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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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Zoete Mond 
Roman, Thomas Rosenboom, Querido, 2009 
Af en toe is het leuk om eens een historische roman te lezen. Een boek 
over de tijd van vroeger. En Thomas Rosenboom is in de Nederlandse 
literatuur de koning van de historische roman: altijd doet hij nauwkeurig 
onderzoek naar hoe het vroeger was, en plaatst zijn verhalen in een zeer 
herkenbaar geschilderde tijdgeest. Alsof je er zelf bij was! 
De roman Zoete Mond speelt zich af in de jaren ’60, in de omgeving 
waar de Rijn Nederland binnen stroomt. Een tijd die u zich 
waarschijnlijk nog heel goed herinnert: de tijd dat u jong was, werkte, 
of misschien uw kinderen nog thuis had. De hoofdpersoon in het 
verhaal is Rebert van Buyten, die we leren kennen als student, en later 
als dierenarts.  
In de jaren ’60 ontstonden de woonwijken bij oude dorpskernen buiten 
de stad. Toegenomen welvaart en autobezit maakten dat veel gezinnen 
met jonge kinderen ‘buiten’ gingen wonen: buiten de stad, in een huis 
met een tuin, in een wijk met een speeltuintje voor de kinderen. Net 
zoiets als de wijk tussen de Beulakerweg en de Sportlaan in Giethoorn 
Noord. 
Ook Rebert van Buijten komt in zo een dorpje terecht, in Angelen, 
achter de Waaldijk ergens tussen Nijmegen en de Duitse grens. Hij gaat 
daar helemaal alleen in een oude burgemeesterswoning wonen, bewust 
met de bedoeling om alleen te blijven. Hij wilde zijn oude leven in de 
stad Arnhem achter zich laten. Zijn vrouw was omgekomen bij een auto 
ongeluk (zowel de auto’s als de wegen waren toen veel onveiliger dan 
nu). Kinderen hadden ze niet, maar zijn vrouw bleek tragisch genoeg 
zwanger bij haar overlijden. En omdat hij zich, na dit verlies, had 
opgesloten in zijn verdriet, had hij ook geen vrienden meer. 
Maar Angelen kende nóg zo een eenzame ziel. ‘Jan de Loper’: een 
edelman die voor de oorlog vrij veel bekendheid had genoten door zijn 
lange wereldreizen die hij te voet ondernam, zijn gastvrijheid voor alles 
en iedereen, en zijn briljante practical jokes in Angelen en omstreken. 
Maar deze grapjas was op zijn oude dag inmiddels afgezakt naar het 



Podium 
 

nummer 4 - september/oktober 2016                                                                        pagina 5 

niveau treurige dorpsgek: zijn ‘streken’ waren eerder slaapverwekkend 
en tenenkrommend dan grappig. Eerst moest Rebert dan ook niets van 
deze Jan de Loper hebben, terwijl ze toch een gezamenlijk lot delen: het 
lijden aan de vergankelijkheid. Gedurende het verhaal wordt de 
spanning tussen deze twee dorpelingen opgebouwd, maar op het laatst 
vinden ze elkaar. En dan ontstaat er toch iets wat vriendschap zou 
kunnen zijn… 
 
Lijden aan vergankelijkheid: het hoofdthema van deze roman, en vaak 
ook van ons eigen leven. Als we terugdenken aan de jaren ’60 merken 
we dat alles vergankelijk is. Toen groeiden de bomen nog tot in de 
hemel. Maar nu hebben we geleerd dat hoogtepunten en dieptepunten 
zich afwisselen in de Nederlandse maatschappij, en in ons eigen leven. 
Het Bijbelse woord: ‘alles is uit stof ontstaan en alles keert terug tot 
stof’ uit het boek Prediker (3.20) is hier dubbel en dwars van 
toepassing. 
Troostend is het om te weten dat God ons bedoeld heeft als sociale 
wezens. We zijn niet voor de eenzaamheid gemaakt, maar voor de 
vriendschap. Gelukkig zijn er partners en vrienden om ons heen, die met 
ons meelopen door de getijden van ons leven. En het lot smeedt soms 
onverwachte banden. ‘Laten we (daarom) vrolijk zijn en van het leven 
genieten’ (Prediker 3.12). 
 
