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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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Aan het werk 
In de dienst van zondag 15 januari hoorden we van ds. Veenstra dat 
Epifanie een belangrijk kerkelijk feest is. Met name in de Oosterse 
kerken wordt het uitbundig gevierd. Ze vieren dat Jezus ‘aan het werk 
gaat’. Vanuit zijn kindertijd, waar we weinig over horen in het 
evangelie, behalve dat hij op 12-jarige leeftijd de Schriftgeleerden in de 
tempel al de les las, kam hij op een dag naar de Jordaan om zich door 
Johannes te laten dopen. Voor het eerst horen en zien we de drie-
eenheid samengebald. De Vader bekent vanuit de hemel zijn liefde voor 
de Zoon, en de Heilige Geest daalt neer in de vorm van een duif. Later 
zullen we horen over de bruiloft te Kana, de roeping van de eerste 
discipelen en de Bergrede. Elk jaar is dat ook in onze diensten - voor 
zover het oecumenische leesrooster wordt gevolgd - vaste prik. 
‘Jezus die aan het werk gaat’ - het geeft te denken. Ook wij willen in het 
nieuwe kalenderjaar weer aan het werk gaan. Jezus begint iets nieuws - 
maar wij gaan vaak door op de oude voet. In dagblad Trouw van begin 
januari stond een artikel waarin de lezer wordt opgeroepen om eens iets 
helemaal nieuws te doen. Iets dat helemaal tegen ons eigen patroon 
ingaat. Uit onze comfortzone stappen, heet dat. ‘Ga eens op blote 
voeten dansen’, ‘koop een nieuwe auto’ (in plaats van een 
tweedehandsje), en - voor een vegetariër nota bene - ‘slacht eens zelf 
een kip’. ‘Doe in ieder geval iets nieuws.’ En dan volgt een verslag van 
een aantal journalisten die aan de hand van deze voorbeelden hun 
grenzen opgezocht en overschreden hebben. 
Nu zijn dit natuurlijk voorbeelden die niet heel veel zoden aan de dijk 
zetten op maatschappelijk vlak. De vrede en de gerechtigheid zullen 
hier niet in het geding zijn gekomen. 
Bij de roeping van de eerste discipelen, Simon-Petrus, Jakobus en 
Johannes, gaat het wel degelijk ergens over. Ze moeten wel heel ver 
buiten hun comfortzone zijn gegaan. Ze lieten immers hun netten achter 
en gingen als ‘eerste geroepenen’ achter Jezus aan. Dat veronderstelt 
veel moed - of grote wanhoop. Want als je niets meer te verliezen hebt, 
zet je in je eigen leven gemakkelijker het roer om. Want waarom zou je 
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iets veranderen als alles goed gaat? Wat dat betreft zijn de hierboven 
genoemde voorbeelden uit Trouw typisch dingen die een welvarend 
mens zou doen die verder alles al heeft. En zo begrijpen we de 
vluchtelingen uit Afrika en het Midden-Oosten ook beter. Zij volgen 
vaak de roeping van de belofte van een ander leven, een nieuwe 
toekomst, in een betere wereld. 
Dat roept de vraag op: op welk vlak verlangen wij eigenlijk naar een 
nieuw leven? Is misschien geestelijke armoede een keerzijde van onze 
materiële welvaart? Zouden wij misschien geestelijk eens iets nieuws 
moeten proberen? Maar wat, waar en hoe dan? Ik zelf zal dit jaar 
proberen in onze diensten een 
andere weg te bewandelen. Meer 
te zeggen waar het om gaat. 
Helder, en vanuit mijn hart - maar 
vooral uit het hart van de Bijbel 
natuurlijk. Hoewel ik ook voor het 
oecumenische leesrooster schrijf, 
wil ik mij meer gaan richten op 
wat ik eigenlijk zeggen wil. Op de 
diensten die ik eigenlijk doen wil. 
Mijn eigen armoede onder ogen te 
zien en van daaruit proberen Jezus 
na te volgen. 
 
