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Kerkenraad 
- Zr. Marry Gorte (voorzitter) 
 telefoon: 0521-36 13 30; e-mail: marrygorte@zonnet.nl 
- Zr. Loes Limburg-Zomermaand (penningmeester) 
 telefoon: 0521-51 69 69; e-mail: limmei47@kpnmail.nl 
- Zr. Hillie Veurman-Bakker 
 telefoon: 0521-58 86 01; e-mail: jjveurman@gmail.com 
- Br. Roelof Groen 
 telefoon: 0521-36 20 37; e-mail: degroentjes@ziggo.nl 
- Zr. Karin Petter 
 telefoon: 0521-36 23 79; e-mail: kpetter@outlook.com 
 
Predikant 
M.G. de Vries, Binnenpad 48, 8355 BS Giethoorn 
telefoon: 0521-85 25 53; e-mail: matthijs.linda-t@telfort.nl 
 
Correspondentieadres Doopsgezinde gemeente Giethoorn 
Gemeentelijk bureau, Binnenpad 50, 8355 BT Giethoorn 
telefoon: 0521-36 24 88; fax: 0521-36 26 88; e-mail: 
dggiethoorn@doopsgezind.nl 
bank: NL84 RABO 0361203942; giro: NL68 INGB 0000841241 
 
Contactpersoon jeugd- en jongerenwerk: Br. Jancko de Boer 
telefoon: 0521-51 15 56; e-mail: Jancko.deboer@ziggo.nl 
 
Contactpersoon verhuur ’t Vermanings ‘uus met catering 
Jannie Broer-Van der Weide, Brem 17, 8355 EE Giethoorn 
telefoon: 0521-85 17 46 of 06-20 86 62 48 
 
Contactpersoon begrafenis: Alie Vos 
telefoon: 0521-36 16 01 
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The Passion en Pasen 
The Passion trekt miljoenen kijkers. Het is één van de best bezochte en 
bekeken evenementen van het jaar. Nu wil elke zichzelf respecterende 
stad zijn eigen processie met kruis en fakkels organiseren. Het is 
natuurlijk mooi, en we juichen het toe, dat mensen op die manier het 
Paasverhaal weer opnieuw beleven. 
Hoe kunnen we deze populariteit verklaren? In de eerste plaats is een 
gezamenlijke wandeling altijd een goed idee. Al gedurende de hele 
kerkgeschiedenis worden er processies gehouden op de Christelijke 
hoogtijdagen. De Palmpaasoptocht is wel de bekendste. Maar ook in 
andere wereldreligies kent men dit fenomeen. Tegenwoordig worden in 
Nederland deze optochten vooral gehouden buiten de kaders van het 
geloof in zijn georganiseerde vorm: tijdens dodenherdenking op 4 mei, 
of bij een stille tocht als er iets vreselijks is gebeurd. Het geeft altijd een 
gevoel van verbondenheid, zo’n als de wandeling in het donker bij het 
licht van brandende fakkels, waarbij iedereen - ondanks alle verschillen 
in onze samenleving - op zijn eigen manier en toch samen, zijn emoties 
kan beleven. Ook bij een uitvaart, tenslotte, draagt de gezamenlijke 
wandeling naar het graf bij aan een plechtige sfeer.  
Daarnaast is ook de gekozen muziek bij The Passion belangrijk. Wat 
daarbij opvalt is dat de muziek niet per se geestelijk is, maar wel 
aansluit bij de emotie van het verhaal. Het Bijbelse Paasverhaal is 
immers één aaneenschakeling van heftige, emotionele momenten: de 
angst van Jezus in Getsemane, zijn machteloosheid om de situatie te 
veranderen, het verdriet van Petrus die Jezus verloochent, het berouw 
van Judas, maar op het laatst ook hoop als Jezus om vergeving vraagt. 
In de (pop)muziek gaat het ook om de emotie, en het is de verdienste 
van de makers van de Passion, dat ze steeds de juiste toon weten te 
treffen. Zo krijgen ook de toeschouwers, via de acteurs en actrices, een 
blik in de ziel van de hoofdpersonen van het oude Paasverhaal: 
‘bibliodrama’ in optima forma. 
Dogmatiek in zijn gestolde vorm mag dan niet meer aansluiten bij de 
beleving van de tegenwoordige inwoners van Nederland, maar in The 
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Passion ontmoeten cultuur en het erfgoed van het Christendom elkaar 
via de muziek. Dat er dan ook altijd nog iemand in detail uit de doeken 
moet doen hoe lang de spijkers waren en waar die precies het lichaam 
van Jezus doorboorden, nemen we voor lief. (Hoe ze aan die informatie 
komen weet ik trouwens niet, in de Evangeliën zelf wordt er in elk 
geval geen aandacht aan besteed.) 
Daarom werk ik ook graag in onze kerkdiensten met wereldlijke muziek 
die aansluit bij de Bijbelverhalen. Zo probeer ik bruggetjes te bouwen 
tussen onze cultuur en ons geloof. Die verbanden zijn meestal ook niet 
meer rationeel te leggen. Maar via de weg van de emotie vinden 
onverwachte ontmoetingen plaats, en zien wij God op een nieuwe en 
verrassende manier. Of beter nog: ziet God ons in onze diepste angst, 
ons verlangen, en onze hoop. Het is immers ‘voor ons’ wat er gebeurde, 
en nog steeds gebeurt. En zo mogen we na de Passie (het Lijden) ook de 
Opstanding mee-beleven. 
 
