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Mij spreekt de blomme een tale, 

mij is het kruid beleefd, 

mij groet het altemale, 

dat God geschapen heeft! 

Guido Gezelle 
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Colofon 
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 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  

 Adjunct Zr. A.L .Klinefelter  Blaankamp 15, 8341 PA Steenwijkerwold 

   0521-588553  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 

 

Machteld Remerie maakte het schilderij dat is afgebeeld op de voorkant 
 

  
 

Jos van der Kooi, organist van de Arminiuskerk in Rotter-

dam, vertelt over een gezongen versie van “Mij spreekt de 

blomme een tale” en laat deze horen aan het orgel.  

Zie: https://www.youtube.com/watch?v=0ifujxEVzFg 
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LICHTER LEVEN (2) 

 

In de laatste Zondagsbrief (33) voor de zomer 

schreef ik over de leliën des velds en de leliën te 

water. Deze eersten worden vermeld in de Berg-

rede en het is opmerkelijk dat de Vlaamse ka-

tholieke dichter Guido Gezelle (1830-1899) in 

een tijd van verandering die ene beroemde regel 

dichtte: Mij spreekt de blomme een tale.  

Het is wat je noemt een andere manier van kij-

ken naar de dingen. Niet zozeer als bioloog, bo-

tanicus of taxonoom, d.w.z. de bloem volgens 

bepaalde criteria indelen en verwantschap vast-

stellen met andere soorten en families van plan-

ten. Dat is buitengewoon nuttig, daar twijfel ik 

niet aan. 

 

Echter, de dingen zijn niet zomaar de dingen. 

De dingen hebben hun geheim is niet voor niets de 

aansprekende titel van al een oud boek van A. 

van den Beukel over exacte wetenschap, de 

mens en God. Er valt namelijk over de dingen 

ook nog iets anders te zeggen dat je in onze 

quasiwetenschappelijke cultuur zo maar over 

het hoofd zou kunnen zien.  Het is het verschil 

tussen het rationele en feitelijke én het gevoels-

matige, symbolische en religieuze.  Die manie-

ren van kijken hoeven elkaar niet uit te sluiten. 

Dat wel willen doen, dat zou je dogmatisch 

kunnen noemen, alsof er maar één manier van 

kijken zou zijn. Dat is in ieder geval een ver-

schraling van ons leven en wie weet zelfs  een 

misvatting met verreikende consequenties.  

Bij wijze van voorbeeld. De emotionele waarde 

van bloemen is veel groter dan de wetenschap-

pelijke beschrijving ervan zou doen vermoeden. 

Oog hebben voor de taal van bloemen is zo oud 

als de mensheid, er bestaat zelfs zoiets als flori-

ografie, vooral populair in het 19e eeuwse Victo-

riaanse Engeland met haar strenge conventies. 

Met bloemen kon je flirten en een geheime 

boodschap overbrengen. 

Zeg het met bloemen, maar bezint eer ge be-

gint. Menig mens (M/V?) ontdekte dat de bloe-

men die je op het laatste moment voor je part-

ner bij de benzinepomp kocht ook nóg een an-

dere taal spraken. Die van de haast en de ge-

makzucht? Ben ik iets vergeten? Je kan toch niet 

weer met hetzelfde bosje chrysanten aankomen? 
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De bloemen spreken een taal en hebben bij 

wijze van spreken een boodschap. Ze hebben je 

wat te zeggen. Het is de taal van de verwonde-

ring en de eerbied voor alles wat leeft, ze ade-

men schoonheid en troost. Mij spreekt de blomme 

een tale. Kijk maar om je heen, zoveel bloemen, 

zoveel pracht, zo veel leven. Gezegend zijn zij 

en gezegend zijn wij.  

Goede zomer gewenst! 

Gerke van Hiele 

VAN DE VOORZITTER 

Zusters en broeders, 

Het coronatijdperk kunnen we helaas nog niet 

vaarwel zeggen. Toch hebben we de afgelopen 

periode weer een aantal kerkdiensten kunnen 

houden onder strikte coronaregels. Zoals u in 

deze gemeentebrief kunt lezen, hebben we voor 

de komende zomerperiode en daarna ook weer 

diensten en activiteiten gepland. Daarnaast 

doen de predikant en bezoekerscommissie hun 

uiterste best om de contacten zo goed mogelijk 

te onderhouden en om de zieken te bezoeken. 

U wordt van harte uitgenodigd om de komende 

periode de geplande diensten te bezoeken en tij-

dens de woensdagen bent u uiteraard van harte 

welkom om de tentoongestelde werken te be-

zichtigen. Kortom, laten we weer aan het ge-

meenteleven deelnemen als ons dat mogelijk is. 

