de deugd in ijver blaakt”. Woorden op een gedenksteen, te vinden boven
de ingang van de voormalige doopsgezinde kerk in het Groningse Grijpskerk.
In de Doopsgezind NL van januari staat hier een artikel over.
Waarom “hangen” we dan toch zo aan ons gebouw? Voelen we ons hier
thuis? Dat is tenminste de bedoeling. Vinden we hier verbondenheid met
elkaar of is er meer? Zo langzamerhand is er iets aan het veranderen en
voelen we (niet allemaal natuurlijk) ook steeds meer thuis bij onze Gieterse
buren. Het afgelopen jaar is gebleken dat zij zich bij ons ook steeds meer thuis
gaan voelen.
Heel fijn dat de meeste diensten hier goed bezet zijn. Als je naar de aantallen
kijkt, komt bijna een derde van het aantal laden, vrienden en belangstellenden
naar de diensten. Vele gemeenten halen dat niet. Is het dan toch het “gouden
koord” (lied 969 in het liedboek) dat allen samen bindt?
Uit de enquête blijkt dat samen zijn, samen zingen en luisteren en napraten
smeerolie van onze gemeente is. In deze ongewisse periode van zoeken naar
een nieuwe voorgander en zoeken naar nieuwe wegen is extra smeerolie
nodig.
Laten we samen voor een flinke voorraad zorgen!

Femmie Scholten, voorzitter
Voorjaar 2018
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1. Werk in onze kerk
1.1 Predikant
Het jaar 2017 ging van start met een gezamenlijke nieuwjaarsdienst in de
Steenwijker vermaning op zondag 8 januari. Wie had toen gedacht dat ik op
de zelfde zondag een jaar later in Noord-Brabant zou wonen en werken?
Nog geen week na de nieuwjaarsdienst, op zaterdag 14 januari, was de uitvaart
van zr. Harmke Zoer. Haar had ik in het jaar daarvoor vaak bezocht omdat
het ouder worden en vooral de gebreken die daarmee gepaard gingen, haar
erg veel leed gaven. Op 29 januari was de World Fellowship Sunday op
Fredeshiem. Het was een fijne bijeenkomst die mede door de Musicians
Without Borders werd vormgegeven. Andries Bakker en ik gingen voor en
Jolanda speelde op de piano. Op 5 februari hadden we weer een gezamenlijke
dienst in Steenwijk. Op 4 mei was de uitvaartdienst van br. Martin van Setten
in de Steenwijker vermaning, en op 22 juni was het afscheid van Liesbeth de
Goede in het crematorium in Heerenveen. Op zondag 21 mei was mijn laatste
dienst in Blokzijl, en daar waren jullie ook met een flinke delegatie aanwezig
om mij te steunen: geweldig! Dank jullie wel hiervoor!
Op 12 november was er weer een gezamenlijke dienst in Steenwijk met
Giethoorn, en op 26 november de laatste dienst van het kerkelijk jaar met
avondmaal en het gedenken van blijde en droevige gebeurtenissen. Dit jaar
deden we het weer een beetje anders dan voorgaande jaren, maar al doende
zal in een gezamenlijk proces de juiste vorm worden gevonden die bij deze
gemeente past én die recht doet aan de tijd van het kerkelijk jaar en de
speciale inhoud van deze dienst. Het is nog in ontwikkeling, en daarmee is het
ook goed dat een ander het van mij overneemt.
Heel bijzonder waren de laatste diensten in Steenwijk, in de Vermaning waar
ik ooit mijn allereerste preek hield in 1996 - Arjan was toen net organist
geworden. Ik had nog niet eens een pak om in te preken en ik kwam met mijn
oma en opa, Annie en George Itz, die mij op een etentje in het Geveltje aan
de Markt, en een overnachting met ontbijt op Fredeshiem hadden getrakteerd.
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Ook bewaar ik in mijn hart goede herinneringen aan de laatste twee diensten
in Steenwijk: het Kerstfeest Voor Ons Allen en de dienst van Eerste Kerstdag
met Vriendenkring. Beide diensten waren goed bezocht en de sfeer was heel
bijzonder: een beetje droevig en een beetje blij, zoals dat eigen is bij een
afscheid van goede vrienden. Ook de afscheidsdienst op 3 december was heel
fijn, en ik denk er met een heel goed gevoel aan terug. We hebben in die 11
jaar heel wat lief en leed gedeeld, en dan is het gek dat dat zomaar ineens
achter ons ligt. Steenwijk is een unieke gemeente met een heel mooi karakter.
Dat het maar lang nog zo mag blijven. Voor jullie en voor mij gloort een
nieuwe toekomst.
Natuurlijk deed ik ook nog de nodige huisbezoeken en bezocht ik
vergaderingen, en gaf ik godsdienstles aan de Woldschool in Steenwijkerwold.
Maar dat is jullie allemaal bekend. Alles verliep qua werk dit jaar dus eigenlijk
ongeveer zoals in voorgaande jaren, behalve dat mijn eigen leven dit jaar in het
teken stond van de procedure om beroepbaar te worden in de protestantse
kerk en van solliciteren naar diverse gemeenten in de PKN, maar ook in de
DG Broederschap. Daarvoor moest ik ook af en toe in het geheim op reis. Ik
heb heel wat beroepingscommissies in heel wat plaatsen in Nederland gezien.
Maar de aanhouder wint, en het geluk was met mij. Zo heb ik hier in Eersel en
Bergeijk fijne plaatsen gevonden om te wonen en werken, voor mij en ons
gezin. Ondertussen heeft Linda ook werk gevonden, na de Carnavalsvakantie
gaat zij weer aan de slag in het basisonderwijs. De kinderen hebben hun plek
gevonden op school, muziekles, streetdance en scouting. Ze hebben nieuwe
vrienden, en ook nog contact met de oude. Een hele verrijking voor hun leven.
Nu gaan we carnaval vieren.

