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GEMEENTEBRIEF februari/maart/ april 2017 
 
KERKDIENSTEN 
 
Datum Voorganger      
26 - 02 br. J. Waringa   
12 - 03 gespreksgroep      
19 - 03 br. D. Savert     
26 - 03 ds. G. Meijer   
09 - 04 ds. O. Klinefelter 
15 - 04 19.30u liturgiecommissie  
23 - 04 ds. J. Winkler - Prins 
 
5 maart is in Giethoorn een gezamenlijke dienst van PKN 
Giethoorn in PKN-kerk in Noord met ds. M. de Vries; 
2 april is in Giethoorn een gezamenlijke dienst met zr. T. 
Tholen; 
zaterdag 15 april 19.30u is het Avondmaal; 
16 april is in Giethoorn een gezamenlijke paasdienst met 
ds. M. de Vries. 
 
ORGANISTEN 
Br. A. Oosterhof en Zr. J. Molenaar: 
organisten@dgsteenwijk.nl 
 
 
AGENDA 
06-03  13.30u gespreksgroep olv ds. Buiteveld 
08-03  15.00u Voorjaarsvergadering, na afloop maaltijd 
09-03  14.00u Zusterkring 
14-03 20.00u gezamenlijke kerkenraadsvergadering 

met Giethoorn 
15-03  20.00u Vermaning Actief 
16-03  13.30u Kerkenraadsvergadering 
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23-03  14.00u Zusterkring 
06-04  14.00u Zusterkring. Paasmiddag 
13-04  13.30u Kerkenraadsvergadering 
 
VAN DE DOMINEE 
 
Verkiezingen 
Matteüs 20.1-17 
Het is in het koninkrijk van de Hemelen als… 
Iedere paar jaar krijgen we de gelegenheid om via de 
stembus een beetje sturing te geven aan hoe wij een 
ideale samenleving voor ons zien. Is dat een samenleving 
waarin alles gelijk verdeeld wordt? Is het een samen-
leving die maximale vrijheid geeft aan individuele 
mensen met bijzondere talenten? Waar alle goederen op 
een handige en efficiënte manier worden verdeeld? Of 
waar de zwakkeren ook een plaats mogen hebben? 
Jezus schetst in een gelijkenis een heer van een wijngaard 
die naar de markt gaat om loonwerkers in te huren voor 
zijn oogst. Er zijn harde werkers die al vroeg uit de veren 
waren om hun diensten aan te bieden. Zij zouden één dag 
komen werken voor één denarie, geen onredelijk loon in 
die tijd, maar daarna waren er nog mee werkers nodig. 
De laatsten werden zelfs nog om vijf uur ’s middags 
ingehuurd! 
Aan het einde van de dag, toen het op uitbetalen 
aankwam, bleek, dat ook die op het laatste moment 
ingehuurde werknemers één denarie kregen. Daartegen 
kwamen de arbeiders van het eerste uur natuurlijk in 
protest: hadden zij eigenlijk niet meer verdiend? Dan 
blijkt het loon dat je met je werk verdient, eigenlijk iets 
heel anders te zijn dan je dagelijks brood: anders waren 
ze allemaal tevreden naar huis gegaan. Nee, loon blijkt 
ook een vorm van waardering te zijn, zeg maar een 
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financieel schouderklopje of een opgestoken duim. De 
werkers van het eerste uur vroegen eigenlijk om een fooi! 
Geen wonder dat zij door de heer van de wijngaard 
terecht worden gewezen. Een fooi eis je niet op, die geeft 
de gever vrijwillig, en ontvangt de ontvanger met 
dankbaarheid. 
We zouden bijna vergeten dat het hier om een gelijkenis 
gaat over het Koninkrijk Gods, een ideale samenleving 
dus. Zo ziet Jezus die dus voor zich, een samenleving 
waarin iedereen tevreden is met wat hij krijgt. Iedereen 
zou tevreden moeten zijn over dat hij genoeg kreeg om 
van te leven, en daar dankbaar voor moeten zijn. 
Hoe moeilijk is dit in de praktijk! Na een paar dagen zou 
er waarschijnlijk niemand meer op de markt staan voor 
werk, want waarom zou iemand dan zijn best nog doen 
voor die heer?! Een mens blijkt nu eenmaal prikkels 
nodig te hebben, emotioneel en financieel, om zijn best te 
doen, liefst allebei, maar ten minste één van die twee. Dat 
zou dus betekenen dat we daar eens naar zouden moeten 
kijken, willen we het Koninkrijk Gods een stukje 
dichterbij brengen. Waardoor laten wij ons motiveren? 
Zijn we werkelijk zo tuk op een like en een tip?  
Het is verkiezingstijd en dus is het grote loven en bieden 
weer begonnen, allemaal om ons het gevoel te geven dat 
we ertoe doen. Word wakker! Geloven we daarin? Of 
geloven we in de heer die ons leert, dat waardering in 
andere zaken zit? Jezus leert ons met dit verhaal dat de 
heer zelf bepaalt wie hij wat geeft. Zijn gerechtigheid is 
dat ieder zijn deel krijgt. Ook de arbeiders die de hele 
dag op de markt hadden gestaan, hadden een zware dag 
gehad. Maar het gaat erom dat het werk gedaan wordt, en 
dat de oogst wordt binnengehaald. En daarvoor moeten 
alle hens aan dek. Ieders inzet is belangrijk. Het is 
troostrijk om te weten dat ook laatkomers erbij mogen 
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horen in dat rijk, want als het Koninkrijk van God 
aanbreekt, zullen de laatsten de eersten zijn, en de eersten 
de laatsten! 