Eint Ockels 

 

AGENDA 

 Alle woensdagen in juli 

Alle woensdagen in augustus 

10.00 – 16.00 uur 

Galerie Vermaning 

 18 juli – 6 augustus 

Vakantie ds. Gerke van Hiele 

 Vrijdag  23 juli 11.30 – 14.00 uur 

Eetclub in de Vermaning 

 Zondag 1 augustus 10.00 uur 

Kerkdienst in Steenwijk 

Ds. F.J. Visser – Van Enkhuizen 

uit Lytse Streek (o.a. Witmarsum) 

 Zondag 15 augustus 10.00 uur 

Kerkdienst in Steenwijk 

Br. P. Witteveen 

 Vrijdag 27 augustus 11.30 – 14.00 uur 

Eetclub in de Vermaning 

 Zondag 5 september 10.00 uur 

Kerkdienst in Steenwijk 

Zr. E.J. Bruin 

 Donderdag 9 september 9.00 uur 

Kerkenraad in de Vermaning 

 Zaterdag 11 september 10.00 – 16.30 uur 

Zondag 12 september 12.30 – 16.30 uur 

Open Monumentendag 

 Zondag 19 september 10.00 uur 

Begin Vredesweek 

Dienst in Giethoorn (???) 

 Zondag 3 oktober 9.30 – 14.00 uur 

Museum de Proefkolonie 

Majoor van Swietenlaan 1a 

8382 CE  Frederiksoord 

Ringzondag 
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VAN DE KERKENRAAD 

Vakantie Predikant 

Ds. Gerke van Hiele is van 18 juli t/m 6 augus-

tus met vakantie. In voorkomende gevallen 

kunt u telefonisch contact opnemen met br. 

Eint Ockels. Zr. Bertha Groen vervangt onze 

predikant. 

Kerkdiensten 

Voor 29 augustus stond een tentdienst in Giet-

hoorn op het programma. Deze gaat vanwege 

corona niet door. Of de Vredesdienst van 19 

september in Giethoorn door kan gaan en of wij 

uit Steenwijk die kunnen bezoeken is nog niet 

bekend. Vandaar de vraagtekens in de agenda. 

Over de afsluitende Vredesdienst een week later 

in Steenwijk volgt nog nadere informatie. 

Koffieochtend Zusterkring 

In samenspraak met de zusterkring hopen we in 

september een koffieochtend voor leden van de 

zusterkring te organiseren en aan deze ochten-

den een vervolg ter geven. 

Open Monumentendag 

Op 11 en 12 september zijn dit jaar de Open 

Monumentendagen. Het thema is dit jaar: mijn 

monument, jouw monument. Onze kerk is op 

zaterdag open van 10.00 – 16.30 uur en op zon-

dag van 12.30 – 16.30 uur. Tevens is dan de 

tentoonstelling te bezichtigen. 

 

 

 

Galerie Vermaning 

Tot onze verrassing kwam bakkerij Strampel  

een taart brengen als waardering voor al het 

werk van de vrijwilligers van de Galerie. De 

vrolijke foto van de ontvangst van de taart kunt 

u tegemoet zien in de Steenwijker Courant. 

 

 

 

 

 

 

 

In juli en augustus kunt u op woensdagen van 

10.00 – 16.00 uur de tentoonstelling in onze 

kerk bezoeken. Iedereen is welkom en de koffie 

staat klaar!  

De Kerkenraad 

DE WATERLELIE 

Ik heb de witte waterlelie lief,  

daar die zo blank is en zo stil haar kroon  

uitplooit in 't licht.  

Rijzend uit donker-koele vijvergrond,  

heeft zij het licht gevonden en ontsloot  

toen blij het gouden hart.  

Nu rust zij peinzend op het watervlak  

en wenst niet meer...  

Frederik van Eeden (1860 - 1932)  

[ Enkele Verzen , 1998 ] 
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RINGZONDAG 3 OKTOBER 2021 

Onze gemeente organiseert op 3 oktober de 

Ringzondag. Wij gaan ervan uit dat deze co-

ronaproof gehouden kan worden. Deze dag 

vindt plaats bij Museum de Proefkolonie, Ma-

joor van Swietenlaan 1a, 8382 CE Frederiks-

oord. Beleef het verhaal van de Koloniën van 

Weldadigheid, genomineerd voor UNESCO 

Werelderfgoed.  

Programma 

09.30 uur Inloop met koffie en thee 

10.00 uur  Korte dienst o.l.v. ds Gerke van  

 Hiele en zr. Bertha Groen – Mol 

10.30 uur Inleidende presentatie door mede-

werker van het museum 

11.00 uur Groep A: bezoek van het museum 

Groep B: tramrit door de koloniën 

12.00 uur Groep A: tramrit door de koloniën 

 Groep B: bezoek van het museum 

13.00 uur Gezamenlijke lunch 

14.00 uur Sluiting 

Kinderen 

Voor de kinderen is er naast het bezoek aan het 

museum en de tramrit een speciaal programma 

met een speurtocht en een bezoek aan het kolo-

niehuisje.  

