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GEMEENTEBRIEF juni/juli/augustus 2018 
 
 
 
KERKDIENSTEN 
 
 
Datum Voorganger 
17 - 06 ds. J. Winkler - Prins 
08 - 07 zr. E. Bruin 
15 - 07 liturgiecommissie 
22 - 07 ds. W. v.d. Linden 
29 - 07 br. H. Bergman 
12 - 08 br. P. Witteveen 
19 - 08 zr. T. de Vries 
 
 
Met GDS in Tolbert is 24 juni een samenzijn. 
In Giethoorn is 1 juli en 5 augustus een gezamenlijke 
dienst.  
 
 
 
Organisten 
Br. A. Oosterhof en Zr. J. Molenaar: 
organisten@dgsteenwijk.nl 
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EEN MIJMERING 
Wanneer je in de afgelopen weken rondreed over de 
kleinere binnenwegen, zag je dat vele boeren het eerste 
gras gemaaid hadden en klaar aan het maken waren om te 
worden ingekuild of als baal hooi te worden opgeslagen. 
Her en der zag je kinderen rondzwerven of spelen op het 
erf of het grasveld voor de boerderij. Naar ik denk de 
kinderen van de boer zelf, hoewel hier en daar meer 
kinderen te zien waren. Veelal zullen de kinderen uit 
hetzelfde gezin op elkaar aangewezen zijn om te kunnen 
spelen.  
 
Toen ik die kinderen samen zag spelen, realiseerde ik mij 
dat door de mechanisatie in de landbouw veel boeren 
steeds meer gedwongen zijn om samen te werken, hetzij 
door het gemeenschappelijk aanschaffen van werktuigen, 
hetzij door elkaar te helpen bij het oogsten, omdat er 
nauwelijks of geen knechten meer in dienst zijn.  
Maar ook in het overige leven kunnen mensen elkaar 
vrijwillig, in allerlei opzichten, een helpende hand 
bieden. Soms kan iemand je net dat ene duwtje in de rug 
geven, die bemoedigende opmerking maken, waardoor je 
weer in de goede richting gaat. Daarnaast kan een mens 
echter ook zichzelf soms een handje helpen, zichzelf dat 
duwtje in de rug geven. Daarover gaat het nu volgende 
verhaal, dat ik van iemand kreeg. 
 
Een wat oudere man is aan het wandelen en komt voorbij 
een beek. Een paar jongens zijn een tijdlang aan het 
proberen om over de beek te springen. Om de beurt 
nemen ze een aanloop, maar op het laatste moment 
durven ze de sprong toch niet echt te wagen, want de 
beek is toch wel erg breed. De man staat een tijdje ernaar 
te kijken en loopt uiteindelijk door. Even verderop kijkt 
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hij nog een keer achterom en ziet dan iets wat hem raakt: 
een van de jongens gooit zijn petje naar de overkant van 
de beek ... neemt een aanloop en springt uiteindelijk zijn 
petje naar de overkant na. 
 
Zelf vind ik dit een prachtig beeld. Hoewel het 
overwinnen van je angst heel moeilijk kan zijn, kun je 
jezelf best wel een handje helpen. Hoe dan ? Al een hele 
tijd loop je bijvoorbeeld te piekeren of te tobben over iets 
en je kunt er maar niet uitkomen. Diverse keren heb je bij 
jezelf gedacht ik zou die-of-die daarover eens moeten op-
bellen, maar steeds komt het er maar niet van, want je 
bent bang voor de confrontatie met wat de ander er wel 
van zal zeggen. Maar op een dag trek je eindelijk de 
stoute schoenen aan, neemt een aanloop en springt nog 
niet. Wel gooi je je petje alvast over de beek. Je belt de 
betreffende persoon op en zegt: 'Moet je horen. Ik zit er-
gens mee en vind het moeilijk om daarover te praten. 
Vind je het goed dat ik een keer langskom om erover te 
praten ?' En dan maak je een afspraak over wanneer en 
hoe laat je langs zult komen. 
Natuurlijk, op zich is dit geen gemakkelijke stap om te 
doen en uiteindelijk ga je vaak met lood in je schoenen 
naar die afspraak toe, maar je gaat wel, omdat je jezelf 
een duwtje in de rug gegeven hebt. Zoals we onszelf een 
duwtje in de rug kunnen geven, zo kunnen we ook elkaar 
af en toe dat broodnodige duwtje in de rug geven. Dat 
heet denk ik, omzien naar elkaar, in openheid en 
betrokkenheid bij de ander.  
 