Met broederlijke groet uit Bergeijk,
Matthijs de Vries
1.2 Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit vijf leden: zr. Femmie Scholten, voorzitter; zr.
Jolanda Molenaar, secretaris; br. Marten van Buren, br. Ger Boogmans en zr.
Alie Smid-Kroon, leden. De waarnemend penningmeester, br. Eint Ockels,
maakt geen deel uit van de kerkenraad. De sfeer in de kerkenraad is goed en
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er is vaker tijd voor gesprek en bezinning. Hoe drukker je het hebt, hoe meer
dat nodig is.
Het kerkenraadswerk komt op steeds minder schouders te rusten in een
periode dat er veel werk te doen valt. Zr. Alie Smid en br. Ger Boogmans
kampen met een broze gezondheid en moeten regelmatig verzuimen van de
kerkenraad, terwijl zr. Jolanda Molenaar tijdelijk het secretariaat heeft
neergelegd om zich te kunnen richten op afronding van de studie. Het
secretariaat wordt nu waargenomen door br. Tiemen Kiestra, waarvoor vanaf
deze plaats hartelijk dank. Er zijn ook zorgen omtrent de opvolging van Zr.
Scholten en br. van Buren die per 1 maart aftredend zijn. Er is nog niet
voorzien in de komende vacatures. We zijn dankbaar voor de toezegging van
Femmie en Ger om aan te blijven tot de afronding van het beroepingswerk.
Veel aandacht ging het afgelopen jaar uit naar onze financiën en de
aankomende verbouwing. Structureel kampen we met een afnemend ledental
en dalende ledenbijdragen, met als gevolg een oplopend begrotingstekort.
Gelukkig zijn er ook incidentele meevallers, mogen we af en toe nieuwe leden
van buiten verwelkomen en kent onze waarnemend penningmeester de weg in
subsidieland. Afgelopen jaar hebben we voor het eerst een aantal
kerkenraadsvergaderingen gehad samen met de Fobcie. Dat blijkt zeer goed te
werken. Het overleg is constructief.
Halverwege het jaar werd bekend dat ds. Mathhijs de Vries een beroep had
aangenomen. naar de protestantse gemeente Eersel - Bergeijk. Dit noopte tot
extra overleg met de kerkenraad van Giethoorn en de leden van de gemeente.
Inmiddels is een beroepingscommissie aan het werk gegaan om te zoeken naar
een voor ons geschikte voorganger, waarbij de verbinding met Giethoorn
gezocht blijft worden. Inmiddels hebben we Wilma v.d. Linden en Hein
Bergman bereid gevonden om waar nodig taken tijdelijk op te pakken.
Memorabel was de najaarsledenvergadering waarin open en constructief met
elkaar gesproken werd over het Avondmaal en de betekenis daarvan voor
ieder persoonlijk. In de aanloop daar naar toe werd een enquête gehouden
over de beleving van de kerkdiensten. Veel gemeenteleden gaven hun mening.
Speerpunten in de komende tijd zijn een goede afronding van het
verbouwingsproject, het vervullen van de vacante voorgangersplaats in
broederlijke en zusterlijke samenwerking met Giethoorn, de kerkdiensten en
de avondmaalsdiensten. Het tekort aan mensen en middelen zal onze aandacht
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blijven vragen, en ook de vraag hoe we in het hart van Steenwijkerland bij
afnemende menskracht een geloofsgemeenschap kunnen blijven die mensen
aanspreekt en inspireert.

Jolanda Molenaar, secretaris
1.3 Bezoekerscommissie
De bezoekerscommissie bestaat uit zes leden. Een ieder van ons heeft haar
eigen lijst van te bezoeken leden, vrienden en belangstellenden. Afgelopen jaar
hadden we samen met ds Matthijs de Vries op 17 maart overlegd. Aan de
orde kwam welke prioriteiten je moet je stellen en de mogelijkheid om bij
iemand thuis Avondmaal te houden. Het komende jaar zullen we proberen
een goede samenwerking te vinden met de nieuw te benoemen dominee of
consulent.