Matthijs de Vries 
 

Diensten 
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Preekbeurten 
 
Giethoorn 
zondag 29 maart 10:00 uur ds. Matthijs de Vries 
vrijdag 3 april 19:30 uur ds. Matthijs de Vries; avondmaal 
zondag 5 april 10:00 uur ds. Matthijs de Vries; Pasen 
zondag 12 april 10:00 uur ds. Graddie Meijer 
zondag 19 april 10:00 uur ds. Matthijs de Vries 
zondag 26 april 10:00 uur ds. Matthijs de Vries 
zondag 3 mei 9:30 uur ds. J. Boonstra-Duijf 
 
Blokzijl 
Donderdag 2 april 19:00 uur ds. Matthijs de Vries 
 
 
Bij de diensten 
In de maanden mei, juni, juli en augustus beginnen de diensten in de 
Gieterse Vermaning weer om 9:30 uur. 
 
Blokzijl 
Op Witte Donderdag 2 april viert de Doopsgezinde Gemeente Blokzijl 
avondmaal. Vrouwenkoor Sweet Kate met dirigent Harry Camstra zal 
deze dienst muzikaal omlijsten. De tien zangeressen brengen drie delen 
uit ‘Messe in A’ van Rheinberger. Aan het einde van de dienst voeren 
zij ‘Nigra Sum’ van Pablo Casals (1876-1973) uit, een stuk dat past bij 
het einde van de winter en het begin van de lente. De instrumentale 
begeleiding is in handen van organist en pianist Fedde Tuinstra. 
Aanvang dienst: 19:30 uur; locatie: Doopsgezinde Kerk, Breestraat 2 te 
Blokzijl; voorganger: ds. Matthijs de Vries; orgel: Dik Bakker. 
 
Giethoorn 
Op Goede Vrijdag 3 april viert de Doopsgezinde Gemeente Giethoorn 
avondmaal. In deze dienst wordt traditiegetrouw het Passie-evangelie 
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gelezen, afgewisseld met muziek en gemeentezang. Aan het einde van 
de dienst zal het avondmaal plaatsvinden. 
Aanvang dienst: 19:30 uur; locatie: Doopsgezinde Kerk, Binnenpad 50 
te Giethoorn; voorganger: ds. Matthijs de Vries; orgel: Dik Bakker. 
 
