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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 
- 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 
- Br. Jeroen Vellekoop 
 e-mail: jlvellekoop@gmail.com 
- Zr. Pietje van Egten-Koning 
 telefoon: 0521-36 16 63; e-mail: jvanegten@kpnplanet.nl 
 
Predikant 
M.G. de Vries, Binnenpad 48, 8355 BS Giethoorn 
telefoon: 0521-85 25 53; e-mail: m.g.devries73@outlook.com 
 
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 
Zr. Karin Petter 
telefoon: 0521-36 23 79; e-mail: kpetter@outlook.com 
 
Contactpersoon uitvaartdiensten: Gé Petter 
telefoon: 0521-36 15 69 
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Het is nog nooit, nog nooit… 
De tijd die achter ons ligt was een tijd van terugkijken: gedenken van 
het verleden met het oog op de toekomst. We hebben dit (kerkelijk) jaar 
veel meegemaakt. Als ik zo terugblader in mijn agenda zie ik blijde en 
droevige gebeurtenissen de revue passeren. Het plotselinge overlijden 
van Lennard de Boer. De uitvaart van Jan Gorte, en diezelfde week 
pannenkoeken bakken in Nijenstede. Verder overleden Jenny Schreur, 
Jannie Maat, en Hilly Veurman. In Blokzijl betreurden we het 
overlijden van Tjitske Driezen en Koos Echten. Op hun beurt verloren 
gemeenteleden dierbaren uit hun eigen kring. Ik noem Luut, de zoon 
van Lu en Roelof Bakker. Ja, er was veel leed te betreuren dit jaar. Ook 
in Europa en de rest van de wereld gebeurden veel verdrietige dingen. 
Verdronken vluchtelingen - ook vrouwen en kinderen - zijn maar een 
klein onderdeel hiervan. De rest mag u zelf invullen. Het zou goed zijn 
om dit alles eens af te kunnen sluiten. 
Mooie dingen gebeurden er ook. Ik noemde al het pannenkoeken 
bakken. Een mooie, dankbare actie voor de Stichting Present. Het 
leverde onverwachte ontmoetingen op en vooral blije gezichten bij de 
bewoners van Nijenstede. Ook wil ik de muzikale diensten noemen met 
onze ‘eigen talenten’, en met Ben Kant. Maar de kerstwijding met Jet 
Pit en, het koor Promise uit Zwolle waren ook zeer geslaagd. De 
vrijwilligersbarbecue was gezellig en het eten was lekker. Jancko 
bedankt! Ik ben er trots op, dat op vredesgebied onze gemeente heel 
actief was dit jaar. In september natuurlijk in de vredesweek, maar in 
juli mochten we al de vredesvlam van de World Peace Run ontvangen, 
in samenwerking met onze scoutinggroep. Memorabel was de spontane 
dienst die we toen hadden met de lopers van deze Peace Run. Ook het 
leerhuis is weer van start gegaan, in een prettige samenwerking met de 
Protestantse gemeenten in Giethoorn en Blokzijl. In Blokzijl waren we 
ook blij met de activiteiten van het Lam, de gezamenlijke 
Cantatediensten en de Ronde Tafel. Dit alles kan alleen gebeuren door 
samenwerking tussen verschillende groepen mensen, en dat alleen al is 
hoopvol. Ook persoonlijk mochten gemeenteleden in hun eigen leven 



Podium 
 

nummer 6 - december 2016/januari 2017                                                                 pagina 5 

