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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 uitvaartdiensten: Gé Petter 
telefoon: 0521-36 15 69 
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De weg naar een vriend… 
Pasen betekent dat het leven zegeviert over de dood. 
Op die manier heb ik Pasen meerdere keren voor mijn ogen zien 
gebeuren: soms zou ik geen eurocent meer geven voor het leven van een 
zieke, maar toch klautert hij of zij, op wonderbaarlijke wijze, en tegen 
alle verwachtingen, er weer bovenop. Goddank zijn de artsen 
tegenwoordig ontzettend knap. Maar de drang van een mens om te 
overleven, en vooral ook de geest-kracht die het geloof in een goede 
afloop een mens kan geven, mag je niet onderschatten. Het heeft mij 
persoonlijk meerdere keren overtuigd van het bestaan van God, als een 
macht die voor al zijn schepselen het leven wil, en dus de kracht geeft 
om voor het leven te vechten. 
Helaas gebeurt het tegenovergestelde ook af en toe. Soms overlijden er 
ook mensen zomaar, plotseling. En dan wordt mijn paasgeloof aan het 
wankelen gebracht. Want op de vraag: vindt God dit goed, of wil God 
dit? Zijn maar twee antwoorden mogelijk, en die voeren allebei richting 
een afgrond waar je met geen geloof meer uit kunt klauteren. Óf God 
vindt het goed, en het is Gods wil, dat jonge mensen in de kracht van 
hun leven sterven. 
Maar dan klopt bovenstaande stelling niet meer, dat God voor al zijn 
schepselen het leven wil. God is dan niet langer een god van liefde en 
het goede, en is het niet meer waard aanbeden te worden. Óf de andere 
mogelijkheid zou zijn, dat God het niet wil, maar ook niet bij machte is 
er iets aan te doen. Ook dan is God het niet meer waard aanbeden te 
worden, want wat heb je aan een God, die machteloos is tegen het 
kwaad? 
Gelukkig heb ik in mijn leven het eerste, ‘Pasen’, net wat vaker zien 
gebeuren dan het tweede. Maar op de nood van mensen die keer op keer 
het tweede van nabij meemaken, heb ik niet zomaar een mooi pastoraal 
antwoord. Ik kan geen zin geven aan de dood van een kind of een jong 
mens. Er is dus een grens waarbinnen zingeving heilzaam is en 
pastoraal verantwoord. Maar voorbij die grens is zingeving 
onmenselijk, nutteloos en zelfs schadelijk. 
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Hoe zinvol is dus het Paasverhaal voor mensen die voorbij die grens 
terecht gekomen zijn? Mensen die een onmenselijk, persoonlijk verdriet 
moeten dragen, waar geen mooie verhaal van te maken valt? We 
aarzelen om op mensen in rouw af te stappen, omdat we bang zijn het 
verkeerde te zeggen, en hen verder de put in te praten. Een kracht-
gevende gedachte vind ik dan altijd: ‘Met de stemmen van kinderen en 
zuigelingen bouwt u een macht op tegen uw vijanden om hun wraak en 
verzet te breken.’ (Psalm 8.2) Kinderen en zuigelingen spreken ook niet 
in mooie volzinnen. Ze brabbelen en stamelen maar wat. Als we die 
grens naar een medemens in rouw overstappen, komen ook wij vaak 
niet verder dan - stamelend en brabbelend - medeleven te betuigen, er 
met onze beperkte woorden, er toch even te zijn voor die mensen. Maar 
dat kan o zo belangrijk zijn. En precies zo, en niet anders, kunnen wij 
een macht opbouwen tegen het kwaad. 
Het kwaad zou in dit geval zijn: je vertrouwen in het leven verliezen en 
alles in de steek laten. Het vertrouwen verliezen dat het allemaal zin 
heeft wat we doen. Maar het hééft zin. (ik gebruik niet vaak 
onderstrepingen en accenten, maar in dit geval wel.) De medische 
wetenschap is zover gevorderd omdat er iets of iemand is, die nog 
rotsvast gelooft in de zin van het leven. Dat iets of iemand het leven de 
moeite waard vindt om voor te strijden. God geeft ons de kracht om 
grenzen te overwinnen, niet alleen in de vorm van een mooi 
paasverhaal, maar ook stevig verankerd in onze genetische bedrading. 
Daarom is de weg naar een vriend nooit te lang. 
Amen 
 