Matthijs de Vries 
 

Diensten 
 

pagina 6                                                                                     nummer 1 - februari/maart 2017 

Preekbeurten 
zondag 5 februari 10:00 uur ds. Matthijs de Vries; gez. dienst 
zondag 12 februari 10:00 uur ds. Matthijs de Vries 
zondag 19 februari 10:00 uur zr. Jolanda Molenaar; gez. dienst 
zondag 26 februari 10:00 uur ds. Graddie Meijer 
zondag 5 maart 10:00 uur ds. Matthijs de Vries; gez. dienst 
zondag 12 maart 10:00 uur ds. Matthijs de Vries 
zondag 19 maart 10:00 uur ds. Tom Rijken 
zondag 26 maart 10:00 uur ds. Matthijs de Vries 
zondag 2 april 10:00 uur zr. Thea Tholen; gez. dienst 
 
 
Bij de diensten 
De dienst op zondag 5 februari is een gezamenlijke dienst in Steenwijk. 
De diensten op de zondagen 19 februari en 2 april zijn gezamenlijke 
diensten in de Gieterse Vermaning. 
De dienst op zondag 5 maart is een gezamenlijke dienst met PKN in de 
kerk in Giethoorn-Noord. 
 
 
Winter 
In de vrogge wintermorgen 
Is de wereld wit en stille 
Aamper locht: mien voeten maeken 
Zaacht geluud, tegen mien wille. 
 
In de naacht is snij evallen 
Een kedoogie, onverwaachts, 
‘t Is een plaetie veur wie weten: 
Sprokies koemen in de nacht. 
 
Gees Verbeek 
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Gemeentehulp 
Op 15 december 2016 is Anne Lok bevallen van twee dochters; Berber 
Dirkje en Anne Mijne. Met moeder en dochters gaat het nu goed. 
Alie Vos zit al enige tijd thuis met haar voet in het gips. We wensen 
haar een spoedig herstel toe. 
Jannie Mol verhuist eind januari naar Zonnewiede. We hopen dat zij 
zich daar gauw een beetje thuis zal voelen. 
Met Loes verloopt het herstel gelukkig naar wens, al moet zij het nog 
steeds rustig aan doen. 
Vrijdag 13 januari moest Thom Smit plotseling in het ziekenhuis 
worden opgenomen. 
Er is dus weer van alles aan de hand in onze gemeente. Wij wensen een 
ieder die het moeilijk heeft goede moed en sterkte toe. 
Tenslotte willen we ds. Matthijs de Vries en Roelof Groen hartelijk 
bedanken voor hun spontane hulp bij het optuigen en opruimen van de 
grote kerstboom in de kerk. De vaardigheden die daarvoor nodig zijn, 
namelijk het zwaaien met een driedelige ladder om de boom en daarbij 
de lampen en ramen niet te raken, beheersen wij van Gemeentehulp 
niet. En als de ladder dan eenmaal staat, durven wij niet naar boven. Je 
moet niet alleen spierballen en geen hoogtevrees hebben, maar 
bovendien lenig zijn. De dominee stond soms in een spagaat met een 
voet tegen de stam van de boom en een voet op de ladder, terwijl hij de 
verlichting in de boom hing. Echt heel eng. Maar alles is goed gegaan 
gelukkig. Matthijs en Roelof bedankt! 
 
Lisa Hoitsma 

Aandacht voor elkaar 
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Verjaardagen 
In de maanden februari en maart feliciteren wij de volgende personen 
van harte met hun verjaardag. 
 
Giethoorn 
1 februari Karin Petter 
10 februari Adri van den Berg 
10 februari Marian Fix 
14 februari Jaap Doze 
15 februari Klaas Jan Otter 
15 februari Freddy van Egten 
17 februari Mevr. Schurink 
19 februari Willy Verhoef 
22 februari Henk Otter 
23 februari Ge Settels 
25 februari Hilly Smit 
9 maart Lammie Mol-Kleene 
16 maart Joukje Otten-Vos 
26 maart Zwaan Nijenhuis 
29 maart Linda de Vries-Visman 
 