Steenwijk 
Op Stille Zaterdag 4 april zal in Steenwijk de Paasnachtdienst 
plaatsvinden in de Vermaning. In deze dienst, tevens een 
avondmaalsdienst, zal Jolanda Molenaar op haar belijdenis toetreden tot 
de Doopsgezinde Gemeente Steenwijk. 
Aanvang dienst: 19:00 uur; locatie: Doopsgezinde Kerk, Onnastraat 10 
te Steenwijk; voorganger: ds. Matthijs de Vries; orgel: nog niet bekend. 
 
Giethoorn en Steenwijk: Paasontbijt 
Zowel in Steenwijk als in Giethoorn wordt de dienst op Eerste Paasdag, 
zondag 5 april, begonnen met een paasontbijt. Dit bestaat uit paasbrood 
(Steenwijk) of een ‘pot luck’ van zelf meegebrachte lekkernijen 
(Giethoorn). Daarna zal de feestelijke Paasdienst plaatsvinden. In 
Giethoorn zal daarbij ook afscheid worden genomen van twee kinderen 
van de Zondagskring. Zij hebben de leeftijd van 12 jaar bereikt of reeds 
overschreden, en zullen hun vleugels uitslaan. 
Giethoorn: aanvang Paasontbijt: 9:00 uur; aanvang dienst: 10:00 uur; 
locatie: Doopsgezinde Kerk, Binnenpad 50 te Giethoorn; voorganger: 
ds. Matthijs de Vries; muziek: Dik Bakker (orgel) en Matthijs de Vries 
(dwarsfluit). 
Steenwijk: aanvang Paasontbijt: 10:00 uur; locatie: Doopsgezinde 
Kerk, Onnastraat 10 te Steenwijk; voorganger: Eint Ockels; muziek: 
nog niet bekend. 
 

Aandacht voor elkaar 
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Gemeentehulp 
Het wordt langer licht, de temperatuur gaat omhoog, de natuur komt 
weer tot leven. Wij wensen dat al onze zusters en broeders een beetje 
van het voorjaar kunnen genieten, ieder op zijn/haar eigen manier. 
 
Hartelijke groet namens Gemeentehulp, 
Lisa Hoitsma 
 
 
Verjaardagen 
In de maand april feliciteren wij de volgende personen van harte met 
hun verjaardag. 
 
Blokzijl 
9 april  zr. J.M. Middelhof-De Winter (1940) 
14 april br. J. Middelhof (1939) 
26 april br. J.W. Jonkers (1933) 
 
Giethoorn: 
2 april  zr. L. Schreuder-Korver (1927) 
28 april zr. W. Henkel-Smid (1934) 
28 april zr. H. Bakker-Mulder te Steenwijk (1939) 
29 april zr. E.W.A. Hoitsma (1942) 
 
 
Passie in de Provincie 
RTV Oost reist onder het motto ‘Passie in de Provincie’ met het 
paasverhaal door de provincie Overijssel. De start is in Fleringen, 
waarna verschillende dorpen en steden worden bezocht, die op diverse 
wijze medewerking verlenen aan het tv-programma. 
Gezongen paasliederen vormen de schakel van de ene naar de andere 
plaats. Het woord van God wordt in de eigen streektaal voorgelezen. Dit 
wordt afgewisseld met blaasmuziek, koorzang en solisten op onder 



Aandacht voor elkaar 
 

nummer 2 - april 2015                                                                                            pagina 9 

meer trompet en dwarsfluit. Ook in de Doopsgezinde kerk in Giethoorn 
zijn medio maart opnamen gemaakt. Hiervoor heeft Karin Petter een 
kort gedeelte uit het Lucas-evangelie in het Gieters voorgelezen en 
dominee Matthijs de Vries op dwarsfluit het muzikale gedeelte 
verzorgd. De uitzending is op Eerste Paasdag 5 april om 10:30, 13:30 en 
15:30 uur op RTV Oost. 
 
 
Over de brug digitaal 
Freddy van Egten heeft de lay-out van de website vernieuwd en hiermee 
is de gebruiksvriendelijkheid van www.dggiethoorn.doopsgezind.nl 
flink verbeterd. Vooral ‘Nieuw’ en ‘Agenda’ maken een bezoek aan de 
website een stuk aantrekkelijker. Omdat er ongetwijfeld zaken voor 
verbetering vatbaar zijn, ontvangt Freddy graag reacties. De vernieuwde 
website is overigens ook goed te lezen op mobiele apparaten. 
 