Wytske Werkhoven
1.4 Website en PR
De website loopt goed. De nieuwsbrief staat erop en aangeleverd materiaal
wordt prompt geplaatst. De aanlevering laat nog wel te wensen over, maar
hopelijk blijven we het proberen.
PR is een intensieve zaak en vergt veel discipline. Het omvat: schrijvende pers,
radio en tv. Ook de kerkbladen in de Ring en de ADS worden niet altijd op
tijd bediend. Dat is niet onze sterkste kant om dit vroegtijdig en consequent
te doen – helaas.
De volgende commissies doen aan PR: de tentoonstelling, Menno Café,
Vermaning Actief en soms wordt er extra PR gedaan voor een bepaalde
kerkdienst of activiteit.
Als kerkenraad hebben we gedacht aan het opzetten van een PR commissie,
maar dat is er nog niet van gekomen.

Annelies Klinefelter
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1.5 Gemeentebrief
De Gemeentebrief verscheen dit jaar 6 keer. De oplage die wordt verstuurd
en rondgebracht naar leden, abonnees en vaste adressen ligt op 62 stuks.
Hierbij komen 20 stuks die worden verzonden aan voorgangers die
preekbeurten verzorgen en voor belangstellenden die de kerk bezoeken De
redactie is in handen van zr. Agnes Krebber Brussee en br. Evert Uitentuis. Bij
het gereedmaken voor verzending is er assistentie van zr. Marijke Maters, zr.
Lummie Cloo-Bakker en zr. Wytske Uitentuis-Werkhoven. Daarnaast is er
assistentie bij de bezorging door de leden van de Zusterkring en door br.
Marten van Buren.
We hebben in het afgelopen jaar afscheid moeten nemen van zr. Maartje
Wiersma. Zij vertrok uit Steenwijk. Gedurende tal van jaren was zij een vast
lid van de ploeg die de Gemeentebrief gereedmaakte voor verzending en
bracht zij een aantal brieven rond in haar vaste wijk. Hier past een woord van
grote dank. Vanuit ons team hopen we haar binnenkort te mogen bezoeken
op haar nieuwe adres in Gaasterland

Evert Uitentuis
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2. Werken met en aan elkaar
2.1 Kerkdiensten
Kerkdiensten zijn de ruggengraat van ons gemeentezijn. Elke zondag, en soms
op een ander tijdstip, kun je naar een dienst, meestal in Steenwijk en soms
naar Giethoorn. Er is een samenwerkingsverband met de Raad van Kerken
wat betreft vesperdiensten in de veertigdagentijd. In de eigen gemeente ging
ds. Matthijs de Vries vijf keer voor. De overige diensten worden ingevuld door
eigen gemeenteleden of ingehuurde voorgangers. De vaste organisten waren:
Jolanda Molenaar en Arjan Oosterhof.
Onze samenwerking met Giethoorn resulteert in het volgende: in de
wintermaanden komt Giethoorn elke eerste zondag van de maand naar
Steenwijk. In de zomermaanden gaat Steenwijk op de eerste zondag van de
maand naar Giethoorn.
Speciale diensten waren: onze deelname aan de Wereldbroederschapsdag in
januari op Fredeshiem en de Broederschapsdag op 1 oktober in Zwolle. Ze
waren goed van inhoud en druk bezocht. Verder waren er de gezamenlijke
nieuwjaarsdienst, het Gebed voor de Eenheid van de Christenen in de grote
kerk, jonge lekenpredikers Jasper Pondman en Daan Savert.
Gewoontegetrouw waren er de vredesweekdiensten, de dienst op de laatste
zondag van het kerkelijk jaar en de oudejaarsdienst.
De diensten zijn een kostbaar bezit en een kostbare aangelegenheid. Er moet
gewerkt worden aan ernstige bezuinigingen wat zal resulteren in – helaas –
minder diensten in het eigen kerkgebouw.

Annelies Klinefelter, preekroostermaker
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2.2 Zusterkring
Het jaar begon voor ons triest. Twee zusters kwamen te overlijden: Gepke
Buisman - de Vrij en Akke Zoer - de Wit. Allebei op leeftijd. Ook bezochten
ze de middagen niet meer, maar ze hoorden er toch bij. Niet alle middagen
zijn doorgegaan; het weer werkte niet mee.
Waar hebben we het zoal over gehad? De verbouwplannen van de kerk, de
dienst die we als zusters gingen verzorgen, muziek: het Wilhelmus, en
tussendoor gedichten en verhalen. Met Pasen ontvingen we zusters uit
Wolvega. Sinterklaas en Advent vierden we onder ons. Diet Koster kwam
vertellen over haar werk op de Westbank. Dit werk ondersteunen we met de
opbrengst van ons “kopergeld” spaarpotje. Dit jaar hebben we gesproken
over vrouwen die we in de bijbel tegenkomen. Op de gebruikelijke wijze
werden tijdens de Vestingdagen door ons koffie en kniepertjes aan de man
gebracht.
Alles met elkaar was het een goed jaar.