Een goede zomer toegewenst, 
Kampen, 29 mei 2018 
Steenwijk 

Hein Bergman 
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AGENDA 
 
29-06  11.30u Eetclub 
11-07  13.30u Kerkenraadsvergadering 
24-07 19.30u Opening Tentoonstelling  
25-07 09.30u - 16.30u Tentoonstelling en Menno Café 
27-07  11.30u Eetclub 
28-07 13.30u - 16.30u Tentoonstelling 
01-08 09.30u - 16.30u Tentoonstelling en Menno Café 
04-08 13.30u - 16.30u Tentoonstelling 
08-08 09.30u - 16.30u Tentoonstelling en Menno Café 
09-08  13.30u Kerkenraadsvergadering 
11-08  13.30u - 16.30u Tentoonstelling 
15-08  09.30u - 16.30u Tentoonstelling en Menno Café 
18-08  13.30u - 16.30u Tentoonstelling 
 
 
 
 
VAN DE KERKENRAAD 
 
Zomeractiviteiten 
Menno Café en tentoonstelling, organisatie en bemen-
sing, voorbereiding is klaar; tentoonstelling met 
intuïtieve schilderijen van Else Koster en iconen van 
schilder Ger Louise.  
Verder elke woensdag weer een workshop. Gerda Mulder 
mandelatekening, Alice Chinese kunst, Adriaan  Buiks 
met glaskunst, Martijn komt weer met draaiwerk.  Er 
komt nog een officieel programma.  
Zaterdag 21 juli voor het eerst open. Zijn niet gebonden 
meer aan dinsdagopening, want de eerste Vestingac-
tiviteit is op zaterdag.  De definitieve openingsdatum 
horen we nog.  
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Vredesweek 
Met de scholen zullen tegeltjes worden gemaakt. Per 
school een grote tegel 30 x 30. Woensdagavond een 
programma met dansen, spirituele dansen vanuit allerlei 
religies. In Kultuurhus  Giethoorn  zal mogelijk een film 
worden vertoond in het kader van de Vredesweek. Ook 
zijn er ideeën over een tentoonstelling in de Meenthe.  
We horen nog nader hoe het programma definitief gaat 
worden.  
 
In de kerkenraadvergadering komt aan de orde: “Wat 
willen jullie met de Vermaning Actief?” Willen we het 
doperse gedachtegoed levend houden? Hoe zouden we 
dit vorm willen geven? We kijken  nog even terug, toen  
de avonden van “De Wereld draait door“, later 
“Vermaning Actief”, goed werden bezocht met goede, 
interessante sprekers. Doordat veel meer van dergelijke 
avonden door anderen worden georganiseerd, werd 
opkomst bij ons aanzienlijk minder. Ook het actueel 
blijven en de kosten waren een aspect. Er wordt nage-
dacht over hoe verder en er wordt ingebracht door een 
van de leden dat ze hier in Steenwijk een filosofisch café 
mist. Over dit onderwerp zal nog eens doorgepraat 
worden door enkele leden en daarnaast  in de stuurgroep 
van de “Vermaning actief”  of er inhoudelijk een vorm te 
bedenken is, die meer aansluit in onze Gemeente. 
 
De nieuwe privacywet AVG 
De Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) moet burgers meer bescherming bieden. 
Instellingen, ook kerkgemeenten moeten zorgvuldiger en 
transparanter omgaan met persoonsgegevens die zij 
bezitten. 
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Denk bijvoorbeeld aan: 
• sturen van een e-mail naar de gemeenteleden 
• het nemen van foto van de voorganger voor op de 

website 
• sturen van een rekening voor de collectebonnen 
• het opnemen van verjaardagen in Gemeentebrief 
• het noemen van zieken in de Gemeentebrief.  

In de eigen gemeente mag je wel gegevens delen, maar 
niet met mensen van buiten. ADS, Ring, gegevens delen, 
dat moet geregistreerd staan. In de eerst volgende 
gemeentebrief zal een brief komen voor alle leden, 
belangstellenden en degenen die gemeentebrief 
ontvangen, waarin het delen gevraagd zal worden via een 
speciaal ontworpen formulier van geen bezwaar, zodat 
we binnen onze eigen gemeente zaken mogen blijven 
delen, zoals we gewend zijn. 
 
Op 23 mei hebben we een brainstormmorgen over:  
in welke vorm kunnen we het voortbestaan van onze 
gemeente zeker stellen, rekening houdend met minimale 
bemensing?  
Op 6 juni is hierop een vervolg, natuurlijk zal de 
gemeente allengs horen, wat voor ideeën er uit de 
brainstormsessies zijn gekomen. 
 
