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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 
Zr. Karin Petter 
telefoon: 0521-36 23 79; e-mail: kpetter@outlook.com 
 
Contactpersoon begrafenis: Alie Vos 
telefoon: 0521-36 16 01 
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Schuifelende kerken 
Jan Terlouw, De Koning van Katoren, Rotterdam, Lemiscaat, 1971 
Ieder kind van na 1971 zal ongetwijfeld eens in zijn leven De Koning 
van Katoren lezen of voorgelezen krijgen. Ik zelf kreeg het in de vierde 
klas voorgelezen door meester Herman (wij spraken hem aan als 
meneer Jansen). Afgelopen weken lazen Linda en ik het aan onze 
kinderen voor. 
Voor die laatste enkeling die het nog nooit gelezen heeft, hierbij in het 
kort de plot: Stach is een jongen van 17, hij leeft in de stad Wiss in het 
fictieve land Katoren. Hij is geboren op de dag dat de oude koning van 
Katoren stierf. Het land wordt sindsdien geregeerd door zes bekrompen 
ministers, die van het land een super fatsoenlijk, maar ook erg burgerlijk 
land hebben gemaakt, zonder de werkelijke problemen aan te pakken. 
Stach neemt de ambitie op zich om de nieuwe Koning van Katoren te 
worden, maar daar zijn de ministers het natuurlijk niet mee eens. Zij 
bedenken zeven opdrachten die Stach moet uitvoeren voordat hij koning 
mag worden, in de verwachting dat hij dit nooit redt. Stach kan de 
opdrachten echter wel vervullen, omdat hij jong en fris tegen die 
problemen aankijkt, waar anderen zich al jaren op hebben blindgestaard. 
De opdrachten hebben te maken met de werkelijke problemen van het 
land, waar de ministers zelf niets aan hebben gedaan. Omdat De Koning 
van Katoren een kinderboek is, dat is geschreven door iemand die zeer 
politiek geëngageerd is (Jan Terlouw is één van de medeoprichters van 
D66), kun je verwachten dat de opdrachten van Stach te maken hebben 
met dingen die spelen in de echte wereld. 
Het gaat dan ook om problemen als milieuvervuiling (de hoofdstukken 
‘de vogels van Decibel’ en ‘Smook’), de wapenwedloop (hoofdstuk 
‘Wapenfelt’), en uitbuiting ‘Een zielig stadje’). Maar wat mij het meest 
interesseerde was het hoofdstuk ‘De schuifelende kerken van 
Uikumene’. Deze opdracht heeft te maken met de kerkelijke verzuiling, 
en de problemen die dit met zich meebrengt. Dit probleem wordt door 
de auteur in kinderboekenstijl uitgebeeld door de twaalf kerken van 
Uikumene langzaam door de omgeving te laten schuifelen, over brede 
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‘kerkepaden’. De burgemeester van Uikumene geeft uitleg: ‘Nu is de 
moeilijkheid dat de kerken zich niet altijd aan de kerkepaden houden. 
Soms wijken ze er vanaf, wat de bestuurders ook doen. Vorige week 
nog, vrijdagnacht, heeft de HHGK het huisje van de weduwe 
Rozenmond in elkaar gedrukt. Een balk trof haar hoofd en zij ontsliep. 
De bestuurder kon er echt niets aan doen. Hij heeft ontzettend zijn best 
gedaan om de kerk op het rechte pad te houden.’ 
Stachs voorstel is om alle kerken door de kerkbestuurders naar het 
midden van het dorp te laten dirigeren, en ze daar allemaal tegen elkaar 
aan te laten schuifelen. Daarna kunnen alle binnenmuren worden 
weggebroken, en blijft er één grote kerk over. Zo gezegd zo gedaan: het 
plan werkt en het probleem is opgelost. En die ene kerk is veel mooier 
dan al die afzonderlijke kerken apart. 
Je zou haast zeggen dat Jan Terlouw in De Koning van Katoren een 
profetie heeft geschreven, want ook in de echte wereld zijn er 
onmiskenbare krachten aanwezig die alle kerken naar het midden 
dirigeren: niet te vrijzinnig en niet te orthodox. Het is aan de meeste 
volwassenen, laat staat aan 17-jarige jongeren, ook moeilijk uit te 
leggen waarom er zoveel verschillende kerken zijn. Maar zolang er geen 
doden door vallen als weduwe 
Rozenmond, zal het nog wel een 
tijdje duren voordat ook in de echte 
wereld álle kerken één worden. 
 