Janke Bruin
2.3 Gesprekskring
Het afgelopen jaar hebben we het werkboek “Geroepen om te leven,
Geschapen naar Gods beeld” afgerond. Verder hebben we samen een dienst
voorbereid voor zondag 12 maart. Het onderwerp was: “Verschillend en toch
één”: eenheid in verscheidenheid. We gaven een toelichting bij het kunstwerk
van Jeanot Bùrgi, “de molensteen”. Naar aanleiding van dit gegeven hebben
we vele maandagmiddagen, van twee uur tot vier, gesprekken gevoerd over
het onderwerp onder leiding van ds. Hinke Buiteveld.

Wytske Werkhoven
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2.4 Broederkringendag
Op 28 oktober 2017 werden de broeders van de LFBD in Holwerd verwacht
en stond de koffie/thee met koek al klaar. Om 10,00 uur kon dan het
programma beginnen.
Na het woord van welkomst werd aandacht besteed aan de rijke historie van
Holwerd. Zoals bij de meeste kustplaatsen, was ook hier de oorsprong visserij
en zeevaart. Veel bedrijven die ooit in Holwerd zijn begonnen hebben veel
voor Friesland betekend, waaronder de verzekeringsmaatschappij Univé. Er
word nu naar een nieuwe bron van inkomsten gezocht in de vorm van
recreatie. Er zijn grote plannen om een recreatiepark aan de kust te
realiseren. In die zin is er nu al samenwerking met de Waddeneilanden.
Tussen door werd er nog een tweede kopje drinken ingeschonken. Tijdens de
lunchpauze was er keuze uit verschillende stam pot maaltijden. Daarna konden
we kiezen uit een rondje door het Labyrint achter de kerk, of een rondje
door het dorp waarvoor ik heb gekozen. Tijdens deze wandeling waren de
kenmerken uit het verleden wel terug te vinden, zeer interessant.
Bij terugkomst begon het middag programma, dit stond in het teken van
energie. Bij uitleg hiervan werden we geconfronteerd met het feit dat veel
energie gebruikt kan worden in de vorm van lichamelijke inspanning en dat
onkosten toch in je voordeel kunnen werken, dit was zeer verassend.
Aan het eind van de middag was er nog een vesperdienst, deze hebben wij niet
meegemaakt omdat er iemand in mijn auto meereed die op tijd terug moest
zijn en aangezien wij bijna twee uur voor de reis nodig waren, hebben wij
besloten om eerder te vertrekken.
Al met al een gevulde dag. De volgende keer (en dat is wederom de laatste
zaterdag in oktober) zal plaatsvinden in Leeuwarden, dit omdat Leeuwarden
dan een jubileum viert in verband met het bestaan van de stad. Vanuit
Steenwijk waren wij met 3 personen, Harky, Ger en ik. Uit Giethoorn was
ook Jaap Doze aanwezig.

Pé Tilma
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2.5 Eetclub
Een nieuwe activiteit in 2017 is de "EETclub" op de laatste vrijdag van de
maand van 11:30 tot omstreeks 14:.00 uur. Gemiddeld komen er 17 mensen.
Ook enkele buitenstanders weten ons te vinden en dat is mooi. Bij toerbeurt
verzorgen we de hapjes, drankjes en maaltijd. Dit werkt prima. De kosten zijn
€7,50 per persoon en daar komen we mee rond. Naast de verzorging van de
inwendige mens is er ook aandacht voor spiritualiteit. Een ieder kan iets
inbrengen en daar praten we over door. Heel inspirerend en samenbindend.
We gaan hier zeker mee door en een ieder is welkom. Aanmelden hiervoor is
noodzakelijk.

Annelies Klinefelter
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3. Werken met geloofsgemeenschappen
3.1 Samenwerkingsverband met Giethoorn en Blokzijl
Het samenwerkingsverband heeft in 2017 geresulteerd in een aantal
gezamenlijke activiteiten.
Allereerst is er het jaarlijkse gezamenlijke kerkenraadsoverleg van de
kerkenraden van Steenwijk en Giethoorn waarin we het beleid afstemmen
rond de samenwerking.
Dan is er het overleg dat noodzakelijk is bij het samenstellen en afstemmen
van preekrooster en activiteitenrooster. Gemeenteleden zijn welkom deel te
nemen aan de wederzijdse activiteiten, die vermeld worden op de
gezamenlijke website.
Ook is er samen opgetrokken rond momenten van afscheid (zoals het
overlijden van Jancko, en het vertrek van ds. de Vries), is er overleg rondom
het beroepingswerk en hebben we de intentie uitgesproken weer een
gezamenlijke predikant te vinden.
Door de eenzijdige opzegging van het contract met onze predikant door de
DG Blokzijl en het niet goed van de grond komen van een gezamenlijke
gesprekskring als vervolg op het leerhuis is er de facto geen samenwerking
meer met Blokzijl.