Matthijs de Vries 
 
VAN DE KERKENRAAD 
 
Ledenvergadering 
Op de komende biddag voor gewas en arbeid bent u weer 
uitgenodigd voor onze jaarlijkse voorjaarsledenverga-
dering. Er valt veel te bespreken en we zouden het fijn 
vinden u te mogen ontvangen. Bij de gemeentebrief treft 
u dit keer drie bijlagen aan:  

1)  de agenda van de vergadering met een verslag van 
de najaarsledenvergadering en de financiële 
stukken; 

2)  het jaarverslag 2016; 
3)  het vast te stellen reglement.  

Wilt u al deze stukken meenemen naar de ledenvergade-
ring? 
De ledenvergadering vindt plaats op woensdag 8 maart 
2017. U wordt verwelkomd met koffie en thee vanaf 
15:00 uur. De vergadering begint om 15:30 uur. 
Aansluitend aan de vergadering is een gezamenlijke 
maaltijd. Omstreeks 19:00 uur willen we afronden. Als u 
deel wilt nemen aan de gezamenlijke maaltijd, wilt u zich 
dan opgeven bij zuster Femmie Scholten? 

Jolanda Molenaar 
 
WEL EN WEE IN DE GEMEENTE 
De jarigen 
28 - 02  Zr. A. Ockels van Apeldoorn 
02 - 03  Br. O. Klinefelter 
03 - 03  Zr. J. Hijgen - Greven 
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09 - 03  Zr. L. Mol - Kleene 
11 - 03  Zr. R. v.d. Heide 
17 - 03  Zr. J. Kok 
29 - 03  Zr. W. Brandsma - Memelink 
31 - 03  Br. H. Broeze 
05 - 04  Br. E. Geesink 
09 - 04  Zr. J. Zwaaneveldt - Beärda 
23 – 04  Zr. A. Kuiken 
 