Matthijs de Vries 

Diensten 
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Preekbeurten 
zondag 4 september 10:00 uur br. Rob Workel 
zondag 11 september 10:00 uur ds. Matthijs de Vries 
zondag 18 september 10:00 uur ds. Matthijs de Vries; Vredeszondag 
zondag 25 september 10:00 uur ds. O.H. Klinefelter; gez. dienst 
zondag 2 oktober 10:00 uur ds. Andries Bakker 
zondag 9 oktober 10:00 uur ds. Matthijs de Vries 
zondag 16 oktober 10:00 uur zr. Karin Petter 
zondag 23 oktober 10:00 uur zr. Thea Tholen 
zondag 30 oktober 10:00 uur ds. J. Boonstra-Duijf 
zondag 6 november 10:00 uur ds. Matthijs de Vries; gez.dienst 
 
 
Bij de diensten 
De dienst op zondag 18 september is een gezamenlijke gezinsdienst op 
Vredeszondag in Giethoorn. 
De diensten op de zondagen 25 september en 6 november om 10:00 uur 
zijn gezamenlijke diensten in de Vermaning aan de Onnastraat in 
Steenwijk. 
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Gemeentehulp 
In juni, juli en augustus hebben wij drie leden van boven de 80 en een 
lid van boven de 90 jaar bezocht voor hun verjaardag. Voor enkele 
trouwe kerkgangers is het op dit moment niet mogelijk de wekelijkse 
kerkdiensten te bezoeken. We missen hen en wensen hen sterkte. 
Henk Otter is inmiddels verhuisd naar Zonnewiede. We wensen hem 
daar een goede tijd toe. Hillie Smit wordt gelukkig heel langzaam weer 
wat mobieler. Esther Oosterhof heeft haar knie gebroken en moet 
daarmee rusten. We hopen dat ze gauw weer een beetje opknapt. 
Verder wensen wij iedereen, die problemen heeft met zijn/haar 
gezondheid, moed en sterkte. 
Wij hebben weer enkele giften ontvangen: 32,95 euro en 50 euro. Onze 
hartelijke dank hiervoor. 
 
Namens gemeentehulp, 
Lisa Hoitsma. 
 
 
Verjaardagen 
In de maanden september en oktober feliciteren wij de volgende 
personen van harte met hun verjaardag. 
 
Giethoorn 
1 september Bertha Groen 
10 september Wim Schreuder 
10 september Barbara Fokkema 
11 september Herman Wuite 
24 september Marco Meutgeert 
25 september Matthijs de Vries 
1 oktober  Roelie Lok 
9 oktober  Wietje Bakker 
13 oktober  Anna Jager 
15 oktober  Janny van Zorge 

Aandacht voor elkaar 
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Blokzijl 
20 september br. J. Driezen 
21 september zr. A.T. Lok-Middelhof 
8 oktober br. F. Schippers 
20 oktober br. J. van Egten 
 
 
Zomerse kostgangers (2) 
Vorig jaar heb ik een stukje geschreven over de mensen die ik zie in de 
zomervakantie op ons ‘Bert Haanstra-pleintje’ voor de Doopsgezinde 
kerk. 
Dit jaar is het mij opgevallen dat er veel gezelschappen door ons dorp 
wandelen en varen, waarvan de vrouwen een hoofddoek dragen, of zich 
zelfs in volledig bedekkende kleding (boerka’s) hullen. Blijkbaar voert 
het hoofddoekverbod in ons omringende landen meer Moslim-
gezelschappen naar ons mooie dorp dan anders.  
Ik vind het wel mooi, dat ook de traditionele Moslims blijkbaar 
behoefte hebben aan recreatie. Ondanks de strenge regels die hun geloof 
hen oplegt, mogen ze zich af en toe ontspannen en een ‘gezellig dagje 
Giethoorn doen’, waarbij ze zich blootstellen aan allerlei ander volk, dat 
het niet altijd met hun manier van leven eens is. Orthodoxe Christenen 
zouden dit waarschijnlijk niet mogen: die gaan alleen naar campings 
van hun eigen ‘zuil’, om daar in de beschermende omgeving van hun 
kerkgenoten te recreëren. Ik heb ook nog nooit een boot met monniken 
of nonnen voorbij zien varen. Maar Mohammed heeft blijkbaar géén 
regels over hoe je je dagje uit moet invullen. 
Des te mooier vind ik het, omdat in deze tijd ook veel Israëlische 
toeristen ons dorp aandoen. Je zou zeggen: moslims en Israëli’s in één 
dorp, dat is toch water en vuur? Dat leidt toch tot geschreeuw en 
vechtpartijen? Ze kunnen elkaars bloed immers wel drinken! Zouden ze 
elkaar niet veel liever ontwijken, dan het risico lopen elkaar op een 
vakantiebestemming te treffen? Blijkbaar niet. 
Misschien is Giethoorn zo gek nog niet met zijn gematigde, tolerante 
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klimaat, waarin iedereen welkom is om de gastvrijheid van ons dorp te 
genieten. Blijkbaar voelen zowel Joodse Israëli’s als moslims zich hier 
zo veilig, dat ze op vakantie liever hierheen komen, dan naar een land te 
gaan waar ze zich niet zo mogen kleden als ze willen, omdat de situatie 
rondom hun geloof er zo gespannen is. 
Zo zie je maar: vakantie haalt het beste in mensen naar boven: leven en 
laten leven, en er een mooie dag van maken. Was het altijd maar 
vakantie. 
 