weer licht zien: Jan Lute en Marry konden bijvoorbeeld na een zware 
periode een mooi, nieuw huis betrekken. 
Voor mij zelf was het ook een afwisselend jaar. Ik heb mijn diploma 
behaald van de Scholing Op Maat tot leraar godsdienstig 
vormingsonderwijs. Maar ik heb ook te horen gekregen dat de 
Doopsgezinde Gemeente Blokzijl mijn vaste aanstelling zal beëindigen. 
Op 1 november 2016 heb ik al tien jaar in dit samenwerkingsverband 
gewerkt. Ook dat is natuurlijk ook een gedenkwaardig moment. 
Na teruggekeken te hebben is het nu tijd om vooruit te kijken. Na een 
donkere periode wordt het altijd weer licht. Het doet me denken aan het 
bekende liedje van Ede Staal: ‘Het is nog nooit, nog nooit, zo donker 
geweest, of het wordt altijd wel weer licht.’ Advent. We vieren de 
verwachting van Jezus’ geboorte, en met kerst natuurlijk Zijn geboorte 
zelf. Advent als voorbereiding op Kerst, lijkt een beetje op de 40-
dagentijd voor Pasen. Maar daarin zijn we toch bezig met het lijden en 
de kruisiging van Jezus, en niet zijn geboorte? Inderdaad. Maar ook de 
komst van Jezus op aarde wordt gevierd vanuit de hoop op zijn 
wederkomst. Daarmee is Kerst meer dan een goedkope kopie van een 
midwinterfeest.  
Met Advent worden de kaarsen weer aangestoken. Eerst één kaarsje, 
aarzelend. Maar elke week komt er weer één bij. Totdat het kerstfeest 
aanbreekt. De geboorte van Jezus betekent nieuwe hoop voor de wereld. 
Laten we hopen dat het nieuwe jaar een mooi jaar wordt. Een jaar met 
nieuwe kansen en ruime vergezichten. Ik wens dat de kaarsjes van 
Advent en Kerst vooral mogen branden voor al die mensen die dit jaar 
moesten rouwen, en die in deze dagen een beetje licht en warmte goed 
kunnen gebruiken. 
 
Matthijs de Vries 
 
PS: Gedenken is ook riskant. Bij 
voorbaat mijn excuses als ik iets 
of iemand ben vergeten. 

Diensten 
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Preekbeurten 
zondag 11 december 10:00 uur ds. Matthijs de Vries 
zondag 18 december 19:30 uur ds. Matthijs de Vries, 
    Wijdingsavond 
zaterdag 24 december 22:00 uur ds. Astrid van Waard, 
    Kerstnachtdienst 
zondag 25 december 10:00 uur zr. Bertha Groen 
zondag 25 december 16:00 uur Kinderkerstfeest Zondagskring 
zaterdag 31 december 19:30 uur ds. Matthijs de Vries, 
    Oudejaarsdienst 
zondag 1 januari  geen dienst 
zondag 8 januari 10:00 uur ds. Matthijs de Vries; gez. dienst 
zondag 15 januari 10:00 uur ds. T. Veenstra 
zondag 22 januari 10:00 uur zr. Bertha Groen 
zondag 29 januari 10:00 uur ds. Matthijs de Vries; Fredeshiem 
zondag 5 februari 10:00 uur ds. Matthijs de Vries; gez. dienst 
 
 
Bij de diensten 
De Kerstnachtdienst op zaterdag 24 december om 22:00 uur wordt 
gehouden in de PKN-kerk in Giethoorn-Noord. 
De diensten op de zondagen 8 januari en 5 februari zijn gezamenlijke 
diensten in Steenwijk. 
Zondag 29 januari is de World Fellowship Day op Fredeshiem. 
 



Aandacht voor elkaar 
 

nummer 6 - december 2016/januari 2017                                                                 pagina 7 

Gemeentehulp 
Al onze zusters en broeders die problemen hebben met hun gezondheid, 
wensen wij van harte moed en sterkte toe. 
Loes Limburg is weer thuis (bij haar dochter) na een operatie in het 
ziekenhuis te Zwolle en zij moet het voorlopig kalm aan doen. Wij 
wensen haar een goede herstelperiode toe. 
Gemeentehulp heet in de maand november een gift ontvangen van 10 
euro en twee giften van elk 20 euro. Wij danken u hartelijk hiervoor. 
 
Lisa Hoitsma 
 
 
Verjaardagen 
In de maanden december en januari feliciteren wij de volgende 
personen van harte met hun verjaardag. 
 
Giethoorn 
1 december Hennie Meutgeert 
1 december Jan Otten 
7 december Peggy Rietberg 
17 december Esther Oosterhof 
21 december Lu Bakker-Drost 
21 december Gerard Kemperman 
28 december Alie Haadsma 
3 januari Janice Ruis 
13 januari Anneke Piek 
14 januari Joke de Jonge 
15 januari Joop Middelhof 
16 januari Henri-Pieter Gorte 
24 januari Greet Hamer-Uenk 
26 januari Jan Lute Gorte 
29 janauri G. Broer-Wuite 

Aandacht voor elkaar 
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Blokzijl 
9 december zr. M. Bakker-Koopmans 
16 december br. J.J. Koopmans 
22 januari zr. F. Schippers-Visscher 
29 januari zr. M. Egten-Bakker 
 
 
Herinnering bijdrage Over de brug 2016 
Bij deze willen wij u er op attent maken dat nog niet iedereen de 
bijdrage voor Over de brug heeft betaald. Mocht het aan uw aandacht 
zijn ontschoten, wilt u de bijdrage dan voor eind december overmaken 
op NL84 RABO 0361 2039 42 of NL68 INGB 0000 841 241? 
 
