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“Bruggen bouwen tussen volken, tussen ‘wij’ en tussen ‘zij’,
dat is bouwen aan vertrouwen. Dat brengt vrede dichterbij”.
Greet Brokerhof-van der Waa

Colofon
Algemene gegevens
Naam Doosgezinde Gemeente Steenwijk
Website www.dgsteenwijk.nl
Kerkgebouw Onnastraat 10, 8331 HM Steenwijk
 0521-513560
 Onnastraat 10, 8331 HM Steenwijk
 secretariaat@dgsteenwijk.nl
Verhuur Br. H. Scholten  Capellehof 18, 8331 LN Steenwijk
 0521-515231  verhuur@dgsteenwijk.nl
Bankrekening NL20 ABNA 059.78.16.050
Kerkenraad
Voorzitter Br. E. Ockels  Steenwijkerdiep 113, 8331 LR Steenwijk
 0521-510345  voorzitter@dgsteenwijk.nl
Secretaris Br. T.S. Kiestra  Kampstraat 36a, 8331 GE Steenwijk
 0521-513930  secretaris@dgsteenwijk.nl
Adjunt Zr. A.L. Klinefelter  Blaankamp 15, 8341 PA Steenwijkerwold
 0521-588533  pluspunt@antenna.nl
Penningmeester Br. H. Scholten  Capellehof 18, 8331 LN Steenwijk
 0521-515231  penningmeester@dgsteenwijk.nl
Predikant Ds. Gerke van Hiele  Binnenpad 48, 8335 BS Giethoorn
 0521-344044  predikant@dgsteenwijk.nl
Redactie
Kopij Uitsluitend agendaberichtjes, voor de 10e aanleveren bij
Br. T.S. Kiestra  redactie@dgsteenwijk.nl
Abonnementen Verzoeken via Br. T.S. Kiestra
Opmaak Zr. J.A. Molenaar  jolanda.molenaar@planet.nl
Verschijning Maandelijks, omstreeks de 17e van elke maand
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kerken en veel winkels dicht etc. Er is het verlangen naar de oude orde, naar ons oude leventje, het oude normaal en we wennen ook
al wat aan het nieuwe normaal. Ton Henzen
schreef in de Steenwijker Courant dat Corona mogelijk de wereld definitief zal veranderen. Wonen en werken, reizen, vrije tijd,
sporten. De fysieke omgang tussen mensen
verandert waarschijnlijk permanent en wie
weet komt het ceremonieel van drie kussen
op de wang niet meer terug. Versoepelingen
komen er zeker weer, maar mogelijk zal onze
leefwereld nooit weer helemaal dezelfde zijn.
Buitengewoon opbeurend om hier dus in de
praktijk te zien dat er bruggen geslagen worden naar morgen. Er zijn en komen nieuwe
kansen en mogelijkheden en wie weet waar
dit ons brengt en wat we zullen ontdekken en
zelfs gaan waarderen. Zonder bruggen zal
het ook in 2021 niet gaan:

Zo’n brug vernieuwen is een hele operatie.
Voor de pastorie aan de Dorpsgracht is het
nu werk in uitvoering. Voor de jaarwisseling
was de eerste brug aan de beurt, deze week
werd begonnen met de tweede brug naast de
kerk. De mannen van Hamstra & Otter klaren
hier de klus in twee weken. Dat is allemaal
winterhard vakwerk, maar het geeft ook te
denken. Er ligt een noodbrug en het looppad
loopt door de pastorietuin langs de beuk naar
het Vermaningspad. Zo’n brug heeft iets symbolisch, hij staat voor een nieuwe verbinding,
een overgang. Dat besef zie je ook terug in
uitdrukkingen als een brug slaan, een brugperiode, een brugfunctie, een brug te ver, een
bruggenbouwer en zelfs een brugklasser.
We leven nu in deze verlengde lockdown ook
in een overgangsperiode. Dat heeft iets
traags en stils en stroperigs met alle kroegen,
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Ieder mens zit op zijn eiland
en zit vast in zijn bestaan
Om een ander te bereiken
Moet je van je eiland gaan.
Daarvoor moet je bruggen bouwen
Bruggen bouwen naar elkaar.
Maar de afstand tussen mensen,
maakt het lastig en soms zwaar.
Mensen bouwen aan contacten,
want alleen is zo alleen.
Wie een brug slaat naar een ander
zoekt wat warmte om zich heen.
Er valt veel te overbruggen
met een uitgestoken hand.
Bruggen kunnen levens redden,
Bruggen bouwen schept een band.
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Bruggen bouwen tussen volken
tussen “wij” en tussen “zij”
Dat is bouwen aan vertrouwen,
Dat brengt vrede dichterbij.
Alle goeds,
Veel heil en zegen voor het nieuwe jaar.
Ds. Gerke van Hiele
Even contact: tel. 0521-244044
gerkevanhiele@outlook.com

VAN DE KERKENRAAD
Zusters en broeders ,
Graag hadden wij in 2021 een enthousiaste
start gemaakt met een fijne en inspirerende
kerkdienst. Helaas mocht het niet zo zijn. De
lockdown wordt zelfs verlengd. Dat betekent
dat ons geduld nog langer op de proef zal
worden gesteld. Het belangrijkste is momenteel om gezond te blijven. Natuurlijk is er ongeduld en vooral eenzaamheid, maar helaas
zullen we ons aan de omstandigheden moeten aanpassen.

Voorlopig plannen wij onze eerste kerkdienst
in het nieuwe jaar op zondag 21 februari.
Voorganger is dan onze eigen predikant ds.
Gerke van Hiele. Alle verdere bijeenkomsten
zijn tot in ieder geval 1 maart afgelast.
De kerkenraad komt 28 januari bijeen. Na die
vergadering komt er rond 1 februari een volgende gemeentebrief uit. Ook ontvangt u tegelijk met deze mededelingen een nieuwe
zondagsbrief van ds. Gerke van Hiele. Let
ook op de internetdiensten via ADS.nl.

Agenda
zo 17 januari 9.30 uur, internetviering van
de Raad van Kerken in het kader van de
week van gebed voor de eenheid van de
Christenen vanuit de PKN kerk te Steenwijkerwold
tot en met 14 februari alleen internetdiensten, zie www.doopsgezind.nl

Toelichting
Op 17 januari start de gebedsweek voor de
eenheid van de christenen, met als thema
“Blijf in mijn liefde”. Vanuit de PKN kerk te
Steenwijkerwold wordt een internetviering uitgezonden die is voorbereid door de liturgiecommissie van de Raad van Kerken Steenwijk e.o. Deze is te zien via een link, die gepubliceerd wordt op o.a. de websites van
onze gemeente en de PKN Steenwijkerwold.
Zie www.dgsteenwijk.nl en http://pk-steenwijkerwold.nl/online-kerkdiensten-tot-en-met-17januari/.

Andere bijeenkomsten / activiteiten
Tot nader order zijn overige bijeenkomsten
geannuleerd.

Verjaardagen
We denken aan gemeenteleden die tussen
15 januari en 15 februari hun verjaardag hopen te vieren:
15 jan
18 jan
28 jan
8 feb

Zr. B.I.J.W. Boogmans – Gloudie
Zr. J. van Delden
Zr. C.M. Maters
Br. T.S. Kiestra

De kerkenraad wenst ieder gezondheid en
een positief 2021 toe.
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