Blokzijl 
20 maart  G. Middelhof-de Haan 
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In memoriam: Gé Tijdens-Bijl 
Gé Bijl werd op 29 augustus 1923 geboren als tweede kind in het gezin 
van Roelof Bijl en Hendrikje Doze. Haar broer Jaap was twee jaar 
ouder. 
Ze doorliep de lagere school in Giethoorn-Zuid en bezocht daarna de 
HBS in Steenwijk. Gé wilde lerares worden op een 
Landbouwhuishoudschool en volgde hiertoe een opleiding in Deventer. 
Echter, het lot besliste anders. Gé moest een stage doorlopen op een 
landbouwbedrijf in Groningen en werd tot over haar oren verliefd op de 
boerenzoon van dat bedrijf. De liefde was wederzijds en Gé trouwde 
met haar Lubbert zonder haar opleiding voltooid te hebben. 
Lubbert en Gé Tijdens gingen naar Zuidlaren om een fruitkwekerij te 
beginnen. Het was hard en lang werken, maar ze waren jong en gezond 
en gaandeweg begon het bedrijf te groeien. Gé en Lubbert kregen vier 
kinderen, drie dochters en één zoon. 
Gé had grote interesse in de natuur, in bloemen en planten, en 
verbouwde veel zelf. Ze had een brede belangstelling, ook op biologisch 
gebied. 
Na het overlijden van haar man in 1989 bleef ze niet bij de pakken 
neerzitten. Ze ging met elk van haar kleinkinderen reisjes en tripjes 
maken en genoot van het contact met de jeugd. Haar hart werd echter 
zwakker en tenslotte werd dit haar fataal. 
Gé overleed op 93-jarige leeftijd temidden van haar geliefde familie. 
Het is goed zo, zei ze. 
 
Gees Verbeek 
 
NB: Ik mocht hun bruidsmeisje zijn. 
 

Gemeentenieuws 
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Van de kerkenraad 
• De kerkenraad heeft op 8 december en 12 januari vergaderd. De 

volgende vergaderingen zijn 9 februari en 9 maart. 
• We kijken terug op een fijne decembermaand. 
 Op 10 december is een prachtige, grote kerstboom geplaatst, 

geschonken door Stichting Het Heideveld te Steenwijkerwold, 
waarvoor onze hartelijke dank. Het kostte even wat moeite omdat de 
boom toen nog omgezaagd moest worden. Het resultaat mocht er 
zijn: de versierde boom bracht de Vermaning in kerstsfeer. Andere 
versierselen en de prachtige bloemstukken aan de kant en de 
preekstoel maakten het helemaal af. 

 Zondag 18 december hadden we ‘onze’ Kerstwijding met het thema 
‘Hoe vier jij kerst?’ met medewerking van de Musicalgroep, Isa, 
Viola, Lotte, Esther en Jet Pit met haar leerlingen Saskia, Nathalie en 
pianiste Elea. Klaas Jan en Dik verleenden evenals Gemeentehulp 
hun medewerking en de commissie wil iedereen hartelijk danken. 
We kunnen terugkijken op een fijne wijdingsavond. 

 Donderdag 22 december hebben de kinderen van de 
Zuiderbasisschool met hun ouders kerstfeest gevierd in de 
Vermaning. 

 Op 24 december hadden we de gezamenlijke kerstnachtdienst met 
een gelegenheidskoor bestaande uit De Cantorij en Vriendenkring. 
Dit jaar was het in de PKN-kerk. Op het kerkpad werden we ‘warm’ 
ontvangen; waxinelichtjes in potten, een brandende vuurkorf en 
panfluitmuziek. Het was een sfeervolle, goed bezochte dienst. 

 Op kerstmorgen was er eveneens een hele fijne dienst. ‘Go tell it on 
the mountain’ werd aan het eind uit volle borst meegezongen. 

 Het kinderkerstfeest is goed bezocht en het kerstspel werd door de 
kinderen van de Zondagskring met veel enthousiasme opgevoerd. 
Het decor was heel mooi en we mochten daar ’s ochtends ook al van 
genieten. 