Matthijs de Vries 
 

Diensten 
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Preekbeurten 
zondag 3 april 10:00 uur ds. Tom Rijken 
zondag 10 april 10:00 uur ds. Matthijs de Vries 
zondag 17 april 10:00 uur ds. Boonstra-Duijf 
zondag 24 april 10:00 uur ds. Matthijs de Vries 
zondag 1 mei 9:30 uur ds. A.H. Bakker 
zondag 8 mei 9:30 uur ds. Coot Winkler Prins 
zondag 15 mei 9:30 uur ds. Matthijs de Vries; Pinksteren 
zondag 22 mei 9:30 uur ds. Matthijs de Vries 
zondag 29 mei 9:30 uur ds. G.E.G. Meyer 
zondag 5 juni 9:30 uur ds. Matthijs de Vries 
 
 

Bij de diensten 
De dienst op zondag 10 
april is een gezamenlijke 
dienst in Steenwijk. 
De dienst op 
pinksterzondag 15 mei is 
een gezamenlijke dienst 
met de gemeenten 
Blokzijl en Steenwijk en 
wordt gehouden in 
Giethoorn. 
 



Aandacht voor elkaar 
 

nummer 2 - april/mei 2016                                                                                      pagina 7 

Gemeentehulp 
De zoon van zuster Lu Bakker-Drost en Roelof is gestorven. Wij 
wensen Lu, Roelof en familie veel sterkte toe voor de komende tijd om 
dit grote verlies te dragen. 
Broeder Henk Otter heeft gelukkig weer helder zicht na een 
staaroperatie. Fijn dat we jou al weer zo gauw in de kerk mochten 
ontmoeten Henk. 
Zuster en broeder Marry en Jan-Lute Gorte wensen wij een goede tijd 
samen in hun nieuwe huis. 
Verder wensen wij alle broeders en zusters die problemen hebben met 
hun gezondheid veel moed en sterkte toe. 
In de maand februari heeft Gemeentehulp een gift van 150 euro 
ontvangen. Onze hartelijke dank hiervoor. 
 
Namens gemeentehulp, 
Lisa Hoitsma 
 
 
Verjaardagen 
In de maanden april en mei feliciteren wij de volgende personen van 
harte met hun verjaardag. 
 
Giethoorn 
2 april  Lucie Schreuder 
14 april  Jannie Scholtens 
22 april Joke Kling-Baauw 
22 april Marian Veldkamp-Hoorn 
28 april Willy Henkel 
28 april H. Bakker-Mulder 
29 april Lisa Hoitsma 
30 april Harm Scholtens 
30 april Alberta Otter 
4 mei Loes Limburg 

Aandacht voor elkaar 
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7 mei Koop Jager 
11 mei Margriet Kruider 
12 mei Jannie Maat-Kleene 
18 mei Hilly Hogenberg 
18 mei Jannie Mol van Dijk 
28 mei Jan Veurman 
 
Blokzijl 
9 april  zr. J.M. Middelhof-de Winter 
14 april  br. J. Middelhof 
26 april  br. J.W. Jonkers 
 
 
Cassettedienst 
De cassettedienst heeft een gift van 10 euro ontvangen. Hiervoor onze 
hartelijke dank. 
 
Alie Vos 
 
 
Kledingactie 
De eerstvolgende kledinginzameling is maandag 4 april in de 
doopsgezinde kerk in Giethoorn tussen 9:00 en 12:00 uur. Als er nog 
vragen zijn, kan contact opgenomen worden met Elly Smit via 361856. 
Naast (kinder)kleding is er behoefte aan dekens, dekbedden, lakens, 
gordijnen, schoenen, trainingspakken/broeken, incontinentiemateriaal, 
speelgoed, een langzaam wasser, centrifuge en een buffetkast maximaal 
1,80 meter breed. 



Aandacht voor elkaar 
 

nummer 2 - april/mei 2016                                                                                      pagina 9 