VAN DE ZUSTERKRING 
Het nieuwe jaar is al weer bijna twee maanden oud. We 
hebben twee bijeenkomsten achter de rug, als ik dit 
schrijf. De bijeenkomst van 9 februari hebben we 
afgezegd: er ligt sneeuw en het is glad. 
Het jaar begon niet goed: uit onze kring hebben we 
afscheid moeten nemen van Gepke Buisman en Akke 
Zoer. Hoewel beide zusters al enige tijd niet meer in staat 
waren op de zusterkringmiddagen te komen, waren zij 
vaak in onze gedachten en we zullen hen nog geregeld 
noemen. Op de eerste bijeenkomst hebben we hen 
herdacht. 
Op deze bijeenkomst mochten we Eint Ockels 
ontvangen, die ons heeft bijgepraat over de 
verbouwingsplannen voor de kerk. We zijn hier niet echt 
gelukkig mee. 
Onze tweede donderdagmiddag vulden we met eigen 
bijdragen. Eind februari komt Annelies Klinefelter ons 
vertellen over de weken die ze samen met Harcourt 
doorbracht op Lesbos. Er zijn daar grote groepen 
vluchtelingen en er zijn veel moeilijkheden uit 
voortgevloeid. 
Rond Pasen hopen we een aantal zusters uit Wolvega te 
ontvangen, maar dat is nog toekomst. 

Janke Bruin 
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KLEDINGACTIE 
Op maandag 20 maart a.s. willen we weer een 
kledingactie ten behoeve van de projecten van 
Wereldwerk (vroeger Bijzondere Noden) organiseren. 
Hiertoe is de kerk die morgen van 10 tot 12 uur open. 

Janke Bruin 
 
 

MUSICAL RUTH 
 
Nadat de musical Ruth eerder al in 2007 is opgevoerd 
door de Musicalgroep Giethoorn, brengt deze groep de 
musical nogmaals ten tonele in een nieuwe uitvoering. 
Gerard van Amstel, Erik Idema en Gerard van Midden 
hebben een andere versie van deze musical geschreven. 
De Musicalgroep Giethoorn is met ongeveer 60 
vrijwilligers al anderhalf jaar aan het oefenen om ook van 
deze elfde musicaluitvoering een succes te maken. 
‘Ruth, van graf tot wieg’ beschrijft het leven van Ruth, 
een Moabitische vrouw die samen met haar 
schoonmoeder Noömi het geluk zoekt in Bethlehem. Het 
verhaal neemt ons mee naar een tijd van crisis. Diepe 
crisis zelfs, want er is hongersnood in Bethlehem. De 
musical begint met Noömi, Orpa en Ruth aan een graf. 
Elimelech, Machlon en Kiljon zijn gestorven in Moab, 
hun vrouwen blijven achter. Hoe zal het verder gaan, met 
die drie vrouwen bij het graf? Is deze crisis nog te 
overwinnen? Kunnen de vrouwen zich ooit echt 
losmaken van de graven? 
Het verhaal van Noömi en Ruth is niet alleen een verhaal 
van crisis en verdriet, maar vooral ook een verhaal van 
hoop. Geen crisis zo diep dat er geen hoop meer zou zijn, 
lijkt het te willen zeggen. Uiteindelijk is dit en verhaal 
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van graf tot wieg, en niet andersom. 
De optredens zijn op 24, 25 en 31 maart en 1, 7 en 8 april 
2017. 
Kaarten zijn vanaf 15 februari gratis te bestellen bij 
Marijke Schra, Molenweg 13, 8355 AS Giethoorn. 
Telefoon: 0521 362394 e-mail: tiemen.schra@ziggo.nl 
en af te halen bij Spar Ter Schure te Giethoorn. 
 