Gemeentenieuws 
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Van de kerkenraad 
• In de kerkenraadsvergadering van 9 maart 2015 is zr. Loes Limburg-

Zomermaand benoemd tot penningmeester. 
 Zr. Karin Petter heeft het kosterschap voor (punter)huwelijken 

overgenomen van zr. Jannie Broer en Guus Gilein. 
• Op 15 februari hadden we een goed bezochte, gezamenlijke dienst op 

het Kraggehuis met muzikale medewerking van Guitars en Voices. 
De volle boot vertrok om 9:30 uur vanuit winters Giethoorn en 
bracht ons om 11:30 uur na een mooie dienst weer aan wal. 

• We hebben een nieuw participerend lid, Jan ten Wolde uit Giethoorn. 
Hierbij willen we hem van harte welkom heten bij onze gemeente.  

• Zondag 29 maart is het Palmpasen. De kinderen van de Zondags-
kring gaan dan gezamenlijk palmpaasstokken maken. En natuurlijk 
laten zien in de dienst. 

 Goede Vrijdag 3 april om 19:30 uur is het Avondmaal voor een ieder 
die zich met ons in Christus verbonden voelt. 

 De dienst op zondag 5 april begint om 9:00 uur met een Paasontbijt, 
de Paasdienst is om 10:00 uur. Wie wil, kan wat meenemen voor het 
ontbijt. Dit kunt u aangeven op de lijst in ’t Vermanings ‘uus. 

• Dinsdagavond 7 april om 20:00 uur is de financiële 
ledenvergadering. Hiervoor hebben de kascontroles plaatsgevonden. 
Ook is er een verkiezing voor Gemeentehulp. Zr. Ali Vos is 
aftredend en niet herkiesbaar. U ontvangt nog een uitnodiging. 

• Op vrijdag 24 april om 18:00 uur is er weer eten voor alleenstaanden. 
Opgeven kan bij zr. Loes Limburg via 0521-516969 of 
limmei47@kpnmail.nl. 

• De opbrengst van de eerste kwartaalcollecte voor ons adoptiekind in 
Brazilië was 63,50 euro (18 januari), 45,15, 46, 94 en 37,50 euro (1, 
8, 15 en 22 februari) en 34,35 euro (8 maart). De collecte van 15 
maart (190 euro) is voor Bangladesh. 

 
Met vriendelijke groet, 
de kerkenraad 
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Zusterkring - 17 februari 
Karin verwelkomde alle leden en meldde dat negen personen afwezig 
waren, onder meer wegens ziekte. Ze nam waar voor Bertha, die bij de 
afwezige leden hoorde. We zongen lied 286 vers 1, 2 en 3. Een mooi 
gedicht werd voorgelezen van Phil Bosman: linkse mensen en rechtse 
mensen. Karin verwelkomde Matthijs, die voor ons de avond ging 
verzorgen. 
Het onderwerp van Matthijs was ‘Doopsgezinde Vredesgroep na de 
Tweede Wereldoorlog’. Matthijs doet daar in zijn vrije tijd al een jaar 
studie naar en nu mochten wij genieten van wat hij ons vertelde. Hij 
deelde ook voor ieder een briefje uit met een stelling en je was voor of 
tegen je stelling en je verklaarde waarom je voor was of tegen. Het was 
weerloosheid (weerloze christenen) of pacifisme. 
De vredesbeweging begon al in 1923. Matthijs vertelde hoe het 
opgericht werd en door wie (ook ds. Hylkema). Het ging over 
arbeidsgroepen oprichten, over gewetensbezwaar. Over na 1945, toen 
de Amerikaanse Doopsgezind MCC kwam helpen met voedselpakketten 
en pleeggezinnen zoeken voor kinderen van NSB’ers. Ook kwamen er 
kampen voor jongelui om er een paar dagen op uit te trekken. Zo kwam 
er een scala voorbij van hoe alles in zijn werk ging met de Vredesgroep. 
Wie Matthijs’ hele verhaal wil lezen, kan hem om het boekje ‘De 
Doopsgezinde Vredesgroep’ vragen. Het is een heel interessant boekje. 
Dit boekje kregen wij allemaal mee. 
We zongen als slot lied 1010: Geef vrede Heer geef Vrede. 
 