In memoriam: Jan Gorte 
17 juni 1933, 27 januari 2016 
 
Jan Gorte is geboren op 17 juni 1933 aan de Langesteeg, aan de 
Jonkersgracht. Zijn ouders waren Hendrik Gorte en Klaasje Scholing. 
Ze hadden een melkveebedrijf, maar draaiden vooral ook op veehandel. 
Jan was de oudste zoon, na hem kwamen twee zussen. 
Tot zijn 23ste jaar was Jan thuis om te helpen. Maar daarna belande hij 
in een arbeids-loopbaan die hem via verschillende bedrijven en plaatsen 
voerde. Zo kwam hij bij de post in Haarlem te werken. Daar zat hij bij 
doopsgezinden in de kost. Daarna kwam hij uiteindelijk weer in 
Giethoorn te werken, bij de plaatselijke melkfabriek. Daarna volgde de 
plaatselijke afdeling van de N.A.M. als werkgever.  
Tijdens het uitoefenen van zijn grote passie, korfbal, leerde Jan zijn 
grote liefde kennen: Leida. Als gehuwd stel betrokken ze het huisje op 
Binnenpad 127. Op dat adres werden Clara en Janita geboren. Naast 
korfbal hield Jan van muziek. Hij was lid van de Flagellanten vanaf de 
oprichting tot enkele jaren geleden. 
Gelukkig kon het gezin in 1976 verhuizen naar de huidige boerderij op 
Binnenpad 84, die ze konden overnemen van oom Garriet en tante Trien 
Gorte. Al snel werden daar appartementen in gebouwd, zodat de ruimte 
geschikt was om aan toeristen te verhuren. Toeristen kwamen er dan 
ook snel, en ze bleven ook trouw komen. Toeristen veranderden in 
gasten, die vaak jaren achter elkaar, iedere zomer kwamen.  
Jan heeft lange tijd bij Schokbeton in Kampen gewerkt. Ook werd hij in 
die tijd beheerder van het Kraggehuis en Samen Een. Als beheerder 
moest Jan helaas ook meemaken hoe het Kraggehuis afbrandde. Hij 
regelde dat er barakken kwamen op het terrein achter Paviljoen Het 
Wiede, zodat de gasten niet hoefden te worden afgezegd. Helaas stopte 
het werk bij Schokbeton na vele jaren. 
Daarna mocht Jan als tuinman aan de slag bij de Rijks 
Scholengemeenschap in Steenwijk, terwijl kinderen uit zijn omgeving 
daar naar school gingen.  

Aandacht voor elkaar 
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Als broeder van de Doopsgezinde Gemeente Giethoorn heeft hij ook 
een tijd in de kerkenraad gezeten. Dat was ten tijde van ds. Lies van der 
Zee, met wie hij goed kon opschieten. Toen zus Ge en zwager Geo 
werden gedoopt, mocht hij de schaal met doopwater vasthouden. Als 
beheerder leverde hij een zeer actieve bijdrage, gemeentehulp en de 
dominee werden op huisbezoek altijd hartelijk ontvangen. 
Toen zijn gezondheid hem in de steek liet, verhuisde Jan naar 
Zonnewiede. Leida, Clara en Janita, zijn zuster Gé en oude vrienden 
bleven hem trouw bezoeken. Daar stierf hij op 27 januari 2016. 
Alleen God kent een mens in hart en nieren. Daarom lazen we de verzen 
uit psalm 139. 
 
Al zei ik: ‘Laat het duister mij opslokken, 
het licht om mij heen veranderen in nacht, 
‘ook dan zou het duister voor u niet donker zijn - 
de nacht zou oplichten als de dag, 
het duister helder zijn als het licht. 
 
Laten we blij en dankbaar zijn voor het leven van Jan Gorte. Hij heeft 
een hoge leeftijd bereikt. En ondanks het feit dat zijn leven grote 
hoogten en diepe dalen kende, overheerst de liefde. De liefde die hij gaf, 
soms diep onder van alles verscholen, mocht toch zichtbaar worden en 
schijnen als de dag, in de liefde die hij terugkreeg van zijn naasten. Jan 
Gorte, moge zijn ziel rusten in de palm van Gods hand. 
 
Matthijs de Vries 
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Vrijwilligersbarbecue 
 
Beste Vrijwilligers 
 
De kerkenraden van Blokzijl, Giethoorn en Steenwijk waarderen het 
zeer dat jullie je ieder jaar opnieuw vrijwillig inzetten. Zonder jullie 
hulp zouden heel veel activiteiten geen doorgang kunnen vinden. Om 
jullie te bedanken organiseren we een barbecue op: 
 
  zaterdag 11 juni 2016 om 17:00 uur 
  bij ’t Vermanings ‘uus in Giethoorn 
 
Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd met partner. 
 
Opgave is nodig voor een goede bestelling van het eten en drinken. 
Opgeven kan voor 1 juni bij Jancko de Boer via Oldemarktseweg 116, 
8341 SJ Steenwijkerwold, 0521-511556 of Jancko.deboer@ziggo.nl. 
Is deze brief aan een secretaris gericht, dan vragen wij de secretaris dit 
bericht door te geven aan alle vrijwilligers van de commissie/groep/ 
club. Bij voorbaat onze hartelijke dank. Tot ziens op de barbecue. 
 