Matthijs de Vries 
 

Gemeentenieuws 
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Van de kerkenraad 
• De kerkenraad heeft op de donderdagen 16 juni en 14 juli vergaderd. 

De volgende vergaderingen zijn op de donderdagen 8 september en 
13 oktober. Maandag 3 oktober hebben we een vergadering met de 
kerkenraad van de PKN in Giethoorn. Donderdag 6 oktober hebben 
we een vergadering over het beleidsplan. 

• Donderdag 7 juli deden de lopers van de Peace Run onze Vermaning 
aan. De scouting haalde ze van het Kulturhus en bracht ze per boot 
naar de Vermaning waar de rode loper lag en ze werden verwelkomd 
door gemeenteleden uit Giethoorn, Steenwijk, Meppel en bewoners 
van Giethoorn. Na een korte presentatie in de Vermaning mochten ze 
genieten van een heerlijke warme maaltijd. Ze hebben op zolder 
geslapen en hebben hun run de volgende dag na het ontbijt weer 
vervolgd. We willen alle mensen die hebben geholpen bij de 
ontvangst, catering, de aanwezige belangstellenden bij het welkom 
en de presentatie heel hartelijk danken. We zijn trots op wat er 
gerealiseerd is. 

• De beide Kindereilandweken zijn goed verlopen en op de bonte 
avond en middag heeft een kerkenraadslid de leiding bedankt en een 
bon gegeven. Op 19 augustus was de Jeugdkampdag. Maar liefst 16 
tieners gingen mee naar Walibi. Het was allemaal weer een groot 
succes. We willen iedereen die de kinderen en jongeren hebben 
begeleid heel hartelijk danken. 

• Vanaf 4 juli tot en met 26 augustus was de Vermaning weer open 
voor de gasten die ons dorp bezoeken. Er was een mooie expositie 
van schilderijen van Joke Baauw en Joke Schuring-Bos. Iedereen die 
een steentje aan de Open deur heeft bijgedragen willen we hartelijk 
danken. 

• Zaterdag 10 september zullen we Vermaning openstellen voor Open 
Monumentendag. Zondag 18 september is het Vredeszondag en 
openen we de Vredesweek met een gezamenlijke dienst in onze kerk. 
Iedereen die een bijdrage wil leveren wordt hierbij van harte 
uitgenodigd en kan dat kenbaar maken aan onze predikant. Zondag 
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25 september is de afsluiting van de Vredesweek in Steenwijk en is 
er geen dienst in Giethoorn. Vanaf zondag 4 september beginnen de 
diensten weer om 10.00 uur. 

• De opbrengst van de collectes voor de eigen gemeente waren in juli 
45 euro, 56,70 euro, 115,40 euro, 64 euro en 63,80 euro, in augustus 
62,75 euro, 59,30 euro en 51,30 euro. De totale opbrengst van de 
kwartaalactie voor ons orgel was 522,25 euro. En de collecte tijdens 
de tentdienst op zondag 28 augustus heeft 305,70 euro opgebracht 
voor de Stichting Ambulance Wens (helpt wensen mogelijk maken). 