 Tijdens de oudjaarsavonddienst werden de gemeenteleden die zijn 
overleden in 2016 herdacht en de overledenen die zijn uitgedragen 
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uit de Vermaning. Er werd teruggeblikt op hoogte- en dieptepunten. 
Het was een dienst waar de vele aanwezigen heel goed op 
terugkijken. 

 December was een drukke maand, maar door de inzet van velen is 
het een fijne maand geworden waar we met heel veel plezier op 
terugkijken. Bij deze willen we iedereen bedanken die daar zijn of 
haar medewerking aan heeft verleend. 

• De gezamenlijke nieuwjaarsdienst op 8 januari in Steenwijk is goed 
bezocht en na de dienst was er nog een gezellige nieuwjaarsvisite. 

• In de voorjaarsledenvergadering op 11 april is zr. Loes Limburg 
herkiesbaar. De periode van zr. Hilly Smit in Gemeentehulp zit er 
dan op en voor die vacature moet een nieuw lid worden gekozen. 

• De eerste kwartaalactie in 2017 is voor ons adoptiekind in Brazilië. 
• De opbrengst van de collectes voor de kloofmachine in Roemenië 

was 45,10 euro (11 december), 130,91 euro (18 december) en 88,45 
euro (25 december). De totale opbrengst van de kwartaalactie voor 
de kloofmachine is 510 euro. 

 
De kerkenraad 
 
 
De musical Ruth komt opnieuw naar Giethoorn! 
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 

Gemeentenieuws 
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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 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, 0521-362394, 
tiemen.schra@ziggo.nl en af te halen bij Spar Ter Schure te Giethoorn. 
 
 
Kerstviering Zusterkring 
Op vrijdag 16 december vierde de Zusterkring haar kerstfeest. Om 6 uur 
namiddag waren de ‘meis’ aanwezig na eerst hun meegebrachte hapjes, 
soepjes, broodjes en wat al niet een plaatsje gegeven te hebben op de 
hiertoe gedekte tafels. Het binnenkomen in ’t Vermanings ‘uus was al 
een feest op zichzelf. Kaarsen en lichtjes gaven deze ruimte een warmte 
die niets met de temperatuur te maken hadden, maar alles met gevoel. 
Om stil van te worden… 
Bertha heette ons hartelijk welkom en onze gedachten gingen naar de 
zusters Janny Maat en Hillie Veurman die we het afgelopen jaar hebben 
moeten missen. En toch vieren we weer kerstfeest omdat het leven 
doorgaat en ons weer meeneemt. Bertha opende de avond met gebed: 
 
Zend ons een engel in de nacht 
Als alles ons een raadsel is, 
als ons de zekerheid en kracht 
ontvallen in de duisternis. 
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Zend ons een engel ieder uur 
dat ons ontvoert van u vandaan, 
wanneer wij voor de blinden muur 
van uw geheime plannen staan. 
 
Zend ons een engel met uw licht 
in onze slaap, de metgezel 
die troost brengt in het vergezicht 
van God met ons, Immanuel. 
 
Zend ons in hem de zekerheid 
dat u ons zelf bezoeken zult 
en bij ons wonen in uw tijd, 
en leer ons wachten met geduld. 
(gedicht uit Nieuws van God - Michel van der Plas) 
 
We zongen kerstliedjes, er was een kerstverhaal en er waren gedichten 
om ons te bezinnen op kerstmis. De kerststukjes op de tafels met hun 
vrolijke rode kaars in het midden bleven de hele kersttijd aanwezig als 
stille getuigen. En toen was het tijd om te eten en te genieten van alle 
heerlijkheden die bij elkaar gesprokkeld waren, om tenslotte te eindigen 
met een heerlijk kopje koffie. Het laatste kerstlied werd gezongen in de 
vermaning met z’n prachtig versierde boom en de vele kunstig 
gemaakte kerststukken. En o, wat klinkt het daar bijzonder! 
Met een dankbaar hart ging ieder tenslotte weer terug naar huis. 
Ge Settels, Janny van Zorge en Gees Verbeek nemen het secretariaat 
voor hun rekening nemen. Het postadres wordt Ge Settels. Willy 
Verhoef gaat de financiën doen. Voor koffiezetten tijdens de volgende 
bijeenkomsten zorgen Ge Petter, Harmke en Lucie op 24 januari, Gees 
en Jopie op 24 februari, Willy en Hilly op 23 maart en Ge Petter en 
Harmke op 19 april. 
 