Vriendelijke groeten, 
de gezamenlijke kerkenraden en ds. Matthijs de Vries 
 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

o p g a v e s t r o o k   v r i j w i l l i g e r s b a r b e c u e 
 
naam  _______________________________________________ 
 
telefoon _______________________________ vegetarisch: ja/nee 
 
Geeft zich op met … personen voor de barbecue op 11 juni 2015. 

Aandacht voor elkaar 
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Present 
Beste pannenkoekenbakkers en gesprekspartners,  
 
Dank jullie wel namens een groot aantal bewoners van Nijenstede voor 
jullie aanwezigheid vandaag! Dank jullie wel voor het bakken van de 
pannenkoeken en het serveren van dit lekkers. Voor de gesprekken en 
de gezellige, herkenbare huiselijke sfeer die dit alles met zich mee 
bracht. 
Ondanks dat het ontvangst niet helemaal was wat we ervan verwacht 
hadden, en het samen spelletjes doen een beetje anders uitpakte, mogen 
we zeker terugkijken op een goed en fijn samenzijn met bewoners. 
Ook ik heb genoten van jullie als groep, en ook van jullie heerlijke 
pannenkoeken en onze gesprekjes. Heb het als fijn ervaren om jullie te 
mogen leren kennen. 
 
Hartelijke groeten en wie weet tot ziens! 
Roswitha Stam 
Vrijwillig project begeleider Stichting Present Steenwijkerland 
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Interview met Jancko de Boer 
Over zijn vrijwilligerswerk voor jonge vluchtelingen op de 
Adaliahoeve. 
(Op 12 februari 2016 interviewde Ds. Matthijs de Vries Jancko de Boer 
over zijn werkzaamheden op de Adaliahoeve. Daar werkt hij op 
vrijwillige basis als kok voor aanvankelijk 35 AMV’s: alleenstaande, 
minderjarige vreemdelingen. In dit geval gaat het om jongens tussen de 
14 en 18 uit Syrië en Eritrea.) 
Ik ben op de Adaliahoeve gekomen via jou. Ik hoorde dat er 
vrijwilligers nodig waren, en vroeg aan jou of ik daar misschien ook 
kon helpen. Jij bracht mij toen in contact met mevrouw Oelius uit 
Blokzijl, en via haar ben ik op de Adaliahoeve gekomen. 
De Adaliahoeve, een vakantieboerderij en groepsaccommodatie aan de 
Blokzijlseweg nabij de afslag Scheerwolde, wordt gehuurd door de Jade 
Zorggroep, die in Noordoost Nederland opvang en voortgezet onderwijs 
verzorgd voor AMV’s. Naast professionele pedagogische medewerkers, 
werkt er ook een groot aantal vrijwilligers. Ik heb mezelf als kok 
aangemeld, en zo ben ik daar in de keuken terecht gekomen. Ik kook er 
nu drie a vier keer per week, met veel plezier. Het geeft me een mooi 
doel in het leven, iets om me op te verheugen. Daarnaast krijg ik 
reiskostenvergoeding voor dit werk. 
Mijn werk bestaat uit het bereiden van de avondmaaltijd, die gewoonlijk 
om 19:00 uur wordt gehouden. Ik stel een eenvoudig menu samen 
waarin ik zoveel mogelijk rekening houd met de wensen en 
eetgewoontes van de bewoners. De Syrische jongens zijn meestal 
Moslim. Zij mogen geen varkensvlees, dus eten we meestal rundvlees 
of kip. Op internet zoek ik naar recepten uit Syrië en Eritrea, en op basis 
daarvan stel ik een boodschappenlijstje samen. Soms moet ik de 
supermarkt bellen om te vragen of bepaalde producten aanwezig zijn, of 
besteld kunnen worden. De medewerkers doen dan de boodschappen. 
Ik zorg dat het eten op tijd klaar is. Na het eten ruimen de jongens zelf 
af, en ze doen ook zelf de afwas. Vaak helpen ze ook met koken: ze 
snijden en schillen de groente. Ook eten ze bij het warme eten een 
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speciaal soort brood (injera) waarvoor ik het beslag maak, op basis 
zelfrijzend bakmeel, meel en gist. Dat beslag moet drie dagen staan. 