Matthijs de Vries 
 

Ik zou liever minder horen 
van de ruis van buiten 

en meer verstaan 
van wat in mij leeft 

Diensten 
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Preekbeurten 
 
Giethoorn 
zondag 12 juli 9:30 uur br. Tempelaar 
zondag 19 juli 9:30 uur zr. Thea Tholen 
zondag 26 juli 9:30 uur br. Eint Ockels 
zondag 2 augustus 9:30 uur ds. J. Boonstra-Duijf 
zondag 9 augustus 9:30 uur ds. Matthijs de Vries; gezamenlijke 

dienst met Blokzijl 
zondag 16 augustus 9:30 uur ds. Matthijs de Vries 
zondag 23 augustus 9:30 uur zr. Thea Tholen 
zondag 30 augustus 11:00 uur ds. T. Rijken; tentdienst met PKN 
zondag 6 september 10:00 uur ds. Matthijs de Vries 
zondag 13 september 10:00 uur ds. Leddie Karelse 
 
 
Bij de diensten 
In de maanden juli en augustus beginnen de diensten in de Gieterse 
Vermaning om 9:30 uur. Uitzondering vormt de laatste dienst in 
augustus. Dit is de tentdienst op zondag 30 augustus in de feesttent op 
het parkeerterrein in Giethoorn-Zuid. Deze dienst begint om 11:00 uur. 
 
 
Tentdienst 
Op zondag 30 augustus zal weer een tentdienst plaatsvinden, die wordt 
georganiseerd door de PKN-kerk en de doopsgezinde kerk uit 
Giethoorn. Medewerking verleent het koor Sjamasj uit Appelscha. In de 
dienst, die om 11:00 uur begint, gaat ds. Tom Rijken voor. Na de dienst 
is er voor u allen een kop koffie of thee. 
 



Aandacht voor elkaar 
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Gemeentehulp 
Zr. Anne Lok heeft onlangs een operatie ondergaan. Wij wensen dat zij 
maar gauw mag herstellen. 
Gé Petter en Joke de Jonge (van Gemeentehulp) pakken de draad 
gelukkig al weer een beetje op na hun operaties. 
Met zr. Anneke Piek gaat het heel langzaam de goede kant op. Zij wordt 
al steeds wat mobieler. 
Br. Henk Woltman is vol goede moed. 
Zr. Jannie Broer heeft een vervelende ontsteking in haar voet en moet 
daaraan worden geopereerd. 
Veel beterschap gewenst van ons allen. 
Verder wensen wij alle zusters en broeders, die hier niet genoemd zijn, 
maar die ook problemen met hun gezondheid hebben, van harte sterkte 
en indien mogelijk herstel toe. 
In de maand mei heeft Gemeentehulp een gift van 30 euro ontvangen. 
Hartelijk dank hiervoor. 
 
Lisa Hoitsma 
 
 
Woordelijk 
Gij zult niet stelen ... 
God ... 
Ik mag geen kwaad 
met kwaad vergelden ... 
maar hoe doe ik dat ... 
nu voor de vijfde keer 
mijn fiets is gejat ... 

Aandacht voor elkaar 
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Verjaardagen 
In de maanden juli en augustus feliciteren wij de volgende personen van 
harte met hun verjaardag. 
 
Giethoorn 
1 juli  Nineth Veurman 
5 juli  Alie Middelhof 
5 juli  Jaap van Zorge 
6 juli  Jeroen Vellekoop 
5 augustus Michiel van Wezel 
7 augustus Dick Bussink 
12 augustus Pietje van Egten 
13 augustus Jan Vos 
17 augustus Roelof Groen 
29 augustus T. Tijdens-Bijl 
 

(Bron: Bergmoser + Höller) 



Gemeentenieuws 
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Van de kerkenraad 
• Maandag 15 juni heeft de kerkenraad vergaderd. Zr. H Scholten heeft 

haar lidmaatschap per juni 2015 beëindigd. 
• De Vrijwilligersbarbecue onder de vertrouwde leiding van br. Jancko 

de Boer was weer erg gezellig. Het weer was ons gunstig gezind. We 
willen alle mensen die hebben geholpen hartelijk danken.  

• In de maanden juli en augustus is de commissie Open Deur weer 
aanwezig en is onze kerk van maandag tot en met vrijdag ‘s middags 
open voor publiek. Er is weer een expositie. Deze keer hebben Henk 
Schipper en Anki Heinecke hun schilderijen beschikbaar gesteld 
voor de tentoonstelling in de Vermaning. In het vorige nummer van 
Over de brug heeft u hierover kunnen lezen. 