Het bestuur 

Van de zolder 
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Eva 
bij Matteüs 5: 13-16 
Het is woensdagmiddag. Eva heeft balletles. Met de hele 
groep staan ze voor de spiegel te oefenen. De balletjuf zit 
achter de piano en roept wat de meisjes moeten doen. ‘Eva!’ 
roept ze. ‘Strekken die benen! Niet van die kromme pootjes. 
Doe je best! Op je tenen!’  
Eva slikt. Ze kijkt in de spiegel naar haar benen. Ze staat toch 
op haar tenen? Ze doet ontzettend haar best, waarom ziet de 
juf dat niet?  
De juf begint een ander liedje te spelen op de piano. Nu 
moeten de meisjes in rijen achter elkaar staan en allemaal 
precies op het zelfde moment beginnen met de dans die ze 
vorige week geleerd hebben. Eva zoekt haar plekje op in de 
rij. Ze staat achter Nora. Nora kan supergoed dansen, dat 
zegt de juf ook elke keer. Eva kijkt goed wat Nora doet en 
probeert haar na te doen. Ze doet zo haar best dat het 
puntje van haar tong uit haar mond komt.  
‘Eva! Recht in je rij! Je staat een stap verder naar voren dan 
de rest!’ Eva kijkt met een rood hoofd naar de juf en doet 
snel een stap naar achteren. Gelukkig is de les bijna klaar.  
In de kleedkamer komt Nora naar haar toe. ‘Jij kan echt niet 
dansen hè Eva?’ zegt ze plagerig. Eva haalt haar schouders op. 
Ze hoopt dat ze snel mag stoppen met ballet.  
Twee maanden later zit Eva in de klas. Ze hebben tekenles. De 
directeur komt de klas in. ‘Jongens en meisjes van groep vier, 
mag ik even jullie aandacht? Jullie krijgen vanaf vandaag een 
nieuw klasgenootje. Zorgen jullie dat ze zich snel op haar plek 
voelt bij jullie?’ Eva kijkt op, wie zou het nieuwe meisje zijn? 
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Nora stapt de klas in en kijkt om zich heen. Eva is zo 
verbaasd dat ze bijna haar kleurpotlood laat vallen. ‘Ga maar 
naast Eva zitten Nora’, zegt de juf. ‘Jullie kennen elkaar 
geloof ik al, toch?’ Eva slikt. Nora komt naast haar zitten, en 
Eva gaat snel verder aan haar tekening. Nora kijkt wat ze aan 
het doen is. ‘Wauw Eva,’ zegt ze ‘ik wist helemaal niet dat jij 
zo goed kon tekenen!’ Eva kijkt naar haar tekening en dan naar 
Nora. Nora glimlacht. ‘Dankjewel’, zegt Eva en ze glimlacht 
terug. 
(Bron: Bonnefooi) 
 