Dan worden er een soort pannenkoeken van gebakken. Daar laat ik de 
jongens dan mee helpen. Soms maken ze ook het beslag. 
Niet altijd eten we Syrisch of Eritrees. Soms maak ik ook Nederlandse 
gerechten, maar dan met ingrediënten die zij lekker vinden. 
Bijvoorbeeld hachee met rode kool, of stamppot boerenkool. Maar dan 
wel met cashewnoten en pittige saus. De jongens mogen aan tafel hun 
eten zelf op smaak brengen met zout en sambal. Er gaat per maaltijd 
gemakkelijk een pot sambal doorheen. Daarnaast kook ik veel pasta’s 
en gerechten met graanproducten zoals bulgur. Bij het ontbijt en de 
lunch eten ze meestal gewoon brood, in grote hoeveelheden. 
Overdag gaan de jongens naar school. Ze worden om half acht met een 
bus meegenomen naar Smilde. Om vier uur ’s middags komt de bus 
weer terug. Daarna hebben ze even vrij. Maar het bezoeken van de 
school in Smilde is niet verplicht. Vanuit de Adaliahoeve gaat er ’s 
middags een personenbusje naar Steenwijk, maar alleen wie naar school 
is geweest, mag ’s middags mee naar Steenwijk. Sommige jongens gaan 
daarom ook lopend naar Steenwijk. Maar wie lopend naar Steenwijk is 
gegaan, loopt ook weer terug! De jongens krijgen per week 12,50 vrij 
besteedbaar zakgeld. Daarvan moeten ze ook hun mobiele telefoon 
betalen. Verder hebben ze heel weinig. Op de Adaliahoeve mogen ze 
spelletjes doen, en voetballen. Ook zijn er een TV en een computer, 
waar ze op verzoek gebruik van mogen maken. Daarnaast wordt er ook 
taalles gegeven door vrijwilligers. De regels zijn streng, ook wat betreft 
het eten. Ze mogen niet zomaar in de keuken komen, en alle 
voorraadkasten zijn afgesloten. Anders verdwijnt er te veel door ‘’ 
‘zelfbediening’. 
Op 1 april stopt de opvang in de Adaliahoeve. De groep jongens wordt 
daarom steeds kleiner. Als ze 18 jaar zijn moeten ze sowieso 
doorstromen naar een andere vorm van opvang, meestal een AZC. En er 
komen geen nieuwe jongens meer bij. We begonnen met een groep van 
35, nu zijn er nog maar 15 van over. In het begin aten de Syriërs en de 
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Eritreeërs in aparte zalen, omdat de groep zo groot was. Nu eten ze 
samen. Ik vind het jammer dat deze opvang wordt opgeheven, want ik 
vind het leuk om bij deze jongens te helpen, en zelf ook weer met iets 
positiefs bezig te zijn. Ik hoop dat dit een vervolg krijgt. Ik heb er veel 
van geleerd, onder andere ook het koken voor mensen met een andere 
cultuur. Het geeft mij veel voldoening. 
 
Jancko de Boer 
 

Gemeentenieuws 
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Van de kerkenraad 
• De kerkenraad heeft op de maandagen 16 februari en 14 maart 

vergaderd. 
• Zondag 30 januari hadden we een gezamenlijke dienst in Steenwijk 

en daarom was er 7 februari een gezamenlijke dienst in Giethoorn. 
Zondag 6 maart hebben wij een gezamenlijke dienst gehad in de 
Vermaning met de PKN-gemeente. Vanwege het thema ‘ik ga zet 
een stap naar de ander’ hadden we Akilu uitgenodigd. Hij is gevlucht 
uit Eritrea en woont sinds drie jaar in Giethoorn. Na de dienst 
werden kaarten verkocht, die aan gevangenen in en buiten Nederland 
gestuurd kunnen worden. 

• In de tweede week van april worden de uitnodigingen voor de 
voorjaarsledenvergadering verstuurd. In deze vergadering op dinsdag 
26 april gaat zr. Hilly Veurman uit de kerkenraad en wordt een 
nieuw kerkenraadslid gekozen. De periode van zr. Gé Petter-Gorte in 
Gemeentehulp zit er dan op en ook voor Gemeentehulp moet een 
nieuw lid worden gekozen. Lisa Hoitsma is aftredend en herkiesbaar. 