 
VERSLAG VAN LANDELIJKE BROEDERKRINGEN-
DAG IN HAARLEM  
 
Zaterdag 29 oktober 2016 hebben wij weer onze 
jaarlijkse Broederkringendag beleefd, deze keer waren 
we uitgenodigd door een groep broeders die zich sinds 
kort in Dopers Duin in Schoorl had laten dopen. 
De secretaris van de Landelijke Broederkringen was van 
deze groep op de hoogte en heeft hun gevraagd of zij 
genegen waren om dit jaar als ontvangstcomité op te 
treden, zo ja, dan graag in Haarlem, vanwege een toneel-
uitvoering die in de Doopsgezinde kerk van Haarlem 
opgevoerd zou kunnen worden. Dit viel zowel bij de 
groep als bij de Doopsgezinde gemeente in goede aarde, 
dus werden wij uitgenodigd om naar Haarlem te komen. 
Vanuit Steenwijk was het moeilijk om een groep bij 
elkaar te krijgen, Harky Klinefelter was net terug van 
Lesbos, zag het daarom niet zitten om meteen weer op 
stap te gaan, Jaap Doze uit Giethoorn was net 
geopereerd, Ger Boogmans vond het bij nader inzien toch 
wat te veel in verband met zijn gezondheid, mijn zwager 
Klaas Weenings dacht in zijn toestand de drukte van deze 
dag niet meer aan te kunnen, daarom ben ik alleen 
gegaan; ik heb er geen spijt van dat ik ben geweest.  
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Na het welkomstwoord en een kop koffie met wat lekkers 
erbij werden de aanwezigen in twee groepen verdeeld. 
De eerste groep ging het toneelspel volgen en de tweede 
groep kreeg een rondleiding door en om de kerk, met 
uitleg wat het winkeltje van Jansje in die tijd en nu voor 
de mensen van Haarlem heeft betekend en nu nog steeds 
betekent. Na de splitsing van de groep werden we door 
de koster uit één der vorige eeuwen uitgenodigd om hem 
te volgen, ik maakte deel uit van de eerste groep en wij 
mochten het toneelspel bewonderen. 
De spelers waren allemaal in kleding die bij de tijd 
hoorde waarin ze leefden. Enkele notabelen, die rondom 
de kerk woonden, hadden het voor het zeggen hoe men in 
die tijd moest leven, er werd ook nadrukkelijk gesproken 
over wat een schuilkerk inhield. 
De gebouwen rondom de kerk, die er geschikt voor 
waren, werden gebruikt voor vergaderen en voor 
werkplek van de verschillende notabelen en uiteraard als 
woning, zo was er ook een vrouw, genaamd, Jansje. Zij 
had begeleiding en geld nodig, de gemeente heeft toen 
besloten om haar financieel te ondersteunen en als tegen-
prestatie deed zij hand-en-spandiensten voor de kerk. 
Ook werd er een winkeltje opgezet waar Jansje spullen, 
die door verschillende leden van de gemeente waren 
vervaardigd, kon verkopen aan de inwoners van Haarlem 
e.o.. Het winkeltje is er nu nog steeds en wordt gerund 
door mensen met een beperking, achter in het winkeltje is 
nu een gelegenheid om iets te eten en te drinken, er is een 
keurige bediening en het wordt druk bezocht, het geheel 
is echt een bezoekje waard. 
Tijdens het toneelspel werd ook aandacht besteed aan het 
feit dat deze kerk ook voor mensen een functie als 
schuilplaats vervulde, zo is er onder de preekstoel nog 
steeds een ruimte waar in geval van nood, mensen een 
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schuilplaats konden vinden, wij mochten hier ook een 
kijkje nemen; de ruimte is niet groot, maar je kon er wel 
vertoeven. 
Toen het toneelspel was afgelopen, het was echt de 
moeite waard om dit mee te maken, was er gelegenheid 
voor de lunch. Daarna kreeg groep één de gelegenheid 
om de kerk en gebouwen rondom de kerk te bekijken, 
groep twee ging toen naar het toneelspel. 
Nadat ook groep twee het spel had gezien, was er tijdens 
een kopje thee of koffie gelegenheid om een babbeltje te 
maken met de spelers, dat werd zeer op prijs gesteld en 
tevens hebben we hen beloond met een daverend applaus. 
Na de theepauze werd er een vesper gehouden en daarna 
ging een ieder weer huiswaarts, terugkijkend op een 
geslaagde dag. 
Volgende keer, 28 OKTOBER 2017, is de Broeder-
kringendag in Holwerd of Leeuwarden, daar krijgen we 
t.z.t. wel weer bericht van. Als er broeders zijn die graag 
deel willen nemen aan deze dag, dan verneem ik dat 
graag. 
Hartelijke groet van Pé Tilma,  
Kamp 1805 , 8225 DN, Lelystad. Tel. 0625272968 of 
0320-227031 
E-mail p.tilma@yahoo.nl of p.tilma@outlook.com 
 
 