 
Met vriendelijke groeten, 
de kerkenraad 
 
 
Kledingactie 
Evenals in april gaan we 5 september kleding inzamelen voor 2016 
kleding inzamelen voor de Stichting Roemenië Brederwiede. Nadat het 
is uitgezocht wordt het in dezelfde week in de bus en/of aanhanger 
gelegd, om vervolgens meteen af te reizen naar Roemenië. Het is leuk te 
vermelden dat Elly Smit en Ge Petter 29 september mee gaan naar 
Roemenië. Dinsdag 22 november zal er op de zusterkring een 
presentatie worden gegeven door Jannie Stam, die al heel lang 
betrokken is bij deze stichting en twee maal per jaar Roemenië bezoekt. 
Begin december zullen er in ’t Vermanings ‘uus weer koeken verkocht 
worden, waarvan de opbrengst naar Roemenië gaat. 
De eerstvolgende kledinginzameling is maandag 5 september in de 
doopsgezinde kerk in Giethoorn tussen 9:00 en 12:00 uur. Als er nog 
vragen zijn kan er contact opgenomen worden met Elly Smit via 0521-
36 18 56. 
Naast (kinder)kleding is er behoefte aan dekens, dekbedden, lakens, 
gordijnen, schoenen, trainingspakken/broeken, incontinentiemateriaal, 
speelgoed, een langzaam wasser, centrifuge, buffetkast maximaal 1.80 
meter breed. 

Gemeentenieuws 
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Oproep voor Vredesdiensten op 18 en 25 september 
Vrede maak je samen, vrede brengt je samen 
Van zaterdag 17 tot en met zondag 25 september is het Vredesweek. In 
kerken, het basisonderwijs en hopelijk op nog veel meer plekken wordt 
aandacht besteed aan de vrede: het gebrek daaraan, de hoop daarop, en 
de weg daar naartoe. 
Ook in onze kerkdiensten zal er natuurlijk weer volop aandacht worden 
besteed aan de vredesweek. Op zondag 18 september is er een speciale, 
gezamenlijke dienst van de doopsgezinde gemeenten Giethoorn en 
Steenwijk, in Giethoorn, en op zondag 25 september is er een 
gezamenlijke dienst van beide gemeenten in Steenwijk. Beide diensten 
zijn GEZ. Diensten: GEZamenlijke én GEZinsdiensten, dat wil zeggen 
dat er in de dienst veel aandacht is voor kinderen. Er zal voldoende te 
zien, te horen en te doen zijn voor jong en oud. Iedereen wordt dan ook 
van harte uitgenodigd om kinderen, klein- of achterkleinkinderen mee te 
nemen. 
Een laatste aandachtspunt is de oproep die ik bij deze wil plaatsen:  
Iedereen die een persoonlijk verhaal, gedicht of beeld heeft bij het 
thema “Vrede maak je samen, vrede brengt je samen” is van harte 
uitgenodigd om dit tijdens één van de diensten te presenteren. 
Wil je je melden bij mij of één van de commissieleden als je een 
bijdrage hebt of wilt leveren? 
Matthijs de Vries 
Karin Petter 
Annelies en Harky Klinefelter 
Bertha Groen 
Jeroen Vellekoop 
 