• De tweede kwartaalactie is voor het orgelfonds. 
• De doopsgezinde gemeenten van de Ring Waterland organiseren dit 

jaar het Vermaningspad, op Hemelvaartsdag 5 mei 2016. Meer 
informatie is te vinden op de website van de doopsgezinde 
gemeenten van de Ring Waterland. 

• Op eerste pinksterdag 15 mei hebben we een gezamenlijke dienst 
met Steenwijk en Blokzijl in Giethoorn. 

• In de maanden mei, juni, juli en augustus beginnen de kerkdiensten 
in de Vermaning weer om 9:30 uur. 

• De opbrengst van de collectes voor ons adoptiekind waren op 7, 14, 
21 en 28 februari respectievelijk 70,25 euro, 50,11 euro, 42,80 euro 
en 41,70 euro en op 13 maart 47,40 euro. De opbrengst voor Act 
Alliance tijdens de gezamenlijke dienst op 6 maart was 176,10 euro. 

 
Met vriendelijke groeten, 
de kerkenraad 
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Een kan uit Blokzijl 
Begin dit jaar stelde br. Middelhof uit Blokzijl mij een enveloppe ter 
hand met een aantal documenten, die waren opgezocht in het archief 
van de D.G. Blokzijl. Ze gaan over de tinnen kan van ons 
avondmaalservies. 
Op 13 maart 1942, dus midden in de Tweede Wereldoorlog, komt bij de 
kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente Blokzijl, een getypte brief 
binnen van ds. A. Mulder, in zijn hoedanigheid als secretaris van de 
Doopsgezinde Gemeente Giethoorn. In deze brief vraagt hij of de 
Doopsgezinde Gemeente Giethoorn, voor de komende avondmaaldienst 
één van de drie tinnen kannen van de gemeente in Blokzijl mag 
overnemen. Dit omdat er door de oorlog moeilijk aan een nieuwe te 
komen is. Ds. Mulder refereert ook aan de vier zilveren bekers. Die 
waren al eerder geschonken door een Doopsgezind echtpaar in Blokzijl, 
dat oorspronkelijk uit Giethoorn afkomstig was. Ds. Mulder sluit af met 
de woorden: ‘Iets dergelijks tans zou ongetwijfeld de broederband 
tussen onze beide Gemeenten nog meer versterken.’ 
In de handgeschreven notulen van de Blokzijliger kerkenraad van maart 
1943 vinden we een weergave van de bespreking van dit verzoek. De 
inhoud van de brief wordt kort herhaald en van commentaar voorzien. 
De mening van de kerkenraad hierover is dat ‘wij zoo rijk gezegend zijn 
namelijk met drie des bedoelde kannen, dat met een beetje goede wil er 
wel eene van gemist kan worden, zoodat ook alsdan nog dit servies als 
ongeschonden gebruikt kan worden’. Een tweede argument om op het 
verzoek uit Giethoorn positief te reageren luidt: ‘De kerkenraad (…) 
gevoelt het als een eer voor het doel van het verzoek hieraan mede te 
mogen werken voornamelijk mede om reden (dat) in het gedane 
verzoek melding wordt gemaakt, dat ook de Zilveren Bekers een 
indertijd gedane gift van Blokzijl (waren) zodat het geheel (…) een 
herinnering aan de Doopsgezinde Gem. van Blokzijl bevat.’ 
Om geld te vragen voor de kan vinden ze daarom ook te ver gaan. Ze 
besluiten de kan ‘als schenking over te dragen aan onze Zustergemeente 
Giethoorn met de bede dat door velen hiervan gebruik zal worden 
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gemaakt’. De kerenraad stemt niet unaniem voor dit voorstel ‘Broeder 
… wenst (zeer tot onze spijt) geacht te worden als stemmende tegen 
deze gift.’ 
Tot slot bevat de enveloppe een uitgebreide bedankbrief van de Gieterse 
kerkenraad, gedateerd op 27 maart 1942. ‘We zijn zeer aangenaam 
verrast door Uw schrijven, waarin Gij ons mededeelt, dat Gij aan onze 
Gemeente een Uwer Avondmaalskannen wilt schenken. Wij stellen dit 
blijk van broederlijke genegenheid en goede nabuurschap op hoge prijs 
en danken U namens onze gemeente daarvoor recht hartelijk.’ Deze 
brief is persoonlijk ondertekend door alle leden van de toenmalige 
kerkenraad, bestaande uit H. Maat (voorzitter), K. Vos Jzn., K.J. Bijl, 
Fr. (?) Jager, R.H. Bakker, T.J. Schra, J.H. Groen, H.M. (?) Dam, J.H. 
(?) Maat, K.R. Bakker en A. Mulder (secretaris). 
Onderop de kan zit een merkteken waaruit blijkt dat de kan in 1843 
gemaakt is, speciaal met het doel om als avondmaalkan gebruikt te 
worden: er is ook een engeltje met een bazuin te zien en de letters 
H.V.L. 
 