Met vriendelijke groet, 
de kerkenraad 



Gemeentenieuws 
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Van de kerkenraad 
• De kerkenraad heeft op 10 november en 8 december vergaderd. De 

volgende vergaderingen zijn op 12 januari en 9 februari. 
• We hebben 8 november een zinvolle gemeenteavond gehad, waar in 

groepjes is gesproken over onze ‘blinde vlekken’ (jaarthema) m.b.t. 
energie en energiebesparing, maatschappelijke verantwoordelijkheid 
en duurzaam omgaan met goederen. Door de groepen zijn wat 
aanbevelingen gedaan. De kerkenraad zal die daar waar mogelijk 
inpassen in het beleidsplan. 

• We hebben de dag van de dialoog evenals vorig jaar als zeer 
waardevol ervaren. We zaten in ’t Vermanings ‘uus met tien mensen 
aan tafel en hadden gasten uit Zwolle, Blokzijl en Steenwijk. 

• Dinsdagavond 22 november hebben we geluisterd naar een 
presentatie over het weeshuis in Roemenië, waarvoor wij de 
kledingactie organiseren. Het laatste kwartaal van dit jaar is voor de 
kloofmachine voor het weeshuis, die inmiddels is aangeschaft en 
gebruikt wordt. Het was een interessante avond.  

 Er zijn nog kerstkransen te koop (in ’t Vermanings ‘uus), de 
opbrengst is voor het weeshuis in Roemenië. 

• Donderdagavond 17 november was er een avond van de Ring 
Zwolle. Er waren vier leden van onze gemeente aanwezig. Het was 
een hele zinvolle avond. 

• Op 22 december komt de eetgroep voor alleenstaanden al weer voor 
de derde keer bij elkaar. Iedereen is heel enthousiast, de gezelligheid, 
het heerlijke eten en de gastvrijheid worden zeer op prijs gesteld. 

• Maandag 21 november hebben we vergaderd met de Stichting en het 
Fonds voor Jeugdwerk. 

• De kerstnachtdienst, georganiseerd door de gezamenlijke kerken, is 
voor het eerst in de kerk in Noord en begint om 22:00 uur. 
Kerstmorgen is de kerkdienst in de Vermaning in Giethoorn. Tijdens 
de gemeenteavond hebben de leden hier hun voorkeur voor 
uitgesproken. 

 Het kinderkersfeest wordt om 16:00 uur in de Vermaning gevierd. 

Gemeentenieuws 
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De oudejaarsavonddienst is op 31 december om 19:30 uur. In deze 
dienst worden de overledenen herdacht. 
De eerste dienst in 2017 is een gezamenlijke dienst op zondag 8 
januari in Steenwijk. 

• Er ligt vanaf 10 december een intekenlijst voor de World Fellow 
Shipday. Deze wordt 29 januari gehouden op Fredeshiem. 

• In januari zal de Musicalgroep weer beginnen met het bouwen van 
het podium voor de uitvoeringen in maart en april. 

• De kerkenraad wenst u allen goede kerstdagen en jaarwisseling. We 
hopen dat er vanuit onze gemeente aandacht is voor de mensen die 
juist deze maand extra moeilijk hebben en dat het licht ook voor hen 
de duisternis zal overwinnen. 

• Twee kerkenraadsleden zitten in de lappenmand. Jeroen Vellekoop 
kwakkelt met zijn gezondheid en Loes Limburg is geopereerd aan 
haar hart. We wensen ze beiden een voorspoedig herstel. 

• De eerste drie collectes van de kwartaalactie voor de kloofmachine 
voor het weeshuis in Roemenië hebben 69,10 euro, 49,75 euro en 
114,04 euro opgebracht. De collectes op 23 en 30 oktober hebben 
respectievelijk 52,75 euro en 39,50 euro opgebracht en die op 20 en 
27 november 19,90 euro en 36,60 euro. 