• Dominee Matthijs de Vries is op vakantie van 12 juli tot en met 3 
augustus. 

• Onze nieuwe kwartaalactie (juli, augustus en september) is voor 
Ashleigsh’s Place. In het voorportaal komen folders over deze actie 
voor Zuid-Afrika en verderop in Over de brug kunt u er ook meer 
over lezen. Zondag 5 juli, het begin van de kwartaalactie, wordt er 
gecollecteerd voor Stichting diaconaal platform Steenwijkerland. 

• Opbrengsten collectes: 24 mei: Doopsgezinde zending, 126,15 euro; 
31 mei, 7, 14 en 21 juni: eigen gemeente, 48,15, 37, 25, 46,50 en 37 
euro. De opbrengst van de collecte tijdens de barbecue was 350 euro. 
Een mooi bedrag voor de actie Nepal Bhaktapur. 

• Zondag 20 september willen wij gezamenlijk met de gemeenten 
Steenwijk en Blokzijl de Vredeszondag vieren, de zondag aan het 
begin van de Vredesweek. Het zal een bijzondere dienst worden. 

• In oktober gaat de eetgroep voor alleenstaanden weer van start. De 
succesvolle etentjes worden verzorgd door Jancko, Loes, Jannie en 
Harm. De data staan in Over de brug en deelnemers krijgen een brief. 

• De volgende kerkenraadsvergadering is op maandag 27 juli. 
 
Met vriendelijke groeten, 
de kerkenraad 

Gemeentenieuws 
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Vredeszondag 
Zondag 20 september is het Vredeszondag, het 
begin van de Vredesweek. Het thema van de 
vredesweek is Vrede verbindt. We hebben dan 
een gezamenlijke dienst met onze broeders en 
zusters uit Blokzijl en Steenwijk. Het gaat een 
bijzondere dienst worden. We denken aan een interactief gebeuren. 
Iedereen die een klein aandeel tijdens dienst wil leveren, wordt hiervoor 
van harte uitgenodigd. Het kan een gedicht, een lied of een verhaaltje 
zijn. Het Groot Gieters Popkoor doet ook mee.  
Indien mogelijk, willen we graag van te voren weten wat er 
gepresenteerd wordt, zodat we het in het programma kunnen inpassen. 
Iedereen die mee wil doen, kan dat kenbaar maken door te mailen naar 
Karin Petter: kpetter@outlook.com. We hopen dat zich wat mensen 
aanmelden. Iedereen is van harte welkom op 20 september. 
 
Vriendelijke groeten, 
werkgroep Vredeszondag 
 
 
Eetgroep alleenstaanden 
De eetgroep voor alleenstaanden gaat in oktober weer van start. Op 
dezelfde wijze als vorig jaar, dat is goed bevallen. De ene keer 
verzorgen Loes en Jancko de avond, de andere keer Jannie en Harm. 
We zijn hier heel blij mee. Alle deelnemers zijn enthousiast en komen 
graag. De eerste keer moeten deelnemers zich een week van tevoren 
aanmelden bij Loes via 0521-516969. Daarna alleen afmelden als je niet 
kunt, ook bij Loes. De kosten bedragen evenals vorig jaar 7,50 euro per 
avond. Deelnemers krijgen nog een brief. De data: vrijdag 23 oktober, 
donderdag 26 november, vrijdag 4 december, vrijdag 29 januari, vrijdag 
26 februari, vrijdag 25 maart, vrijdag 29 april. 
 
Vriendelijke groeten, de kerkenraad 
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Renovatie pastorie nadert voltooiing 
Al vanaf eind maart staat de pastorie in de steigers. Al het houtwerk van 
de dakgoten, raamkozijnen en dakkapellen wordt opnieuw geschilderd 
en slechte stukken worden vervangen. Ook grote delen van de serre op 
de Zuidwesthoek zijn vervangen en geschilderd. 
Het zinkwerk van alle dakgoten is vervangen en regenpijpen zijn 
vervangen en verplaatst. Verder is hier en daar het hang-en-sluitwerk 
gerepareerd en zijn klemmende deuren weer gangbaar gemaakt. Dit 
alles is nu klaar. Alleen schilder Joop Oort legt nog de laatste hand aan 
het buitenschilderwerk. Hierbij enkele foto’s. 