Jolanda Molenaar
3.2 Raad van Kerken
De Raad van Kerken Steenwijk en omgeving blijft een kleine club. De volgende
activiteiten hebben plaats gevonden: kerkdiensten in het kader van de dag van
de Eenheid van de Christenen( jan.), veertigdagen vespers, openingsdienst van
de Vredesweek en Tweede Kerstdag en diensten voor gehandicapten. Verder
zijn de Vredesweekactiviteiten en de minima-maaltijd ondersteund.

Harcourt Klinefelter, vertegenwoordiger DG Steenwijk
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3.3 Ring Zwolle
De Ring Zwolle omvat de volgende gemeenten: Blokzijl, Giethoorn, Kampen,
Meppel, Noordoostpolder, Steenwijk, Zwolle en Kampen. Er wordt maximaal
2 x per jaar vergaderd in Meppel. We danken Meppel voor de goede
verzorging aldaar. Br. Ger Boogmans is namens onze gemeente aangewezen
om onze gemeente te vertegenwoordigen in het Ringoverleg.
Op de openbare bijeenkomst heeft ds Tom Rijken ons meegenomen op een
zoektocht naar "Wat houdt vrijzinnig nu in". Het was een goed bezochte
avond met stof tot nadenken. Giethoorn, bedankt voor de gastvrijheid.
Onze zorg is het jeugd -en jongerenwerk. Vanaf 1 januari is er een
zondagschoolleiding benoemd in Giethoorn met mogelijk een verbinding met
Zwolle.
Ziekte van twee bestuursleden en langdurige absentie van anderen heeft ons
doen besluiten tot het inhuren van professionele ondersteuning. We spraken
met gemeenten en predikanten in de Ring om zicht te krijgen op wat er speelt
en welke ondersteuning gewenst wordt. In 2017 is een projectplan en
financiering rondgekomen en kan Tineke de Vries betaald aan het werk.

Ger Boogmans, afgevaardigde in de Ring
Annelies Klinefelter, voorzitter Ring Zwolle
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3.4 BV vergaderingen
In de vergadering van 20 mei werd een tussenrapportage uitgebracht door de
reglementen commissie. Ik noem hoofdlijnen. De commissie heeft 3
uitgangspunten: efficiënte besluitvorming, effectieve besluitvorming, doelmatige
organisatie.
In het nieuwe reglement zijn de volgende organen voorzien:
- Gemeentevergadering, eenmaal per jaar ( wat nu BV is )
-

Bestuur ( wat nu BR is

-

Adviesraad geestelijke zaken

-

Seminarium en College van Curatoren

-

Verantwoordingsorgaan ( staat tussen bestuur en de
gemeentevergadering: vervangt de Raad van Toezicht en de Financiële
commissie)

-

Bureu ADS en Directeur.

De algemene uitgangspunten zijn:
- Vereenvoudiging van organisatie en het reglement.
-

Vermindering van bestuursorganen

-

Verhoging van slagvaardigheid

-

Flexibiliteit ( commissies niet apart benoemen.

In de najaarsvergadering zou hierover gestemd moeten worden. In de
najaarsvergadering kwamen echter geen voldragen stukken aan de orde. De bv
vraagt betere communicatie met de gemeenten. Er ontbreekt het
visiedocument van de Adviesraad Geestelijke zaken. Er wordt toegezegd dat
naast het theoretisch model een stuk praktische duidelijkheid zal komen en
dat met de gemeenten open overleg zal plaatsvinden en dat alles ver voor de
voorjaarsvergadering. Dan zal de BV opnieuw kijken of voorstellen voldoende
zijn om tot besluitvorming te komen. Wij hopen dus dat in 2018 meer
duidelijk zal worden over de gewenste herstructurering

Eint Ockels, uw BV vertegenwoordiger.
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4. Werken in de wereld
4.1 Vermaning Actief
Het jaar 2017 zijn er in de Doopgezinde kerk slechts twee avonden
aangeboden, waar over “eigen schaduwen” heen wordt gestapt: aansluiting
zoeken en vinden in het dagelijks leven. Hiervoor zijn André Droogers en Paul
Loomans uitgenodigd die ons, ieder op eigen wijze, kennis laten nemen van
onderwerpen, hieronder weergegeven. Er zou, zoals gebruikelijk voor de
zomervakantie, nog een avond worden georganiseerd, maar deze hebben we
niet door laten gaan, omdat wij het programma niet rond kregen.
Na het niet rond krijgen van de avond in maart hebben we gebrainstormd
over de vraag of ons aanbod nog wel in een behoefte voorzag, ook omdat het
bezoekersaantal steeds verder afneemt. De avonden zijn niet kostendekkend.
Voor 2017 hebben we besloten even pas op de plaats te maken en ons te
bezinnen op hoe we verder zouden willen gaan, zowel inhoudelijk, als in welke
vorm. We hebben wel afgesproken, dat mocht er een actueel onderwerp zijn,
waarvan we weten dat er goede belangstelling is te verwachten, dat we dat
onder de vlag van Vermaning Actief` gaan organiseren, maar dat we geen
jaarprogramma meer zullen aanbieden. Zo zal er op 4 april 2018 een open
avond zijn met documentaire en gesprek over het leven van Harcourt
Klinefelter in relatie tot dr. Martin Luther King’s sterfdag, 4 april 1968.