Matthijs de Vries 
 
 
Zusterkring 23 maart 
We waren in groten getale aanwezig. Heel fijn. We namen allemaal een 
bakje of schaaltje en snoeischaartje mee voor onze creatieve avond. 
Bertha opende de avond en we zongen lied 653 vers 1 en 7. Bij wie 
hoor jij, Bertha las een stukje over dit onderwerp. Daarna een soort 
gebed (Frank Boeijen, ‘Denk niet zwart-wit’). Toen heerlijk koffie met 
paaskoekjes of paaseitjes alles was goed verzorgd. 
Toen togen we naar onze werkkamer om bloemstukjes te maken. Karin 
leidde de avond. Alle hulde voor Karin, allerlei takken, kronkeltakken, 
mos, van alles uit de tuin meegenomen. Roosjes en tulpen en oase 
gekocht. En aan het eind alle groenresten in een mand en gelijk op de 
composthoop. Hulde Karin daarvoor. Bertha overhandigde Karin een 
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kleine attentie voor deze goed verzorgde avond. Tussendoor nog eens 
koffie. 
Bertha vertelde dat de L.F.D.Z. wordt opgeheven. Er komt een 
vergadering en dan wordt er gestemd ja of nee doorgaan, maar 
tweederde moet ervoor zijn anders gaat het niet meer door. We 
eindigden met lied 1010 ‘Geef vrede Heer’. 
Naar aanleiding van de aanslag in Brussel zei Bertha: ‘We moeten ons 
niet laten leiden door angst maar onze stem moet laten klinken en 
positief blijven. Blijf erin geloven.’ 
Allen vertrokken naar huis met een heel mooi opgemaakt stukje. 
 
Het bestuur 
 
 
Het gebed 
Voorgelezen bij de Zusterkring. 
 
Goede God, 
Wat zal de wereld opbloeien, God 
als we meer naar de mooie dingen kijken. 
Naar de natuur die ieder voorjaar weer opbloeit. 
Naar de zon die zorgt voor nieuw leven. 
Naar de maan en de sterren 
die in het donker voor licht en houvast geven. 
 
Wij bidden u, God. 
Laten wij ook zo van elkaar genieten. 
Van lachende kinderen 
die onbekommerd en vrij kunnen spelen. 
Van kleine, maar waardevolle gebaren: 
van een vriendelijk knikje en een glimlach. 
Van goede daden voor anderen. 
Van alles wat we als mensen nodig hebben 
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om in rust en vrede met elkaar te leven. 
 
God die wereld bent u met ons begonnen. 
En die wereld heeft Jezus laten zien 
in zijn verhalen, wonderen en daden. 
 
Help ons vol te houden in ons geloof 
in een nieuwere, mooiere wereld. 
 
Laten we positief blijven! 
 
 
Zusterkring 26 januari 
Bertha heette ons allen welkom, vijf leden waren met kennisgeving 
afwezig. We begonnen de avond met het zingen van lied 221: Zo 
vriendelijke en veilig als het licht. Daarna las Bertha voor uit het DG-
boekje dat als jaarthema heeft ‘Geroepen om te leven’ waarbij zij 
opgemerkt dat niet iedereen een roeping heeft zoals Maarten Luther 
King of Dag Hammarskjold, een vroegere secretaris-generaal van de 
Verenigde Naties. Een ieder vervult zijn taak op zijn eigen plaats in het 
leven. 
 Ds. Matthijs de Vries verzorgde verder de avond. Hij had een spel 
meegebracht getiteld 360 verhalen. Door middel van een wijzer en twee 
dobbelstenen moest ieder van ons een persoonlijk verhaal vertellen over 
hobby, werk, gezin etc. De dobbelstenen bepaalden uit welke periode 
van je leven dit moest gebeuren. Dit leverde boeiende verhalen op 
waarvan we des te meer genoten als onze beurt voorbij was! Ook 
hebben we elkaar in een warme vertrouwelijke sfeer door de vaak 
persoonlijke onthullingen nog beter leren kennen.  
Nadat Bertha Matthijs bedankt had voor zijn originele bijdrage zongen 
we tot slot lied 981: Zolang er mensen zijn op aarde. 
 