het bestuur 
 
 
Zusterkring - 27 januari 
De opkomst was met 22 van de 26 leden reuze. Bertha opende de avond 
en verwelkomde onze gastspreker Andries Bakker. We zongen lied 981 
vers 1 en 2. Bertha las voor uit een blaadje van de Bevrijdingskalender 
over Auschwitz-Polen. Het was 70 jaar na de bevrijding van kamp 
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Auschwitz. Bertha las ook de Psalm van het verloren schaap. Na de 
koffie kreeg Andries het woord. Het thema was ‘opstandig’. Andries las 
uit Ezechiel 37: 1-14. Hoofdstuk 37 is ‘Een dal vol beenderen’, ‘Het 
werken van de Geest’. We hebben het over lege kerken gehad en wat je 
in de toekomst verwacht en waar je van droomt. Van doei-kerk naar 
groei-kerk. Ontwikkeling kerkelijk erf van Nederland, individualisme, 
conservatisme, geloofsleer, traditie, vergrijzing, apartheidsdenken. Al 
deze zaken kwamen ter sprake met voorbeelden. Het was een leerzame 
avond, die moeilijk in woorden is uit te leggen, maar boeiend was. 
Bertha bedankte Andries en we zongen tot slot lied 802 vers 1 en 5. 
 
het bestuur 
 
Psalm van het verloren schaap 
Was ik een schaap 
was hij mijn herder 
was ik een schaap 
hij bracht me verder 
 
Hij wist waar groen grasland was 
en fris, helder water 
Wilde ik weglopen 
gaf hij mij een tik met zijn stok 
en was ik zoek 
ging hij me zoeken 
Was ik stom 
ging ik verdwalen 
hij keerde om 
om mij te halen 
 
Ik was niet bang 
want hij was bij me 
Al moesten we langs 
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smalle enge paden 
ik durfde best 
want leeuwen of wolven 
jaagt hij de stuipen op het lijf 
Wie kwaad wil doen 
die lacht hij vierkant uit 
 
Ik voelde mij goed 
kon op hem bouwen 
Ik kreeg weer moed 
had weer vertrouwen 
 
Hij moedigde mij aan 
maakte mij dapper 
Met hem erbij 
lukt het mij 
mijn hele leven 
 
Was ik een schaap 
dan wist ik het wel 
 
 
Mkonze-kerk 
Met behulp van de 
doopsgezinde gemeenten 
Giethoorn en Blokzijl is eind 
2014 het doopsgezinde kerkje 
van Mkonze in Tanzania 
herbouwd. Op het moment dat 
ik vertrok uit Tanzania zat er 
nog geen deur in het kerkje van 
6 bij 12 meter. Inmiddels is de 
Mkonze-kerk voorzien van een 
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deur - naast de deur het tegeltje 
van de doopsgezinde gemeente 
Giethoorn - en is men 
begonnen met een 
toiletgebouwtje. Dit wordt 
door de mensen daar zelf 
gebouwd met stenen, die over 
waren. 
 