 
De kerkenraad 
 
 
Vriendenkring 
Het jaar 2016 is voor de leden van Vriendenkring wisselend verlopen. 
Er was plezier en verdriet. Plezier en voldoening waren er na het 
concert in de pastorietuin. Na jaren afwezigheid is dit weer in het leven 
geroepen en gezien het succes wel voor herhaling vatbaar. De 
weersomstandigheden waren gewoonweg ideaal, de zang kwam goed 
over, zowel op het pad als in de gracht. Wisselend publiek, maar wat 
kan men ook verwachten van toeristen die toevallig langs komen, maar 
toch een graantje meepikken van dit Gieters gemengd koor onder 
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leiding van Nynke Poelsma, die het ook een bijzonder optreden vond. 
‘Geen bootje en publiek gezien’, zei Nynke. Dirigeren verlangt 
concentratie en hierin faalde Nynke niet.  
Een dagtrip, het zogenoemde reisje, werd ook weer in het leven 
geroepen, zoals vroeger elk jaar het geval was. Dit jaar werd het een 
reisje door Drenthe met bezoek aan een paar musea, wat bijzonder in de 
smaak viel, met een gezamenlijke maaltijd als afsluiting.  
Het verdriet ontloopt ook Vriendenkring niet. Het overlijden van twee 
van onze leden kwam hard aan. We moesten afscheid nemen van Janny 
Maat-Kleene en Hilly Veurman-Bakker. Medeleven tonen met de 
familie en ze alle sterkte wensen is dan het enige wat men kan doen. 
Tijdens de afscheidsdiensten in de Vermaning heeft Vriendenkring 
gezongen. De bekende oude liederen uit de tijd van ds. Hylkema 
ontroeren en krijgen nog meer betekenis. ‘An de kaante van ‘t Wiede 
daor vun ik joe’ en ‘Ons Dorp’. Deze teksten zijn tijdloos. Maar ook het 
‘Standing by’ gaf de gevoelens goed weer. 
Dan komt de Kerst in zicht en worden de kerstliederen uitgezocht voor 
zowel de Kerstviering in Blokzijl als de Kerstnachtdienst. Op woensdag 
21 december is Vriendenkring aanwezig in het Doopsgezinde kerkje in 
Blokzijl om een bijdrage te leveren aan de kerstdienst door dominee 
Matthijs de Vries. De oude kerstliedjes zitten in het repertoire, maar ook  
het pas ingestudeerde lied ‘I’m dreaming of a white Christmas’. 
De Kerstnachtdienst wordt dit jaar met koorzang van Vriendenkring en 
de Cantorij samen uitgevoerd. Hiervoor hebben de koren enkele weken 
samen gerepeteerd. Voor de Vriendenkringers betekende dit dat men 
twee keer in de week kon oefenen, zowel in het Hervormd Centrum als 
op de thuisbasis, in de Vermaenige. Niet iedere Vriendenkringer kon op 
dinsdag aanwezig zijn, waar de gezondheid van de leden ook mede 
schuldig aan is. De zang in de Kerstnachtdienst staat onder leiding van 
de heer A. Oudkerk, dirigent van de Cantorij. 
 
Voor iedereen fijne Kerstdagen gewenst en een goed en gezond 2017. 
Femmy Woltman-Groen en Anneke Corporaal-Nijboer 