 
GELOOF EN TRADITIE (28) 
Mennonieten in Rusland 

In het oktobernummer van de gemeentebrief deed Tineke 
Westbroek verslag van een groepsreis, die zij maakte 
naar de Oekraïne in september 2016. Hoofddoel van de 
reis was een bezoek aan een voormalig woongebied van 
mennonieten. Zo bezocht men onder meer de oude 
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kolonie Molotschna. Op een kaart van dit gebied uit 1865 
waren er nog 70 dorpen die men kon onderscheiden aan 
de hand van oude Duitse namen. Vervallen huizen die 
voorheen door mennonieten werden bewoond, waren nu 
nog duidelijk te herkennen aan de bouwstijl. De 
mennonieten zijn reeds lang geleden vertrokken. Hoe 
hebben zich in dit gebied ooit mennonieten kunnen 
vestigen en hoe is het hen vergaan?  
Om deze vraag te beantwoorden moeten we teruggaan in 
de geschiedenis. Aan het einde van de 17e eeuw vielen 
grote delen van de Balkan en van Oost Europa onder het 
Ottomaanse rijk. Zo werd het Turkse rijk in vroeger 
tijden wel aangeduid. In de loop van de 18e eeuw streden 
de Oostenrijkers en de Russen tegen het Ottomaanse rijk. 
Oostenrijk drong verder door op de Balkan en Rusland 
veroverde het gebied te noorden van de Zwarte Zee, 
onder meer de Oekraïne. 

Van de Russische heersers in die periode hebben wij in 
Nederland ook herinneringen, bijvoorbeeld aan tsaar 
Peter de Grote. Tegen het einde van de 17e eeuw kwam 
tsaar Peter naar de Nederlandse Republiek, hij stelde 
belang in handel en scheepvaart. Hij zou zelfs korte tijd 
hebben gewoond in Zaandam, waar hij zich op de hoogte 
stelde van de scheepsbouw. In Rotterdam staat een groot 
standbeeld voor deze tsaar. Niet elke tsaar in de 18e eeuw 
kreeg de toevoeging van ‘de Grote’ achter zijn naam. Er 
kwam echter wel een Tsarina die tot de ‘Groten’ werd 
gerekend, Catharina de Grote.  
In november bezocht ik in de Hermitage aan de Amstel 
in Amsterdam een speciale tentoonstelling over 
Catharina de Grote. De vele schilderijen en snuisterijen 
die er werden tentoongesteld, konden mij minder 
bekoren, maar het werd hier wel zonder meer duidelijk 
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dat zij grote invloed heeft gehad in het Rusland van haar 
tijd. Catharina werd geboren bij Stettin in 1726 als 
Sophie Augusta Frederike van Anhalt-Zerbst. In 1745 
trouwde zij met haar neef keizer Peter III. Het huwelijk 
was niet zo goed. In 1762 hielp zij mee aan een 
staatsgreep om Peter ten val te brengen, daarna werd zij 
zelf tot keizerin gekroond. Zij overleed in1796. Zij trad 
in de voetsporen van haar voorganger, tsaar Peter de 
Grote. Ook zij trachtte vernieuwing te brengen in 
Rusland door de ontwikkelingen in het westen van 
Europa te volgen. Hierin slaagde zij maar ten dele, maar 
niettemin was zij van een zo grote betekenis, dat wij haar 
naam nu nog terugvinden in de doperse geschiedenis-
boeken van onze tijd. Catharina trachtte de landbouw te 
ontwikkelen door Duitse kolonisten naar Rusland te 
brengen. In de jaren 1763 - 1765 lukte dit nog niet met 
landbouwers uit de buurt van Dantzig. Wel kwamen 
30.000 arme mensen uit Duitsland vanuit de Palts en 
Hessen naar Rusland om zich  in het gebied van de 
Wolga te vestigen. Het is mogelijk dat hier een aantal 
mennonietenfamilies onder waren.  

(wordt vervolgd) 
Evert Uitentuis 

 
 
 

Op de volgende bladzijde staat een kaart van de reis van 
Tineke Westbroek. 
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DE VOLGENDE GEMEENTEBRIEF KOMT UIT 
27 APRIL 2017 

 
KOPIJ INLEVEREN VOOR 17 APRIL 