Van de zolder 
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Florence Nightingale 
Florence Nightingale werd op 12 mei 1820 in Florence (Italië) 
in een rijk gezin geboren. Ze groeide op in Engeland. Rijke 
meisjes in die tijd hoefden niet te werken en groeiden op om 
te trouwen met rijke mannen. Haar leven is echter anders 
gelopen. 
Toen zij kind was, reisde zij met haar ouders veel door 
Europa. Niet met een auto, maar met een rijtuig met paarden. 
Zij reisden vele maanden achter elkaar. Florence verveelde 
zich tijdens de reis. Wat had zij te doen? Meestal droomde 
ze weg en schreef over haar dromen in een dagboek. Haar 
vader gaf haar les in veel vakken, zodat zij van alles leerde. 
Op hun reis kwamen zij ook in Genève in Zwitserland. Daar zag 
Florence armoede, en mensen die erg ziek waren. Dit hield 
Florence erg bezig. Ze schreef alles precies op in haar 
dagboeken. Op een nacht sprak God tot haar: ‘Jij mag deze 
mensen helpen in Gods naam’. 
Toen Florence terug was in Engeland vond ze daar het leven 
saai en ze voelde zich heel ongelukkig. Ze bleef steeds denken 
aan de arme mensen en Florence wilde de arme en zieke 
mensen graag helpen. 
Als ze aan haar familie vertelt, dat zij graag arme en zieke 
mensen wil helpen, begrijpen zij hier niets van. Maar toch zet 
ze door en uiteindelijk gaat ze in ziekenhuizen werken. De 
ziekenhuizen van toen waren smerig en er sliepen vaak twee 
mensen in één bed. Ook was er bijna geen verpleging. 
In 1853 kwam er oorlog, de Krimoorlog. Er raakten heel veel 
soldaten gewond, die allemaal naar het kazerneziekenhuis 
gebracht werden. Florence werd hier de baas van de 
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verpleging en zo’n veertig verpleegkundigen kwamen bij haar 
werken. Veel mensen gingen dood. Florence ontdekte dat het 
riool kapot was en repareerde dat. Toen bleven veel meer 
mensen leven. Florence ontdekte toen, dat als alles schoon is, 
mensen minder gauw ziek worden of eerder beter worden. 
Florence werd de Dame met de Lamp genoemd, omdat zij vaak 
in het donker, altijd met een lamp bij de soldaten gingen 
kijken of alles goed met hen was. 
Florence schreef alles op wat ze ontdekt had over de 
leefomstandigheden van mensen.  
Ook na de oorlog zette zij zich in voor betere ziekenhuizen en 
voor ziekenhuizen waar de armen het beter zouden hebben. 
Ook zette zij een school op voor mensen die een goede 
verpleegkundige wilden worden. 
Uiteindelijk is zij 
90 jaar geworden 
en heeft voor veel 
mensen veel 
betekend. 
(Bron: Bonnefooi) 
 

Contactpersonen 
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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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dinsdag 7 februari 20:00-22:00 uur Leerhuis Blokzijl 
woensdag 8 februari 14:00-16:00 uur bijbelgespreksgroep 
donderdag 9 februari 9:00 uur vergadering kerkenraad 
donderdag 16 februari 20:00 uur   Schrijfavond Amnesty 
vrijdag 24 februari  Eten alleenstaanden 
dinsdag 28 februari 20:00 uur  Avondzusterkring 
dinsdag 7 maart 20:00-22:00 uur Leerhuis Blokzijl 
donderdag 9 maart  9:00 uur   vergadering kerkenraad 
donderdag 16 maart  20:00 uur   Schrijfavond Amnesty 
vrijdag 24 maart    Musical Ruth 
zaterdag 25 maart    Musical Ruth 
dinsdag 28 maart 20:00 uur  Avondzusterkring 
vrijdag 31 maart    Musical Ruth 
31 maart t/m 2 april     Trainingsweekend KE 
zaterdag 1 april    Musical Ruth 
dinsdag 4 april 20:00-22:00 uur Leerhuis Blokzijl 
woensdag 5 april 14:00-16:00 uur bijbelgespreksgroep 
vrijdag 7 april    Musical Ruth 
zaterdag 8 april    Musical Ruth 
dinsdag 11 april  19:00 uur   inzage boeken 
  20:00 uur   ledenvergadering 
dinsdag 18 april 20:00 uur Avondzusterkring 
donderdag 20 april  20:00 uur   Schrijfavond Amnesty 
vrijdag 12 mei     Avondzusterkring; uitstapje 
donderdag 18 mei  20:00 uur   Schrijfavond Amnesty 
14 t/m 18 augustus     Kindereiland jongsten 
19 t/m 23 augustus     Kindereiland oudsten 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.dggiethoorn.doopsgezind.nl

Kopij voor Over de brug van april/mei 2017 graag voor 
vrijdag 19 maart inleveren bij het gemeentelijk bureau. Dit 

nummer verschijnt in de laatste week van maart. 