 
Het Leerhuis gaat weer van start! 
Dit najaar gaat het leerhuis weer van start. In samenwerking met de 
bijbelgespreksgroepen van de Protestantse Gemeenten van Blokzijl en 
Giethoorn willen we de eerste 11 boeken van Genesis lezen: van de 
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scheppingsverhalen tot de roeping van Abram, waar volgens de 
theologen het eigenlijke verhaal van de Bijbel pas begint. 
De bijeenkomsten zullen steeds samen worden geleid door mij, en door 
of ds. Dirk-Jan Lagerwij in Blokzijl, of ds. Astrid van Waard in 
Giethoorn Noord. 
De bijeenkomsten in Blokzijl zullen één keer per maand zijn op 
dinsdagavond van 20:00 tot 22:00 uur in de Doopsgezinde Kerk. De 
bijeenkomsten zullen zijn op de volgende data: 4 oktober, 1 november, 
6 december, 7 februari 2017, 7 maart 2017 en 4 april 2017. 
Voor wie een tijdstip in de avond bezwaarlijk is, is het ook mogelijk 
mee te doen met de bijbelgespreksgroep in Giethoorn, eveneens in 
samenwerking met de Protestantse Gemeente. De bijeenkomsten zijn op 
woensdagmiddagen van 14:00 tot 16:00 uur. Het adres is Beulakerweg 
78a (het Protestants Centrum). De bijeenkomsten zijn gepland op: 12 
oktober, 7 december, 8 februari 2017 en 5 april 2017. 
Zoals jullie zien zijn het vier bijeenkomsten, met steeds een maand er 
tussen. Als er van ons uit voldoende deelname is, bied ik aan om de 
tussenliggende maanden een extra bijeenkomst te houden voor ons 
gedeelte van de groep in Steenwijk, of in Giethoorn Zuid, op de 
volgende data: 9 november 2016 en 8 maart 2017. 
Graag zou ik van je horen of je belangstelling hebt om weer mee te 
doen, en zo ja, of je dan deel wil nemen aan de avondgroep in Blokzijl, 
of de middaggroep in Giethoorn. En indien deze laatste, of je ook mee 
wil doen aan de twee extra bijeenkomsten. 
Opgave graag voor 1 september bij mij. Telefoon: 0521-852553. Of via 
e-mail: m.g.devries73@outlook.com. 
 
Matthijs de Vries 

Gemeentenieuws 
 

pagina 14                                                                                nummer 4 - september/oktober 2016 

Convocatie voor de Avondzusterkring DG Giethoorn 
Seizoen 2016/2017 
 
Wanneer  Iedere vierde dinsdag van de maand 
Tijdstip  20:00 uur 
Plaats   Vermaning te Giethoorn 
Uitzonderingen Ringbijeenkomst in september, kerstviering in 
   december en uitstapje in mei 
 
2016 
14 september Ringbijeenkomst Kraggehuis 
25 oktober Ds. Matthijs de Vries 
22 november Verhalen en kledingactie Roemenië door Janny Stam 
16 december Kerstviering, vrijdagavond aanvang 18:00 uur 
 
2017 
24 januari Cor Nijkamp vertelt over Menno 
28 februari Musical Ruth 
28 maart Doe-het-zelfavond: voorjaarskrans maken 
18 april MAF. Mission Aviation Fellowship. Organisatie die 
 mensen bereikt met hulp, vliegen voor het leven. 
12 mei Uitstapje, noteer dit alvast in uw agenda! 
 
De contributie is 30 euro per jaar, te storten op bankrekeningnummer 
NL49 RABO 0361299826 t.n.v. Avond Zusterkring Giethoorn. Ook 
contant geld is welkom. S.v.p. in september per bank of contant betalen. 
Er kan ook in delen betaald worden. 
 
Met vriendelijke groet, 
het bestuur 
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Nieuws van ons adoptiekind 
Vorige maand arriveerde er alweer een nieuw bericht van ons 
adoptiekind, Jhonattan Henrique Barboza Morais uit Porto Amazonas, 
Brazilië. Zijn begeleidster, tante Luana schrijft: 
 
Beste Adopie-ouders, 
Hoe gaat het met u? Met ons gaat het goed. Dit jaar zat Jhonattan nog 
in de kleutergroep. Hij heeft nieuwe vrienden, die hij heel goed 
ontvangen heeft. Jhonattan woont bij zijn vader, opa, oom en zijn 
oudste broer, die Jhonny heet. 

De situatie in de familie is vrij 
zwaar: de moeder heeft haar gezin de 
rug toegekeerd. Aanvankelijk 
reageerde de jongen agressief, maar 
vandaag de dag gaat hij al beter met 
dit verlies om. Willen jullie alsjeblieft 
verder voor hem bidden? In het 
kinderdagverblijf is Jean zijn beste 
vriend. Jhonnatan vindt het fijn als er 
in de klas gezongen wordt, vooral als 
daarbij gitaar wordt gespeeld. 
Een knuffel van Jhonattan en Tante 
Luana. 
 
 
 

Jhonattan Henrique Barboza Morais (met de gitaar) 
(Hij is nu 5 jaar, 107 cm lang, en 17,4 kilo zwaar.) 
 

Van de zolder 
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Van de zolder 

 
 
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 
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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 aan-
gekomen 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 
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. 

Van de zolder 
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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! 