15 jan 17 – André Droogers - Begin een G3 (GeneratieGespreksGroep)
In deze lezing biedt André Droogers eerst een overzicht van wat de laatste
tijd op levensbeschouwelijk terrein in ons land veranderd is. Vervolgens kijkt
hij wat deze ontwikkelingen betekenen op de kleine schaal van gezinnen en
families. Aan de hand van zijn boek “Boodschap aan elkaar: Gids voor een
zingevingsgesprek tussen generaties” geeft hij tenslotte praktische tips voor
het opzetten van een G3 en het voeren van een levensbeschouwelijk gesprek
tussen ouders, kinderen en kleinkinderen. De G3-beweging is een
onafhankelijk en vaak eigen initiatief dat los staat van kerken of andere levensbeschouwelijke organisaties. André Droogers (1941) is emeritus hoogleraar
culturele antropologie, in het bijzonder religieuze en symbolische antropologie
aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. Hij is actief in de DG Zeist.
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15 feb 17 – Paul Loomans – Workshop Tijdsurfen
Dit keer is het de beurt aan Paul Loomans met een interactieve avond
Tijdsurfen. Terwijl de vooruitgang ons de dingen gemakkelijker maakt en we
meer tijd zouden moeten overhouden, is het omgekeerde het geval: we
hebben het gevoel dat we het steeds drukker krijgen en onze taken sneller
moeten vervullen. Paul Loomans zal in deze interactieve workshop ons laten
ervaren hoe wij door te gaan tijd surfen meer rust en plezier in ons werk
kunnen verkrijgen. Met zeven concrete aanwijzingen voert hij ons terug tot de
essentie van al het handelen: aanwezig zijn in wat je doet. Het lijkt utopie maar
de methode van tijdsurfen die hij in de workshop zal ontvouwen, laat zien hoe
verrassend dichtbij dit doel is. Paul Loomans is oprichter en coach van de
“Stress Ontknoping” en auteur van het boek “Ik heb de Tijd”. Sedert 1984 is
hij zenmonnik.

Marten van Buren
4.2 Kledingactie
Het Landelijk Doopsgezind Wereldwerk is medio 2017 gestopt met hun
kledinginzameling. Daarom is de door ons in mei gehouden inzameling nog
naar Menno’s Plaets plaats gebracht. De laatste kledingactie in onze kerk was
eind oktober. Het ingebrachte goed is naar Wanneperveen gebracht, waar
verzameld wordt voor een project in Roemenië.

Janke Bruin
4.3 Menno Café
Ook dit jaar heeft de Zusterkring tijdens de Vestingdagen haar bijdrage
gegeven aan het welslagen van de tentoonstelling. Zoals gebruikelijk werd
door een viertal zusters met enige broederlijke ondersteuning knieperties
gebakken, die grif werden verkocht. Jon en Jenny, die evenals Martijn met hun
houtkramen op het plein stonden, genoten ook van belangstelling. Toch loopt
alles wat minder, wat waarschijnlijk komt doordat in de Onnastraat zelf geen
bedrijvigheid meer wordt georganiseerd. Gelukkig was de opbrengst, te weten
ca. €l270, nog aardig goed te noemen.
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Janke Bruin
4.4 Galerie Vermaning
De commissie, bestaande uit Annelies Klinefelter, Klaas Prins en Jan Piet van
den Berg, besloot zich de opmerkingen bij de evaluatie van 2016 sterk aan te
trekken. De ontmoeting staat op de eerste plaats; kunst is daarbij een middel.
Wij kozen ervoor de kerk in te richten met aan twee wanden veel schilderijen
uit een verzameling van Jan Piet van den Berg. Voor onze beide
houtkunstenaars (draaiwerk van Martijn Kapers en figuurzaagwerk van fam.
Veldhuis) was de achterwand beschikbaar. Het podium en de ruimte
daaromheen reserveerden we voor per week één kunstenaar, die daarmee
wat extra in het zonnetje werd gezet, te weten : Alice de Boer, Ellen Mulder,
Trees Stegeman, de Quiltgroep met Alie Rémerie, Miny Kros en Adriaan
Buiks. Albert de Vries verzorgde weer orgelmuziek op alle dagen. Op
dinsdagavond 18 juli was de opening. Vooral de nieuwe deelnemende
kunstenaars kwamen aan het woord. Voor het eerst werd op zaterdagmiddag
/ avond een eerste vestingfeestdag gehouden. Door één van de kunstenaars
werd ook aan de straatkant gewerkt. De beide houtkunstenaars waren buiten
aan het werk. Voor het zoveelste jaar was er een verloting van een
kunstwerk, dat door de deelnemende kunstenaars ter beschikking werd
gesteld.
Bij de nabespreking werd de presentatie per week van één kunstenaar een
goede insteek gevonden. De fam. Veldhuis gaf te kennen zichzelf het komende
jaar te willen ontlasten en misschien nog één of twee keer te willen meedoen.
De bezoekers moeten wel weten dat onze Vermaning meedoet; we liggen niet
aan een route. De opbrengst van het geheel was iets bescheidener dan
voorgaand jaar. Dank aan allen, die meegewerkt hebben.
Aanvankelijk maakte Mini Kros nog deel uit van de commissie. We hebben
begrepen dat ze dit seizoen weer meedoet.