Wilma  van der Linden heeft vakantie van 2 juni tot 24 
juni 2018. Hein Bergman zal haar vervangen in die 
periode.  

Marten van Buren 
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BUITENDAG DOOPSGEZINDE GEMEENTEN 24/6 
TOLBERT 
 
Hierbij nodigt de Gronings-Drentse Sociëteit (GDS)  alle 
gemeenten van harte uit voor de viering van onze 
gezamenlijke buitendag op 24 juni,  dit jaar in de 
prachtige accommodatie van de Postwagen te Tolbert. 
 
We beginnen om 10.15 uur met een kopje koffie. 
Uiterlijk 14.00 uur kan ieder weer huiswaarts keren. Een 
mooie gelegenheid om elkaar regio-breed te ontmoeten. 
Het thema voor deze buitendag is: "Het verbindende van 
muziek en ritme.” We zullen o.l.v. Simon Haakmeester 
op verrassende en creatieve manier bezig zijn met 
muziek, ritme en melodie, en samen ontdekken hoe in de 
ontmoeting met anderen, er een verbindende kracht van 
uitgaat.  
Voor de eerste keer sluiten broeders en zusters uit de 
Ring Zwolle zich aan bij de buitendag. 
 
Kom niet met lege handen! We hebben twee vragen: 
1) Neem iets lekkers mee voor bij de koffie: koekjes, 
cakes, taarten etc.  Dat is leuk en het scheelt in de kosten.  
2) neem een voorwerp mee waarmee u veel geluid kunt 
maken zoals twee pollepels, pannendeksels, een rasp met 
lepeltje, een plastic emmertje etc.  
Waar? Het restaurant annex accommodatie de 
Postwagen, gelegen aan de Hoofdstraat 53 te Tolbert, 
met ruime parkeergelegenheid aan de achterzijde. Entree 
via de achterzijde. Bij mooi weer kunnen we buiten 
zitten. na afloop is er gelegenheid kort de dorpskerk te 
bezichtigen, waar nog elementen in het interieur herin-
neren aan de bewoners van Auwemahuis en Harkema. 
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Het programma voor deze dag is als volgt: 
10.15u  welkom met een kopje koffie / thee 
10.30u  inhoudelijk programma met daarin de 

gezamenlijke viering,  
we houden rekening met een korte pauze met 
koffie/thee én wat erbij 

12.30u  een uitgebreid lunchbuffet 
13.30u afsluiting en eventueel bezichtiging van de 

dorpskerk 
De kosten voor deze dag zijn € 10.-  p.p. inclusief een 
uitgebreid lunchbuffet. Ter plaatse te voldoen. Gaat u 
mee? Graag opgeven vóór 10 juni a.s. bij  Annelies 
Klinefelter, e-mail pluspunt@antenna.nl,. Graag ook 
vermelden of u vervoer nodig heeft.  Voor meer 
informatie kunt u altijd even contact opnemen met ds. 
Jacob Kikkert, via e-mail: jhkikkert@doopsgezind.nl of 
tel. 06 5151 6030. 

 Annelies Klinefelter en Jolanda Molenaar 
 
 
 
 
Beroep nieuwe predikant. 
Zoals u ziet in de uitnodiging voor de extra 
ledenvergadering, is de beroepingscommissie klaar! Na 
een aantal drukke weken hopen we tot een goed resultaat 
te zijn gekomen. 

Femmie Scholten 
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WEL EN WEE IN DE GEMEENTE 
 
De jarigen 
16 - 07 zr. W. Uitentuis - Werkhoven 
17 - 07 zr. N. Bosma - Jassies 
19 - 07 zr. C. Westbroek 
25 - 07 zr. I. Tip - wardenier 
09 - 08 br. A. Lergner 
10 - 08 br. K. Prins 
 
 
 
 
 
PRIVACYWET 
Bij deze gemeentebrief vindt u ook een Verklaring Van 
Geen Bezwaar. Met het tekenen van deze verklaring 
geeft u toestemming om uw naam, adres, telefoon-
nummer, en e-mailadres en geboortedatum te gebruiken 
in eigen kring. 
Misschien komen we later nog bij u terug voor een 
uitgebreidere verklaring. Voorlopig hopen we zo gedekt 
te zijn. 
U kunt de Verklaring in de bijgesloten envelop 
meenemen naar de kerk, op de post doen of vragen aan 
één van kerkenraadsleden of hij de Verklaring bij u op 
komt halen. (Adressen en telefoonnummers vindt u 
voorin de gemeentebrief.) 