 

Gemeentenieuws 
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Uitstapje Zusterkring op 8 mei 
We waren met ongeveer vijftien mensen naar de Maargieshoeve in 
Kallenkote in de middag. De Maargies Hoeve is een zorgboerderij, die 
zorg en een zinvolle dagbesteding biedt aan de volgende doelgroepen 
een verstandelijke of lichamelijke beperking of psychische problemen 
en mensen met een autistische stoornis, dementerende ouderen, 
kinderopvang, jeugdigen/ jeugdzorg. 
Voor een paar uur of een dagdeel, in het weekeinde en sommige blijven 
dan daar slapen. Diverse vaste medewerkers in dienst. Ze helpen dan 
met de koeien en tuinieren onder begeleiding. Ze hebben onder meer 
schapen, paarden, ezels, geiten, honden, katten, cavia’s en kippen en die 
moeten verzorgd worden. In de winter kloven ze hout en verkopen dat. 
Groenten en fruit in de tuinen eten daar zelf van of verkopen het. Een 
fantastisch project. We gingen daar High Tea nuttigen. Toen we 
aankwamen begonnen we eerst met een gedeelte van de High Tea. 
Heerlijk gebak en hapjes, daarna kregen we een rondleiding over de 
hele boerderij en dat was erg interessant om te horen. Ontzettend veel 
koeien, dus veel werk. Bij de theeschenkerij werd ook onder 
begeleiding geholpen, thee schenken, alles klaarzetten enz. Na de 
bezichtiging kregen we nog van alles bij de High Tea. Ik moet eerlijk 
zeggen het was voortreffelijk maar ben vergeten wat het allemaal was 
wat we kregen. 
Ieder geval een fantastisch en leerzaam uitstapje. 
 
Het bestuur 
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Kwartaalactie 
 

Van de zolder 
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Samen feest 
Het is zomer en Finn staat buiten op zijn moeder te wachten. 
Hij gaat zwemmen in het zwemwater bij het bos. Els, een 
meisje uit zijn klas, komt langs. ‘Ha, Finn, ik ben net terug van 
vakantie. Ga jij nog op vakantie?’, roept ze. ‘Nee, dit jaar niet, 
misschien volgend jaar’, zegt Finn met een snik. Els hoort het 
en schrikt. Wat had haar moeder alweer gezegd: ‘Bij Finn 
thuis hebben ze niet veel geld om te leven. Ze kunnen maar 
net genoeg eten kopen’. Finn zegt: ‘We gaan zo zwemmen. Ga 
je mee?’ Els wil wel en gaat het thuis even vragen. Het is goed 
en al snel gaan ze op weg naar het zwemwater. Daar 
aangekomen leggen ze hun handdoeken neer en rennen het 
water in. Ze doen wie het hardste kan zwemmen. Finn wint van 
Els. Als ze even later op hun handdoek liggen, liggen ze 
heerlijk in de zon. Dan vertelt Finn dat hij deze week, 
donderdag, jarig is. De laatste keer dat hij het gevierd heeft, 
was toen hij vijf jaar werd, toen was hij nog met zijn vader en 
moeder samen. Nu heeft hij het al een paar jaar niet gevierd. 
Iedereen is ook op vakantie…. 
Die avond vertelt Els over die dag aan haar ouders: De 
moeder van Els zegt: ‘Het is duur om een verjaardag te vieren, 
waarschijnlijk kan het daarom niet.’ Als Els later in bed ligt, 
kan ze niet slapen. Ze draait en draait in haar bed en opeens 
bedenkt ze een plannetje. 
De volgende dag maakt ze met de computer briefjes met 
‘verrassingsfeest voor Finn’. Neem lekkers en drinken mee en 
een cadeautje. Als de briefjes klaar zijn, print ze ze. In de 
buurt gooit ze de briefjes door de brievenbussen. Ook gaat 
ze naar vriendinnetjes en vriendjes die thuis zijn. Ze belt aan 
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en vertelt over het verrassingsfeest. Iedereen is enthousiast. 
Els gaat ook naar de moeder van Finn en vertelt van het plan.  
Op de verjaardag van Finn, belt Els aan. Finn doet open. Els 
zegt: ‘Finn gefeliciteerd, ik kom je ophalen, ik heb een 
verrassing en je moeder mag mee!’ Finn kijkt haar met grote 
ogen aan, maar als zijn moeder er aankomt en zegt dat ze ook 
komt, loopt hij mee naar buiten. 
Finn en zijn moeder gaan mee naar het huis van Els. Daar is 
alles versierd in de tuin. Op een spandoek staat: ‘Finn, 
gefeliciteerd!’ Even later komen de eerste mensen: de 
buurman en zijn vrouw. Ze hebben cola en chips bij zich en 
een cadeau. Dan ziet Finn twee jongens van zijn klas. Na een 
half uur zijn er zeker twintig mensen, speciaal voor Finn. 
Iedereen heeft het naar zijn zin. Allemaal hebben ze iets 

lekkers bij zich en een 
cadeautje. Samen delen ze 
met elkaar, samen is er 
feest. Els zet muziek op 
en deelt daarna taart en 
limonade rond. Wat willen 
ze nog meer? De middag 
vliegt voorbij. Finn voelt 
zich helemaal jarig. Hij is 
zo blij, hij weet eigenlijk 
niet wat te zeggen. Dit is 
pas echt feest! 
(Bron: Bonnefooi. Illustratie: 
Bergmoser + Höller) 
 
Zie jij de acht verschillen? 