Met vriendelijke groet, 
Jan Verhoef 
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Hallo oud-Kindereiland 
Kindereiland bestaat dit jaar 25 
jaar. In 1991 zijn we gestart 
met dit fantastische kamp en 
mede dankzij de leiding is het al 
25 jaar een succes. Maar dit 
jubileum kunnen we natuurlijk 
niet zomaar aan ons voorbij 
laten gaan en daarom is er op 31 
oktober 2015 een reünie met 
(oud-)leiding, basisgroepleden, 
koks en oprichters op het 
Kraggehuis. Voorafgaand aan dit 
mini-Kindereiland vindt een 
receptie plaats. 
Wil jij deelnemen aan deze receptie en/of mini-Kindereiland, 
vul dan het formulier via de website voor 1 juni 2015 in. 
www.kinder-eiland.nl/index.php/25-jaar-kindereiland/mini-
kindereiland-reunie  
 
Met vriendelijke groet, 
de Basisgroep van Kindereiland 
 
 
25 jaar Kindereiland. 
Ja, zo snel gaat de tijd. In Giethoorn wordt dit jaar voor de 
25ste keer Kindereiland georganiseerd. In de afgelopen 25 
jaar hebben honderden kinderen elk jaar opnieuw mogen 
genieten van de activiteiten rondom het Kraggehuis en op het 
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Wiede. Andries Bakker, de oprichter van Kindereiland is 
samen met een groep van zeker twaalf mensen in 1991 van 
start gegaan.  
Het doel: een sport- en spelweek op het Kraggehuis voor 
kinderen die in Giethoorn wonen en in de zomer niet op 
vakantie gaan. Het blijkt meteen succesvol. Zelfs kinderen die 
wel op vakantie gaan, worden deelnemers. Door het 
enthousiasme van de kinderen, plannen ouders hun vakantie om 
Kindereiland heen. 
In de beginjaren met één Kindereilandweek voor alle kinderen, 
waar ook Samen Eén gebruikt wordt voor de oudsten. Veel 
thema’s zijn de revue gepasseerd en onze mascotte Jacco 
gaat al bijna 25 jaar mee. Kindereiland loopt als een rode 
draad door generaties heen. Niet alleen Gietersen, maar ook 
uit andere delen van het land worden jongeren leiding. Er zijn 
deelnemers die vervolgens doorstromen als leiding. Er gaan nu 
kinderen mee van ouders die zelf leiding zijn geweest. De 
koks bereiden een lekkere maaltijd tijdens het kamp. Zelfs 
tijdens de gondelvaart heeft Kindereiland zich een aantal 
keer laten zien met een jeugdgondel. 25 jaar Kindereiland, er 
valt heel veel te melden. 
Zaterdag 31 oktober 2015 wordt dit jubileum gevierd in de 
Vermaning en op het Kraggehuis. Er zal een expositie zijn in 
de leerkamer. De eerste aanmeldingen voor Kindereiland 2015 
zijn al weer binnen en tijdens de Kindereilandweek wordt er 
natuurlijk ook aandacht besteed aan dit zilveren jubileum. 
Voor meer informatie kunt u kijken op www.kinder-eiland.nl  
 
Vriendelijke groeten,  
Doopsgezinde Gemeente de Basisgroep 
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Zoek de acht verschillen 

Van de zolder 
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Droom, durf, doe en deel 
Nummer 9 van de cd ‘Dromen durven delen’, Marco Borsato. 
 
Sluit je ogen één seconde, zet een lach op je gezicht 
Zeg bedankt tegen het leven, voor de liefde en het licht 
 
Doe een wens voor iemand anders, al lijkt het nog zo klein en 
stil 
Elke golf begint als rimpel, maar maakt altijd een verschil 
 
Vier het leven om je heen, hang de slingers op en dans met 
iedereen 
Het leven is al veel te kort, ja en alleen is maar alleen 
Dus droom, durf, doe en deel met iedereen 
 
Deel je rijkdom met een ander, liefde nog veel meer dan goud 
En wees lief voor wie je lief is, zeg als je van iemand houdt 
 
Geef je glimlach aan een vreemde, knuffel iemand elke dag 
En wees dankbaar voor de dingen, die je vandaag beleven mag 
 
Vier het leven om je heen, hang de slingers op en dans met 
iedereen 
Het leven is al veel te kort, ja en alleen is maar alleen 
Dus droom, durf, doe en deel met iedereen 
 
Kijk naar de golven, en zie de zee 
Kijk naar alle mensen om je heen, pak maar mijn hand 
En ik neem je mee 
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Want wij samen kunnen samen meer dan één 
 