Gemeentenieuws 
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Zusterkringbijeenkomst 22 november 
Voorzitter Bertha heet ons welkom en wel in het bijzonder de mannen 
die meegekomen zijn voor deze informatieavond. Een speciaal woord 
van welkom voor Lammie Dikken die zal vertellen over de kledingactie 
en het weeshuis in Roemenië. 
Door het overlijden van Hilly Veurman, die de penningen beheerde is er 
behoefte aan een nieuwe penningmeester. Willy Verhoef, die secretaris 
was, gaat deze taak op zich nemen. Rest dus de vraag naar een nieuwe 
secretaris. Wie, o wie? Hier wordt over nagedacht. 
Bertha geeft een korte inleiding met als thema: Ben ik mijn broeders 
hoeder? Dit sluit mooi aan bij het onderwerp van deze avond. 
We zingen een lied en drinken een kopje koffie, waarna we naar de kerk 
gaan voor de beamerpresentatie door Lammie. 
Stichting Brederwiede helpt Roemenië. 
Aan de hand van beelden zien we hoe een oude woning verandert in een 
alleszins aantrekkelijk huis, met vriezer en stromend water. Heel 
bijzonder. Dit wordt het onderkomen van acht zigeunermeisjes die hier 
geplaatst zijn door de kinderbescherming. Na de lagere school moeten 
ze hier vertrekken voor een enigszins ongewisse toekomst. 
De kleding, waar veel gemeenteleden zich voor ingezet hebben, wordt 
daar ter plekke verkocht voor 0,50 euro per stuk, soms voor minder of 
uiteindelijk gratis weggegeven. 
De kloofmachine, waar onze kwartaalactie aan besteed werd, is al 
dankbaar in gebruik genomen. 
Bovengenoemde acties zijn met hulp van 
veel vrijwilligers en sponsoren tot stand 
gekomen; zonder deze mensen zou dit een 
onmogelijke opgave zijn. 
Lammie Dikken wordt hartelijk dank gezegd 
en dit wordt vergezeld van een envelop en 
een bloemetje. 
 
Tot slot wel thuis en tot 16 december. 
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Blinde vlekken 
Over het jaarthema in relatie tot Genesis 1 - 11  
Het is Nico ter Linden geweest, die heeft aangedragen dat het in de 
eerste hoofdstukken van Genesis steeds weer om die zelfde blinde vlek 
gaat van de mens: de neiging om steeds de grenzen van de menselijke 
maat op te rekken. In alle vijf verhalen in Genesis 1-11 (de schepping, 
de boom van goed en kwaad, Kaïn en Abel, de Ark van Noach en de 
Toren van Babel) komen we deze blinde vlek tegen.  
In het tweede verhaal, over de boom van goed en kwaad, is dit het 
duidelijkst: de slang maakt daar de man en de vrouw wijs, dat ze niet 
zullen sterven als ze van die boom eten, maar ‘als de goden zullen zijn’. 
Dat de slang gelijk had blijkt uit het feit dat de mensen worden 
weggejaagd uit het paradijs omdat God bang is, dat zij na gegeten te 
hebben van de kennis-boom, ook van de levensboom zullen willen 
snoepen, zodat zij Hem uiteindelijk ook op het ultieme domein zullen 
evenaren, omdat ze dan het eeuwige leven zullen krijgen.  
In het verhaal van de Ark van Noach wordt de relatie met het 
hoofdthema in de eerste verzen van hoofdstuk 6 gelegd: ‘De zonen van 
de goden zagen hoe mooi de dochters van de mensen waren, en ze 
kozen uit hen de vrouwen die ze maar wilden.’ De reden voor de 
zondvloed is dus het grensoverschrijdende gedrag van deze half-
goddelijke ‘giganten’. Omdat ze zo groot zijn, denken ze dat ze alles 
wat ze kunnen, ook mógen. Hiermee komt het verrassend dicht bij onze 
werkelijkheid: ook wij zien die giganten dagelijks op televisie en in de 
roddelbladen: mensen die hun omgeving zien als verlengstuk van 
zichzelf. Onlangs bijvoorbeeld Donald Trump met zijn seksistische 
gedrag. Begon dit niet al toen Adam tegen Eva riep: ‘eindelijk iemand 
zoals ik, vlees van mijn vlees’, terwijl ze toch beiden naar Gods 
evenbeeld geschapen waren? Kenmerkend voor de blinde vlek van de 
mens is het kwijtraken van zijn juiste verhouding tot zijn medemens, tot 
de schepping en tot God: hij gaat van lieverlee alles om zich heen als 
middel zien om zijn doel te bereikten, in plaats van als doel op zich. 

Gemeentenieuws 
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In Genesis gaat het dus om de mens en de grondslag van de 
verhoudingen waarin hij leeft: met de schepping, met zijn medemens en 
met God. Die verhoudingen moeten in balans zijn. De mens moet zich 
hier steeds bewust van zijn en zich niet groter en belangrijker maken 
dan hij is. Telkens als de mens denkt die anderen te kunnen overheersen 
alsof hij zelf een god is, dan gaat het mis en grijpt God in. Dat is het 
fundament waarop de rest van Genesis wordt opgebouwd. Voor ons is 
dit nog steeds actueel, omdat wij meer dan ooit, met al onze kennis en 
techniek de wereld denken te kunnen beheersen. Dit schept een grote 
verantwoordelijkheid. Het roept de vraag op: waar ligt de grens? Is onze 
blinde vlek dat we die grens altijd maar willen opzoeken? 
 