Prikbord 
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HET WAARDIGE AMBT VAN DOMINEE 
 
Het waardige ambt van dominee 
Valt ongetwijfeld lang niet mee 
Wat dominee ook zegt of doet – 
Hoe hij ook preekt, ’t is zelden goed. 
 
Neemt hij al ‘A’ voortdurend in 
‘B’ doet hij vaak niet naar den zin. 
‘Hij schreeuwt’ zegt men, als hij preekt luid. 
Is het zacht, ‘’t Komt er eentonig uit!’ 
 
Is hij wat levendig van aard, 
Dan wordt hij als ‘nerveus’ verklaard, 
Doch is hij rustig, nimmer boos, 
Dan heet het: ‘Hij is levenloos!’ 
 
Indien zijn haar is peper‐zout, 
Dan vindt men de dominee te oud. 
Is hij jong, dus jeugdig man, 
‘Ervaring’, die ontbreekt hem dan. 
 
Werpt hij van het oude iets omver, 
Dan is hij revolutionair! 
Heeft hij integen ’t oude lief, 
Dan heeft hij geen ‘initiatief’. 
 
Hij preekt ‘vervelend’, wanneer bleek, 
Dat hij niet houdt uit het hoofd zijn preek. 
Preekt hij uit het hoofd, als hij dan kan, 
Dan is het een oppervlakkige man. 
 
Maakt hij bij het preken veel gebaar, 
Dan is hij acteur zowaar. 
Doch houdt hij de armen strak aan ’t lijf, 
Dan is hij droog en saai en stijf! 
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Is hij veel thuis, werkt hij aan zijn preek, 
Geeft hij om huisbezoek geen steek. 
Doch gaat hij dikwijls op bezoek, 
Dan staat hij als ‘drijver’ te boek! 
 
Bezoekt hij veel een arme man, 
‘Een socialist’ noemt men hem dan! 
Wendt hij tot de rijkdom zijn schree, 
Is hij een geldzak‐dominee! 
 
Men merkt dus wel: ’t valt lang niet mee, 
Het wondere ambt van dominee! 
 

Nadat het fundament 

is gelegd kan de bouw 

beginnen 

Contactpersonen 
 

pagina 18                                                                                         nummer 5 - juli/augustus 2015 

Gemeentehulp 
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 
Zr. Gees Verbeek, 0561 451831; geverbeek@ziggo.nl 
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. Alie 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. 
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6 t/m 9 juli   Kindereiland jongsten 

donderdag 9 juli  18:30 uur bonte avond KE-jongsten 

maandag 27 juli  9:00 uur vergadering kerkenraad 

zaterdag 1 augustus  14:00 uur vergadering leiding KE-oudsten 

zondag 9 augustus   Jeugdkampdag 

9 t/m 13 augustus   Kindereiland oudsten 

dinsdag 11 augustus   dienst in Zonnewiede 

donderdag 13 augustus 14:30 uur bonte middag KE-oudsten 

dinsdag 18 augustus  20:00 uur voorbereiding Vredeszondag 

vrijdag 4 september   barbecue Musicalgroep 

maandag 7 september   podiumbouw Musicalgroep 

vrijdag 11 september  19:30 uur evaluatie Kindereiland 

vrijdag 23 oktober   eetgroep voor alleenstaanden 

donderdag 26 november  eetgroep voor alleenstaanden 

vrijdag 4 december   eetgroep voor alleenstaanden 

vrijdag 29 januari   eetgroep voor alleenstaanden 

vrijdag 26 februari   eetgroep voor alleenstaanden 

vrijdag 25 maart   eetgroep voor alleenstaanden 

vrijdag 29 april   eetgroep voor alleenstaanden 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.dggiethoorn.doopsgezind.nl

Kopij voor het septembernummer van Over de brug voor 
21 augustus inleveren bij het gemeentelijk bureau. 

Dit nummer verschijnt in de eerste week van september. 