Kosten en opgave 

De kosten voor de Ringdag bedragen € 12,50 

per persoon; kinderen gratis. Ook de Ring 

Zwolle draagt bij aan de kosten. U kunt zich tot 

uiterlijk 15 september opgeven bij br. Henk 

Scholten. Graag bij opgave meteen betalen. 

 

 

Voor alle duidelijkheid, als u via de bank be-

taalt, het banknummer is:  

NL20 ABNA 059 78 16 050 t.n.v. 

Doopsgezinde Gemeente Steenwijk 

Graag vermelden: “Ringzondag”.  

Voor nadere informatie kunt u terecht bij 

zr. Annelies Klinefelter en br. Henk Scholten. 

De Kerkenraad 

ONZE JARIGEN  

Onze hartelijke felicitaties gaan uit naar: 

21 juli zr. W.E.C. Rigters 

25 juli zr. I. Tip – Wardenier 

28 juli br. J. Kuipers 

10 aug. br. K.D. Prins 

20 aug. br. W. Remerie 

25 aug. zr. F.J. Scholten – Veen 

27 aug. zr. A. Smid – Kroon 

29 aug. zr. A.L. Klinefelter – Koopmans 

30 aug. zr. N. van der Leij – van Reeuwijk 

3 sept. zr. A.M. Heinecke 

4 sept. zr. A. Remerie – Weijdema 

7 sept. br. J.A. Oosterhof 
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MEDEDELING RAAD VAN KERKEN 

Pastoor Theo van der Sman is vertrokken als 

voorzitter van de Raad van Kerken. Arie van 

Andel heeft zijn taak overgenomen. Harcourt 

Klinefelter blijft tweede voorzitter. Ook Ali 

Veenstra, die vele jaren de secretaris was,  heeft 

afscheid genomen. Zij wordt opgevolgd door 

Mw. L. Visser. 

Jolanda Molenaar  

VREDESWEEK  THEMA 2021 

Iedereen kent wel het gevoel er even niet bij te 

horen en te worden uitgesloten. Sommigen er-

varen dat ze stelselmatig niet gehoord worden 

en dat ze geen onderdeel uitmaken van een gro-

ter geheel. Deze uitsluiting ligt diep verankerd 

in onze maatschappij. Er is pas sprake van 

vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. 

Voor 2021 kiest PAX ‘inclusief samenleven’ als 

thema van de Vredesweek. 

Amanda Gorman dicht vanuit het perspectief 

van een zwarte jonge vrouw, waarin velen zich 

herkennen. Where can we find light in this 

never-ending shade? Deze oneindige schadu-

wen vallen ook over gezinnen die al jaren in ar-

moedige vluchtelingenkampen zitten. Donker is 

het voor mensen die keer op keer worden afge-

wezen voor een baan vanwege hun afkomst. 

Kinderen zijn op school nog steeds de dupe van 

hardnekkige sociale en klasseverschillen.  

Het PAX-programma ‘Het verhaal van mijn 

vlucht’ zag vluchtelingen groeien in hun profes-

sionele vaardigheden en zelfs de Nederlandse 

nationaliteit krijgen, maar ze blijven ‘de 

vluchteling’, hoe graag ze dat etiket ook achter 

zich zouden willen laten. In de steden neemt 

het aantal mensen dat van de voedselbank ge-

bruik moet maken toe. Ook hier zitten mensen 

die zich niet gehoord voelen en een gebrek aan 

perspectief ervaren. Al deze vormen van uit-

sluiting zetten de samenleving onder druk. 

Wat doe jij in Vredesnaam? 

De vraag is niet meer óf er uitsluiting in onze 

samenleving is, maar of we het herkennen hoe 

mensen worden buitengesloten en hoe we hier-

bij zelf betrokken zijn. Met elkaar kunnen we 

aankaarten waar exclusie plaatsvindt en hoe 

mensen systematisch worden buitengesloten. 

Samen met jou wil PAX zich inzetten voor vrij-

heid, waarheid en recht zodat alle mensen in 

liefde kunnen samenleven. Als we elkaar op-

zoeken, elkaar weten te vinden, elkaar het 

woord geven, naar elkaar luisteren en samen-

werken, ligt er een kleurrijke toekomst voor 

ons. 

Meer weten? 

Als je meer wilt lezen over de vredesweek 2021, 

lees dan verder op: 

https://www.vredesweek.nl/thema-2021 

Ook in Doopsgezind.NL is aandacht voor de 

vredesweek, zie: 

https://www.doopsge-

zind.nl/dnieuws.php?nr=55305&stuur-

door=nee 

 

 

 

https://www.vredesweek.nl/thema-2021
https://www.doopsgezind.nl/dnieuws.php?nr=55305&stuurdoor=nee
https://www.doopsgezind.nl/dnieuws.php?nr=55305&stuurdoor=nee
https://www.doopsgezind.nl/dnieuws.php?nr=55305&stuurdoor=nee
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