Matthijs de Vries 
 
 
Uitnodiging World Fellowship Day 
29 januari 2017 Doopsgezinde Gemeenten binnen DG Ring Zwolle 
 
Beste zusters en broeders,  
 
Hierbij nodigen wij u allen van harte uit voor de 
viering van de World Fellowship Day 2017. Het 
thema van deze dag is ‘My cry is heard!’ Dit 
thema heeft te maken met de huidige situatie van 
veel vluchtelingen en migranten in Europa. 
De viering van de World Fellowship Day 2017 
vindt plaats op zondag 29 januari 2017 in 
Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg 2, 8346 KJ De 
Bult - Steenwijk, telefoon: 0521-535100. 
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Het programma voor deze dag is als volgt: 
- 9:30 uur: welkom met een kopje koffie/thee en oranjekoek. 
- 10:00 uur: programma thema vluchtelingen, voorbereid door de drie 

predikanten binnen de Ring Zwolle en het Dagelijks Bestuur van de 
Ring Zwolle. 

- 12:00-12:30 uur: pauze. 
- 12:30 uur: lunch. 
- 14:00 uur: afsluiting. 
Kinderen zijn van harte welkom, er is een speciaal kinderprogramma! 
 
De kosten voor deze dag zijn 15 euro per persoon, voor diegenen die 
gebruik maken van de lunch. Wij vragen een bijdrage van 5 euro per 
persoon en de kerkenraad betaalt de rest. U kunt de 5 euro in het 
daarvoor bestemde potje doen, naast de opgavelijst. 
Voor opgave ligt er vanaf 11 december een lijst in ’t Vermanings ‘uus, 
opgeven kan tot 15 januari 2017. 
 
 
Onderliggende emotie 
‘Rot op naar je eigen land, die vluchtelingen pikken alles in en laten ook 
nog eens hele families overkomen.’ 
Vrijwilligster Sis schrok elke keer weer van dit soort opmerkingen, 
maar probeerde altijd te begrijpen wat mensen werkelijk bedoelden en 
bleef zich voor vluchtelingen inzetten. Zij zouden hier niks te zoeken 
hebben, maar weten mensen wel waar ze het over hebben? Hoe zou jij 
je in zo’n situatie voelen en wat kunnen we van elkaar leren? Het recht 
op een gezinsleven is bovendien in mensenrechtenverdragen vastgelegd. 
Ook Anas was gevlucht voor al het geweld en de oorlog in Syrië. En 
had zijn vrouw en kinderen moeten achterlaten. Nooit eerder had hij 
zich zo machteloos gevoeld. Hij hoorde hun baby nog schreeuwen van 
de honger, alsof ze boven de bombardementen wilde uitkomen. En zijn 
vader die krom had gelegen voor zijn studie was plots zo broos 
geworden, hij had hem een kus op zijn voorhoofd gegeven en niet meer 
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achterom gekeken. In Turkije was hij op een gammele boot gestapt, het 
was een risicovolle en barre tocht geweest. Onderweg had hij 
wanhopige mensen in een migrantenkamp gezien, talloze kinderen in de 
blubber en kreeg hij ook nog eens te horen dat zijn vader was overleden. 
Van ellende was hij op een avond spontaan gaan zingen.  
De dagen duurden eindeloos in de verschillende opvanglocaties, van 
een leven als tandarts had hij ineens niks meer, maar wat een opluchting 
dat hij uiteindelijk een verblijfsvergunning en een huurhuis had 
gekregen en dat hij inmiddels al aardig Nederlands sprak. Zielsgelukkig 
was hij dat zijn gezin hem binnenkort mocht nareizen.  
Daar had je mevrouw Versnel weer. Sis kon een ‘rot op’-reflex moeilijk 
onderdrukken, maar deed de voordeur toch maar open en probeerde te 
begrijpen wat ook de buurvrouw van Anas werkelijk bedoelde.  
Ze klaagde al dagen over migraine en verweet Sis dat zij Anas wel 
hielp, maar dat zij niemand had die haar fotolijstje ophing, maar als je 
goed luisterde, hoorde je haar onderliggende emotie: haar vader was pas 
overleden, als kind kroop ze graag bij hem op schoot, kon ze altijd in 
zijn verhalen schuilen.  
‘Kan die herrie eindelijk eens stoppen’, zei ze ook nu. 
Sis zei: ‘Komt dat even goed uit. Anas is net het laatste gaatje aan het 
boren.’ 
‘Kan hij boren dan?’  
‘Ja en niet alleen omdat hij tandarts is.’ 
‘O ja joh, is hij tandarts. Dat wist ik niet.’  
Ze kwam wat dichterbij staan.  
‘Anas moet nog afwachten of zijn diploma’s hier erkend worden, maar 
hij wil sowieso zo snel mogelijk weer als vrijwilliger aan de slag. Hij 
wil vertaalwerk gaan doen en samen met zijn vrouw Syrische gerechten 
voor de buurt gaan koken. Ze zijn Nederland heel dankbaar voor de 
veiligheid, opvang, begeleiding en kansen die ze krijgen en willen graag 
iets terugdoen, maar laten we snel kennis met hem maken, niet over 
hem praten. 
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Voordat ze het 
doorhadden, stonden ze 
even later in de 
huiskamer van de 
buurvrouw en boorde 
Anas een paar gaatjes. 
‘Hangt-ie zo recht?’  
‘Ja. Uitstekend.’  
‘Is dat uw vader?’ 
Ze knikte. Ze keken naar 
de foto.  
Sis deed een stapje terug. 
Tranen welden op. 
Verschillen verbleekten. 
Ze dachten allebei aan 
hun vader. 
Zij huilde.  
Hij ook. 
 