Jan Piet van der Berg.
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4.5 Dag van de Dialoog
De tiende Dag van de Dialoog was een groot succes. Er waren 100 van de 120
deelnemers op komen dagen en ook in het gemeentehuis aanwezig. Veel jeugd
was aanwezig en mede-“Nederlanders”. Het onderwerp was `samen verder`
Er waren tien tafels verspreid over de verschillende locaties in Steenwijk en
aan het eind van de avond was er een gezamenlijke afsluiting in het
Gemeentehuis met gebak vanwege het tienjarig bestaan. Het is verheugend dat
het aantal deelnemers gestaag groeit, en dat ook vanuit onze Doopsgezinde
Gemeente actief wordt mee gedaan.

Marten van Buren
4.6 Maaltijd voor minima
Op 20 december van in Huis ten Wolde de jaarlijkse kerstmaaltijd voor
minima plaats. De maaltijd is gemoedelijk verlopen. Er waren ongeveer 100
deelnemers. Huis ten Wolde heeft een heerlijke een gevarieerde maaltijd
klaargemaakt. De rekening daarvoor is nog niet ontvangen. Ook voor de
nieuwkomers was er genoeg om uit te kiezen. Dit moet nog geëvalueerd
worden met Marijke. Het gekozen moment, woensdag voor kerst, was prima.
Voor de kinderen was er een clown. Ries en familie verzorgden de
knutseltafel. De kinderen konden opgemaakt worden. De Intertoys bonnen
vielen goed in de smaak, evenals de bonnen voor het schaatsen, verzorgd via
Jolanda Terlien. Er volgt nog een rekening voor extra bonnen en foto’s.
Er is niets in de krant verschenen over de minimaaltijd, ondanks toezeggingen
van Wim Brus. Janien zette nog wel een berichtje op de social media en
volgend jaar gaan we de publiciteit weer helemaal zelf verzorgen.
Al met al kunnen we weer terugzien op een geslaagde avond. We zijn
voornemens om ook in 2018 ook weer een maaltijd te gaan verzorgen en de
eerste vergadering is op dinsdag 11 september om 10.00 uur bij de Stichting .
Voedselbank.

Annelies Klinefelter
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4.7 Vredesweek
Het Vredesweekcomité bestond dit jaar uit Bertha Groen en Annelies
Klinefelter Tevens was er het voorbereidingsteam voor de vredesweekdiensten in de doopsgezinden kerken Giethoorn en Steenwijk. De liturgiecommissie van de Raad van Kerken verzorgd de oecumenische dienst.
De week begon met een openingsdienst in Giethoorn en werd afgesloten met
een gezamenlijke openlucht avonddienst in Steenwijk van de Raad van Kerken
in samenwerking met Crescendo en ds. Rikko Voorburg..
De vier scholen (twee openbare, een katholieke en een bijzondere) hebben
een lespakket gedaan. De afsluiting bij de Vredespaal werd bijgewoond door
100 leerlingen en de wethouder hield een toespraak. De tentoonstelling van
de gemaakte stukken van de kinderen werd in het gemeentehuis
tentoongesteld.
Op zich geslaagde activiteiten, maar we hopen op meer comitéleden.

Annelies Klinefelter
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5. Administratie en beheer
5.1 Fobcie
Het afgelopen jaar stond toch wel in het teken van de veranderingen die we
door willen voeren.

Financiën
De boekhouding is eind december 2016 van Klaas Prins overgegaan naar Henk
Scholten. In overleg met de penning meester Eint Ockels gaat de ADS de
verwerking van de cijfers doen en daar kwartaal- / halfjaarverslagen van
vervaardigen en aan ons beschikbaar stellen. Nu ik de administratie doe, besef
ik pas wat Klaas Prins jarenlang gedaan heeft. Er is nog wel overleg met hem.

Onderhoud
Dan het onderhoud.: de muren van het kerkgebouw lieten op een paar
plaatsen vocht door. Aberson is aan de slag gegaan met het uithakken van
voegen en opnieuw voegen. Ook is het orgel gestemd.