Sluit je ogen één seconde, zet een lach op je gezicht 
Geniet maar even van het donker, het wordt vanzelf wel weer 
licht 
 
Pak de hand van iemand naast je, maak niet uit of je hem kent 
Iedereen is even welkom, zolang je maar jezelf bent 
 
Gooi je handen nu de lucht in, vul je hart met hoop en trots 
En open nu maar weer je ogen, zie door de bomen weer het 
bos 
 
Vier het leven om je heen, hang de slingers op en dans met 
iedereen 
Het leven is al veel te kort, ja en alleen is maar alleen 
Dus deel je hart met iedereen, hier om je heen 
Wees niet alleen 
 
Droom, durf, doe en deel met iedereen 
 
Sluit je ogen maar vanavond, met een lach op je gezicht. En 
wees dankbaar voor het leven, zoals het nu voor je ligt 
 
(Bron: ’t Klikt, methode voor jongerenkerk en jeugdvieringen) 

Van de zolder 
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Zie je de kuikentweeling? 

 



Prikbord 
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De narcis 
Jij staat alleen te bloeien 
daar op de middenberm 
uniek alleen 
uitbundig triomfantelijk 
tussen uitlaatgassen 
en lawaai 
 
niemand vertelt hoe 
je daar gekomen bent 
jij vertelt zèlf jouw verhaal: 
 
wie volhardt 
die blijft en overwint! 
 
Oeke Kruythof 
 

Contactpersonen 
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Gemeentehulp 
Zr. A. Vos-Schra (voorzitter), 0521-361601 
Zr. Joke de Jonge (penningmeester); j.edejonge@home.nl 
Zr. Lisa Hoitsma (secretaris), 0521-361887; molenhoitsma@hetnet.nl 
Zr. Gé Petter-Gorte, 0521-361569 
Zr. Hillie Smit-Maat, 0521-362410 
Br. Jan Veurman, 0521-588601; jjveurman@gmail.com 
 
Bankrekeningnummer Gemeentehulp Doopsgezinde gemeente 
Giethoorn t.g.v. Gemeentehulp: NL32 RABO 03220 01 455 
 
Voor het beluisteren van de kerkdienst op cassetteband of informatie 
hierover graag contact opnemen met zr. Ali Vos-Schra, 0521-361601. 
 
 
Voor informatie over… 
Zondagskring Margriet Kruider, 0521-512414 
Jeugdclubs Jancko de Boer, 0521-511556 
16-plus groep Jancko de Boer, 0521-511556 
Avondzusterkring Bertha Groen, 0521-362037 
Musicalgroep Bertha Groen, 0521-362037 
 Klaas-Jan Otter, 0521-362224 
Elfregi Waterscouting Grietje Pietersz, 0521-361869 
Kindereiland Basisgroep: Grietje Pietersz, 0521-361869 
 bankrekening: NL17 RABO 0361296037 
 
 
Redactie 
De redactie van Over de brug bestaat uit Pietje van Egten, Marian Fix, 
Barbara Fokkema en Anneke Scholten. 
Adreswijzigingen s.v.p. via het gemeentelijk bureau doorgeven. 
 



Agenda 
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dinsdag 7 april  20:00 uur financiële ledenvergadering 

donderdag 16 april  20:00 uur schrijfavond Amnesty 

vrijdag 17 april  19:30 uur vergadering Basisgroep 

vrijdag 24 april  18:00 uur eten voor alleenstaanden 

vrijdag 24 april  20:15 uur ‘t Lam ontmoet… 

dinsdag 28 april   Zusterkring; thema-avond 

vrijdag 8 mei   Zusterkring; uitstapje 

donderdag 21 mei  20:00 uur schrijfavond Amnesty 

maandag 8 juni  9:00-12:00 uur kledinginzameling 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.dggiethoorn.doopsgezind.nl

Kopij voor het pinksternummer van Over de brug voor 
vrijdag 17 april inleveren bij het gemeentelijk bureau. Het 

pinksternummer verschijnt in de week van 27 april. 