De kerkenraad 
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GEGETEN, ETEN 
 
Vrijdag 25 mei aten we weer in de kerk na een break van 
twee maanden (Goede Vrijdag en Koningsdag). Het was 
weer leuk, lekker en gezellig! Vrijdag 29 juni staat er 
opnieuw een maaltijd klaar. Wilt u komen? Geef dat dan 
even door aan Annelies Klinefelter. 
Daarna, juli en augustus, eten we thuis, maar dan, 28 
september, kunnen we profiteren van de nieuwe keuken! 
Meer over de nieuwe keuken leest u ook in deze 
gemeentebrief. 

Femmie Scholten 
 
 
	

KERK OP DONDERDAGMORGEN 
 
De gemeentebrief moet geniet en in de tuin moet een 
beetje ingegrepen worden en er is tijd om even samen 
koffie  te drinken. En dan gaat het gesprek heen en weer 
over lichamelijke klachten en geestelijke problemen van 
onszelf en mensen die we kennen in ons “doopsgezinde” 
kringetje. We praten over de boeken die we lezen en de 
tv- programma’s die we zien. Het gaat altijd weer over 
seks (het ontstaan van leven) en de dood, misschien wel 
over begin en einde. Dat daar altijd weer Bijbelverhalen 
bij passen en we niet zo netjes zijn als we ons voordoen 
en niet zo goed passen op de aarde... De koffie is op en 
we doen weer waar we voor gekomen waren. 

Henk Scholten 
 



11 
 

STILSTAAN 
In de dienst van 29 april met het thema “Stilstaan… en je 
weg vol vreugde vervolgen”, ging onze consulente ds. 
Wilma van der Linden voor. Het onderstaande gedicht 
werd door haar voorgelezen. Het zal u, wellicht om 
verschillende redenen, aanspreken.  
 
Pasen in jezelf 
Er is in het verhaal van ons leven soms een knik 
Het gaat anders dan je gedacht had 
Een verlies treft je, een vriend gaat van je heen 
Je huwelijk valt uit elkaar, contacten lopen dood 
Je eigen levensverwachting loopt vast 
Je vindt geen werk of raakt het kwijt 
Je komt alleen te staan 
Je moet op je oude dag je huis verlaten 
Je meest geliefde wordt dodelijk ziek 
 
Op de weg van je leven ligt een steen die onbeweeglijk 
lijkt 
Wie zal die steen wegrollen? 
 
Op dezelfde weg kan een ontmoeting plaatsvinden 
Iemand spreekt je aan 
Iemand ontmoet je 
Iemand tilt je op de schouders 
Een woord raakt je hart 
De steen komt in beweging 
Je kijkt niet in het donkere gat, maar je ziet licht 
Je voelt je uitgenodigd, je voelt nieuwe kracht komen 
Het litteken blijft, de wond heelt.  
 
Je bent opnieuw aanwezig! 

Else Koster 
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NIEUWE  TOILETTEN, NIEUWE  KEUKEN !!!!! 
Een rijtje dat al lang rondzingt in m’n hoofd : 35, 36 en 
37. Dit slaat op de weken waarin al die plannen waar 
zolang over gedacht is, zo vaak met elkaar over 
gesproken is en subsidies voor gezocht zijn eindelijk 
uitgevoerd gaan worden. De keuze voor een zo bruikbaar 
mogelijk kerkgebouw zal dan gerealiseerd worden. 
35, 36, 37 dat is van maandag 27 augustus tot en met 
vrijdag 14 september. De opzet is dat er nog wel 
kerkdiensten gehouden worden, zie preekrooster. 
Als timmerman, loodgieter en elektricien komen, 
“moeten” de keuken en de wc leeg zijn.  
WIE WIL EN KAN VRIJDAGMORGEN 24 
AUGUSTUS VANAF HALF TIEN HELPEN MET DE 
ONTRUIMING ? 
Er komt dit jaar wel heel veel vernieuwing: keuken, toilet 
en dominee of om met Hendrik Groen te spreken 
OMANIDO! 
 
Namens de bouwcommissie, 

Henk Scholten 
 

 
 
VERWACHTING 
 
Er is geen leven 
Zonder verwachten 
Een voelen diep in mij 
Een trilling, een beven, maar 
Misschien verwacht ik iets 
Dat nooit zal komen 
En is de geboorte van iets nieuws 
Al in de kiem gesmoord 
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Er is geen leven 
Zonder de hoop 
Dat er iets is 
Dat het wachten waard is 
Een weten dat alles goed komt 
Een klank een timbre 
Nog ongehoord 
 
Er is geen leven 
Zonder zicht op toekomst 
Een kleur een beeld 
Nog ongezien 
Wat vage lijnen 
Een vorm een vergezicht 
Een gedroomde waarheid 
Zou het waar zijn 
Misschien? 
 