Christine van Reeuwijk 
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De kerstroos 
Dit verhaal is gebaseerd op een oude legende. De Kerstroos is 
een plant die in de winter - februari - begint te bloeien. Leven 
komt op uit de dood. De hoofdpersoon van het verhaal 
behoort bij de bekende herders uit het Lucasevangelie. Het 
past daardoor het beste bij het geboorteverhaal uit dit 
evangelie. 
 
Judith had een goed hart. Ze zorgde met de andere herders 
en herderinnen goed voor de schapen. Ze hield van dieren. 
Ook van de andere dieren in het veld hield ze, zoals de 
muizen, de kikkers, de vogels. Van de vogels hield Judith het 
meest. Die cirkelden soms om haar heen en bedelden om 
brood. Meestal kregen ze wel een stukje. Judith deelde haar 
brood graag met haar vrienden de vogels. 
Op een nacht, midden in de winter, hoorden Judith en de 
andere herders het geluid van vleugels. Het was een ander 
geluid dan van vogelvleugels.  
Zou het door de sneeuw komen dat het geluid zo anders 
klonk? Ze keken omhoog, maar zagen niets aan de donkere 
hemel. Opeens vonkte er licht. Een engel ... tien engelen ... 
honderden engelen lichtten aan en zongen een lied. Over een 
kind dat geboren was, in een stal, maar toch een koningskind, 
een kind dat alle mensen goed zou doen.  
De engelen waren al gauw weer gevlogen. De herders begrepen 
niet veel van dat hemelse engelenlied. Maar hun hart was vol 
vreugde. Ze besloten op weg te gaan naar de stal om het kind 
te begroeten. Ook Judith ging mee. Al lopend door de sneeuw 
bedacht ze dat ze niet met lege handen bij het kind kon 
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aankomen. Ze wilde iets geven. Maar ze had niets, arm als ze 
was. Ze kon zelfs geen bloemen plukken, want het was winter 
en als er al iets groeide, lag het verborgen onder de sneeuw 
die de aarde bedekte. Nee, ze kon niets geven aan dit 
pasgeboren kind. Een traan blonk in haar oog. Hij gleed langs 
haar wang en drupte op de grond. En kijk, daar waar haar 
traan terechtkwam, smolt de sneeuw. Onder de sneeuw kwam 
een prachtige witte roos tevoorschijn, nog witter dan sneeuw, 
met mooie rode besjes. Dankbaar plukte Judith de roos. Nu 
had ze een geschenk voor het kind en zijn ouders. 
Judith droeg de witte roos met de rode besjes voorzichtig in 
haar hand. Opeens hoorde zij weer vleugelgeluid. Het waren 
nu geen engelen maar haar vrienden de vogels. Ze waren 
hongerig, want de sneeuw maakte het hun moeilijk voedsel te 
vinden. Die rode besjes, ze keken ernaar met hongerige, 
vragende ogen. Judith zag het en plukte een besje van de 
roos. Maar een besje was niet genoeg om de honger van haar 
vrienden te stillen. Ze plukte nog een besje van de roos en nog 
een. Elke keer dat ze er een besje aftrok, knakte de roos een 
beetje of scheurde er een stukje van de steel. Maar de 
hongerige vogels bleven vragen. Toen alle besjes op waren, 
was de roos geknakt en kapot. 
Zo kwam Judith met de andere herders en herderinnen in de 
stal, waar het kind in de kribbe lag. Het was er druk. Er waren 
ook een os, ezels, schapen, engelen, wijzen uit het Oosten. 
Judith stond er tussen. Ieder had wel een geschenk voor het 
kind. Judith stond naast de wijzen, die prachtige geschenken 
hadden: goud, wierook, mirre. Judith had alleen haar verlepte 
witte roos. Het kind in de kribbe strekte zijn handje uit. Hij 
greep niet naar het goud en de andere kostbare geschenken 
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maar naar de kapotte roos. Hij raakte de roos aan en op dat 
moment werd deze weer fris, recht en even mooi als tevoren. 
Want deze roos was een geschenk uit een goed en liefdevol 
hart. Vanaf toen kennen we de kerstroos. Mooi wit, maar 
zonder besjes. De vogels weten waarom. 
 