Verbouwing
In overleg met de kerkenraad hebben een drietal leden van de Fobcie zich
daarmee beziggehouden. Nadat de architect en de gemeente Steenwijkerland
het eens waren geworden, de bouwvergunning was afgegeven en de
Haarlemse en Amsterdamse Vrienden elk €7500 toezegden en overmaakten,
hebben we offertes gevraagd bij Aberson en Brouwer. Er zijn afspraken
gemaakt om die in 2018 te realiseren.
Er is en aantal malen vergaderd met de kerkenraad om te overleggen over de
vernieuwing van toiletgroep en keuken. De kerkenraad heeft gezorgd dat er
voor die laatste een lijst met wensen op tafel kwam. We hebben Arjan
Oosterhof gevraagd mee te denken over de indeling van de keuken omdat hij
daar vanuit zijn beroep weet van heeft. Hij zal met keukenman Johan Soer en
deskundige dames van onze gemeente voor een plan zorgen.

Henk Scholten
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5.2 Verhuur
Dit was het derde jaar dat ik me intensief met de verhuur bemoeide en het
begint er op te lijken dat de standaardopstelling van de stoelen en tafels in de
kerk (zie de foto in de keuken) door iedereen begrepen wordt. We hebben
een aantal vaste huurders waarvan we samen ruim €2000 ontvangen.
Daarnaast zijn er af en toe begrafenissen en een enkele keer een huwelijk. Bij
dergelijke gelegenheden huurt men de kerk voor meer dan één dagdeel en dat
brengt dus per keer iets meer op. Vaker is er sprake van verhuur voor
muziekoptredens. Het is vaak leuk om mee te maken hoe er dan naar het
gebouw gekeken wordt.

Henk Scholten
5.3 Onderhoud
Tot vorig jaar was br. Ger Boogmans onze kerkrentmeester. Hij heeft
aangegeven dat hij, in verband met zijn gezondheid, die taak te moeten
neerleggen. We danken hem voor het vele werk dat hij heeft verzet om het
onderhoud in onze kerk tot in de puntjes te verzorgen.

Jolanda Molenaar, secretaris
5.4 Schoonmaak
Elke vrijdag voor dag en dauw is Diana van der Veen in de kerk om alles
schoon en netjes te houden. Dat gaat zonder problemen. Als er iets overlegd
moet worden, belt ze bij mij aan. Soepel komen we dan tot een oplossing.

Femmie Scholten
5.5 Financiën
Het verslag van de penningmeester heeft ons door niet tijdig kunnen bereiken.

Eint Ockels, penningmeester a.i.
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5.6 Ledenadministratie
In 2017 zijn overleden zr. G. Buisman – de Vrij, zr. E. de Goede – Munnik, br.
M. A. van Setten en zr. H. Zoer – de Wit. Br. E.P. Geesink en zr. A.G.
Geesink – Kosters vertrokken met attestatie naar de D.G. Wageningen.
Zr. E.M.A. Koster werd van vriend, lid. Zr. A. Haadsma – Mulder kwam als
vriend over van de D.G. Giethoorn.
Op 1 januari 2017 hadden we 38 leden, 4 vrienden en 18 belangstellenden.
Door bovengenoemde mutaties telde onze gemeente op 31 december 2017
34 leden, 4 vrienden en 17 belangstellenden.

Tiemen Kiestra, ledenadministrateur
5.7 Archief
We hebben totaal geen ruimte meer om de archiefstukken in op te
bergen, maar er komt niets meer bij, want zr. Molenaar slaat vanaf nu
alles digitaal op. Wij moeten nog nagaan welke stukken nu al naar het
H.C.O. in Zwolle kunnen en wat wij verder hier bewaren. Als die klus
geklaard is, zitten de werkzaamheden voor zr. Zwaaneveldt en
ondergetekende erop.

Tiemen Kiestra en Jitske Zwaaneveldt, archiefcommissie
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Huis om stil te zijn
Uit straten ronkend en rumoerig
heb ik een weg, een plek gezocht;
ik vond, het hart beklemd en roerig,
een huis gebouwd uit ademtocht.
Uit woordenvloed ben ik gekomen,
genaderd tot de bron van rust;
niet om er zomaar weg te dromen
maar stil te zijn naar hartelust.
Hier klinkt de taal niet angstaanjagend
en daal ik tot mijn wezen in,
in stilte die bevrijdt, ontwapent:
een stem die spreekt van dieper zin.
Het veilig masker mag doormidden,
ik toon mezelf een waar gezicht;
terwijl – geopend – handen bidden:
ontvangend, weerloos, vederlicht.
Ik voel me als herdacht, herboren –
het eelt, de ziel opnieuw doorbloed;
ik ga, weer mens als ooit tevoren,
de wereld anders tegemoet.

Eppie Dam
Geprojecteerd op de muur
van het Nijklaester te Jorwert
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