Er is geen leven 
Zonder verwachting. 
 
 
Ali Smid Kroon heeft dit gedicht gestuurd. 
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GELOOF EN TRADITIE 
 
GT 34  Mennonieten in Rusland (7)  Hongersnood 
 
In de gemeentebrief van april eindigde het stukje over de 
mennonieten in Rusland met het einde van de tweede 
emigratie naar het Westen in 1928. Stalin maakte een 
einde aan deze emigratie. 
 
In 1924 had Stalin de macht gegrepen in Moskou. Hij 
was geobsedeerd door het idee dat grote gemeenschap-
pelijke landbouwbedrijven de oplossing zouden zijn voor 
het opvoeren van de graanproductie. Rusland had 
behoefte aan harde valuta voor de invoer van kapitaal-
goederen. De export van graan naar West Europa zou 
hierbij een rol moeten gaan spelen. Tegelijkertijd was er 
een groeiende behoefte aan graan voor de steden in 
Rusland. Stalin dacht dit alles te kunnen regelen en 
tegelijkertijd model-socialisten te kunnen vormen uit de 
boeren in Rusland en de Ukraine. Zij moesten hun eigen 
bedrijven opgeven, hun grond, hun vee en hun machines 
verkopen om zich te schikken binnen een totaal nieuwe 
bedrijfsvoering. Dit was onmogelijk. 
 
Rond 1920 was al gebleken hoe moeilijk het was extra 
graan voor de export en voor de binnenlandse 
consumptie te produceren. Toen werden de boeren 
gedwongen om een deel van hun eigen productie af te 
staan. Enkele droge seizoenen waren er de oorzaak van, 
dat de productie nog extra achterbleef. Stalin zette toen 
inspecteurs in die de boeren afgingen om graan op te 
eisen. Vanaf 1922 ging het weer iets beter. Onder de 
mennonieten was er zelfs een opleving onder de 
kolonisten met een zeker optimisme. Vanaf 1927 ging het 
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echter weer slechter. Mennonieten die ooit waren uitge-
nodigd voor het verbeteren van de landbouw, lieten nu 
huis en have achter en zo trok er een groep tot in de 
voorsteden van Moskou. Op een zeker moment in 1928 
had zich een groep van ongeveer 15.000 mensen 
verzameld bij Moskou, de meesten onder hen 
mennonieten, maar er waren ook katholieken en 
lutheranen. Zij wilden weg, het land uit, wilden vluchten 
uit de uitzichtloze misère. Er gaat een verhaal dat de 
dochter van Stalin haar vader smeekte om hen te laten 
vertrekken; of dit waar is, is niet duidelijk. Wel is 
beschreven dat mensen in de regering, in de directe 
omgeving van Stalin, met hetzelfde verzoek kwamen. De 
regering stond dat toe aan een groep van 5.000 
mennonieten en 1.000 anderen werd toegestaan naar het 
westen te vertrekken. Via Denemarken en via Duitsland 
kwamen de meeste mennonieten terecht in Brazilië, in 
Paraquay en in Canada. Hoe verging het hen die niet uit 
Moskou mochten vertrekken? Siberië? Strafkampen?       
 
En hoe verging het de arme boeren die op het platteland 
achterbleven? Hoe was het in de Ukraine? De bevolking 
van het platteland in de Ukraine zou extra worden 
getroffen door de onmogelijke eisen van de meedogen-
loze dictator. In de Ukraine werd de druk op de boeren 
extra opgevoerd, zij werden van hun karige productie 
beroofd. In sommige streken roofden zogenaamde 
inspecteurs alles wat ook maar enige waarde had van de 
boeren: dieren, meubels, kleding. In het seizoen 1932 -
1933 ontstond er een hongersnood die aan 4 miljoen 
mensen het leven zou kosten.  Het is voorgekomen dat op 
het platteland mensen stierven van de honger, terwijl in 
dezelfde streek in afgesloten loodsen bij spoorweg-
stations graan was opgeslagen. De regering van Stalin 
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trachtte de feiten voor het westen verborgen te houden. 
Tot op zekere hoogte lukte dit, inmiddels is er heel veel 
gedocumenteerd. Er worden geschiedenisboeken over 
geschreven. Geheel begrijpen zullen we deze nooit.  

Evert Uitentuis   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DE VOLGENDE GEMEENTEBRIEF KOMT UIT 

16 AUGUSTUS 2018 
 

KOPIJ INLEVEREN VOOR 4 AUGUSTUS 