(Bron: De Gelukbrenger - Stephan de Jong) 
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Kleurplaat 
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Gemeentehulp 
Br. Jan Veurman (voorzitter), 0521-588601; jjveurman@gmail.com 
Zr. Joke de Jonge (penningmeester); j.edejonge@home.nl 
Zr. Lisa Hoitsma (secretaris), 0521-361887; molenhoitsma@hetnet.nl 
Zr. Hillie Smit-Maat, 0521-362410 
Zr. Gees Verbeek, 0561 451831; geverbeek@ziggo.nl 
Zr. Alie Vos-Schra, 0521-361601 
 
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. Alie Vos-Schra, 0521-361601. 
 
 
Voor informatie over… 
Zondagskring   Linda de Vries-Visman, 0521-852553 
 matthijs.linda@ziggo.nl 
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. 
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donderdag 8 december    vergadering kerkenraad 

woensdag 7 december 14:00-16:00 uur bijbelgespreksgroep 

zondag 11 december 10:00 uur   Zondagskring 

vrijdag 16 december 18:00 uur Avondzusterkring; 

kerstbijeenkomst 

zondag 18 december 10:00 uur   Zondagskring 

donderdag 22 december    Eten alleenstaanden 

zaterdag 24 december    Zondagskring; generale 

zondag 25 december    Kinderkerstfeest 

donderdag 12 januari    vergadering kerkenraad 

vrijdag 13 januari     vergadering Basisgroep 

dinsdag 24 januari 20:00 uur  Avondzusterkring 

vrijdag 27 januari    Eten alleenstaanden 

dinsdag 7 februari 20:00-22:00 uur Leerhuis Blokzijl 

woensdag 8 februari 14:00-16:00 uur bijbelgespreksgroep 

  vergadering kerkenraad 

vrijdag 24 februari  Eten alleenstaanden 

dinsdag 28 februari 20:00 uur  Avondzusterkring 

dinsdag 7 maart 20:00-22:00 uur Leerhuis Blokzijl 

dinsdag 28 maart 20:00 uur  Avondzusterkring 

dinsdag 4 april 20:00-22:00 uur Leerhuis Blokzijl 

woensdag 5 april 14:00-16:00 uur bijbelgespreksgroep 

dinsdag 18 april 20:00 uur Avondzusterkring 

vrijdag 12 mei     Avondzusterkring; uitstapje 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.dggiethoorn.doopsgezind.nl

Kopij voor Over de brug van februari/maart 2017 graag 
voor 20 januari inleveren bij het gemeentelijk bureau. Dit 

nummer verschijnt in de eerste week van februari. 