 
Wacht even… Deze 
vakantiekiekjes zijn 
helemaal niet 
hetzelfde! Kun jij de 
8 verschillen vinden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Bron: Bonnefooi; 
illustratie: Bergmoser + 
Höller) 
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Brief aan de gemeenten in de Ring Zwolle, 
 
Afwezigheid van Annelies en Harky Klinefelter. 
Als jullie ons missen in september en oktober dan is dit omdat we voor 
de Vrede op pad zijn. Annelies beide maanden en Harky in oktober. In 
september gaat Annelies een maand naar Berlijn om mee te doen met 
een CPT(Christian PeacemakersTeams) training. In oktober gaan 
Annelies en Harky naar Lesbos- ook voor CPT -om met de locale 
vluchtelingenorganisaties te werken.  
Christian Peacemaker Teams- Christelijke Vredesmissies Teams- 
werken zonder wapens op geweldloze basis in conflictgebieden. Het is 
niet het uitdelen van goederen, maar het begeleiden van locale 
vredeswerkers, het doen van trainingen in geweldloos handelen, 
overleggen met autoriteiten (locaal, nationaal en internationaal) om 
onrustige situaties geweldloos op te lossen. 
Zowel Harky als Annelies hebben hier in hun leven al veel ervaringen 
mee opgedaan en willen het nu inzetten voor CPT. De kosten voor 
deelname aan deze activiteiten zal ongeveer 1500.00-2000.00 zijn.( 
voor ons beiden) Om dit werk te steunen- het wordt betaald door CPT-
Nederland- een afdeling van WereldWerk-vragen wij jullie een 
mogelijke bijdrage te storten op de rekening van Stichting Doopsgezind 
WereldWerk: te Deventer; rekeningnummer NL27TRIO078.68.80.333 
o.v.v.CPT-NL Annelies en Harky: Een bijdrage wordt zeer op prijs 
gesteld opdat er weer nieuw geld is voor andere deelnemers aan CPT 
activiteiten. 
Als we terug zijn zullen we zeker over dit stuk werk vertellen waar we 
uitgenodigd worden. Een verslag in de gemeentebrief van 
november/december mogen jullie verwachten. Ook zullen een blog 
bijhouden op facebook. 
We zullen jullie missen, maar hopen dat jullie ons in je gedachten en 
gebeden houden. 
 
Een goede Vredesweek en herfst maanden, 
Vrede en Alle Goeds,  
Annelies en Harky Klinefelter 
dg Steenwijk 

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. 
 



Agenda 
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maandag 5 september 9:00-12:00 uur kledinginzameling 
zondag 11 september 10:00 uur   Zondagskring 
woensdag 14 september    Ringbijeenkomst 
zondag 18 september 10:00 uur   Zondagskring 
zondag 25 september 10:00 uur   Zondagskring 
dinsdag 4 oktober 20:00-22:00 uur Leerhuis Blokzijl 
zondag 9 oktober  10:00 uur   Zondagskring 
woensdag 12 oktober 14:00-16:00 uur bijbelgespreksgroep 
zondag 23 oktober  10:00 uur   Zondagskring 
dinsdag 25 oktober 20:00 uur  Avondzusterkring 
dinsdag 1 november 20:00-22:00 uur Leerhuis Blokzijl 
zondag 13 november 10:00 uur   Zondagskring 
dinsdag 22 november 20:00 uur  Avondzusterkring 
zondag 27 november 10:00 uur   Zondagskring 
zondag 4 december  10:00 uur   Zondagskring 
dinsdag 6 december 20:00-22:00 uur Leerhuis Blokzijl 
woensdag 7 december 14:00-16:00 uur bijbelgespreksgroep 
zondag 11 december 10:00 uur   Zondagskring 
vrijdag 16 december 18:00 uur Avondzusterkring; 

kerstviering 
zondag 18 december 10:00 uur   Zondagskring 
zaterdag 24 december    Zondagskring; generale 
zondag 25 december    Kinderkerstfeest 
dinsdag 24 januari 20:00 uur  Avondzusterkring 
dinsdag 7 februari 20:00-22:00 uur Leerhuis Blokzijl 
woensdag 8 februari 14:00-16:00 uur bijbelgespreksgroep 
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 november/half december 
graag voor 21 oktober inleveren bij het gemeentelijk 

bureau. Dit nummer verschijnt begin november. 