De notuliste 
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Aanvulling op voorgaand verslag van dinsdag 23 februari 2016. 
Bertha opende de avond met een gedicht uit de LFDZ. Daarna werd het 
lied 538 gezongen. We gingen verder met het spelen van het spel dat in 
januari nog niet was uitgespeeld. Het gevolg was dat er weer mooie 
verhalen ter tafel kwamen. Na de pauze vertelden een aantal zusters 
over een meegenomen voorwerp: een mooi beeldje, twee authentieke 
borden en een hele oude dwarsfluit. Daarna werden er nog oude 
notulenboeken van onze gemeente bekeken. Weer een avond met 
voldoende gespreksstof. We besloten de avond met lied 791. 

Van de zolder 
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Palmpasen 
Op zondag 20 maart was er weer een feestelijke 
palmpaasdienst in onze Vermaning. Zr. Thea Tholen ging voor. 
Natuurlijk hadden de kinderen van de Zondagskring hun 
palmpaasstokken weer mooi versierd. Ook wisten ze precies 
te vertellen wat alle dingen aan de stok betekenen. 

V.l.n.r. Jens (bij Linda), Viyola, Kiki, Fenna, Wouter, Noortje, Pepijn, Julia 
en Lars met hun palmpaasstokken. Op de preekstoel zr. Thea Tholen. 
 
 
Boos 
Goed boos worden is een kunst. Niet voor iedereen, maar veel 
mensen zijn daar niet goed in. Als iets ze niet bevalt, 
verbijten ze zich of ze ontploffen. Dat laatste gebeurt dan 
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omdat ze al een tijdje hun boosheid hebben opgekropt. De 
schade is in dat geval niet te overzien en het kost tijden om 
de puinhopen weer opgeruimd te krijgen. Dan toch maar beter 
zo nu en dan boos worden. Dat lucht 
tenminste op.  
Maar waarom is het dan zo lastig om 
gewoon boos te zijn? Toch 
waarschijnlijk omdat je bang bent 
dat je jezelf daardoor te veel laat 
zien. Wie ergens boos over is zegt 
daarmee: dit is voor mij heel 
belangrijk. Gek, maar boosheid laat 
dus je kwetsbaarheid zien.  
Nu kan er nog een reden zijn om je 
boosheid weg te poetsen. Dat is dat 
je bang bent dat anderen je anders 
niet meer aardig zullen vinden. 
Begrijpelijk, maar tegelijk rampzalig. Een goede vriendschap 
vraagt soms om boosheid. Als je aan elkaar niet meer laat zien 
dat iets je raakt of pijn doet, wat stelt die vriendschap dan 
nog voor? Boosheid lucht niet alleen je eigen hart op, maar 
ook de verhouding met de ander. Het laat in ieder geval zien 
waar het jou om gaat.  
Ook Jezus wordt met regelmaat boos. Als hij vlak voor het 
paasfeest Jeruzalem binnenkomt, toegejuicht door massa’s 
mensen, ziet hij hoe het tempelplein vol staat met 
geldhandelaren. Het is één grote markt. Voor Jezus is dat 
onverteerbaar. Er zijn plaatsen waar het niet om geld mag 
draaien, vindt hij. Hij gooit in zijn boosheid de stoelen en 
tafels van de handelaren omver, en roept: ‘Staat er niet 
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geschreven: “Mijn huis moet voor alle volken een huis van 
gebed zijn?” Maar jullie hebben er een rovershol van 
gemaakt!’ Dat was voor de mensen wel even schrikken. Maar 
hier staat deze Jezus dus voor. Daar kan geen misverstand 
meer over bestaan. Of je dat nou leuk vindt of niet. 
 
Ad Wijlhuizen 
 
 
Doolhof 
Hoe komt 
Oscar bij 
zijn bal? 
Via deur 
A of deur 
B? 
 
(illustratie: 
Bergmoser 
+ Höller) 
 



Prikbord 
 

nummer 2 - april/mei 2016                                                                                      pagina 25 

List & bedrog/de Jakobverhalen 
Op dinsdagavond 
19 april 2016 
spelen Kees 
Posthumus en 
Juul Beerda hun 
voorstelling ‘List 
& bedrog/de 
Jakobverhalen in 
de Doopsgezinde 
en Remonstrantse 
kerk, 
Vledderstraat 20 
te Meppel. De voorstelling begint om 19.30 uur. Iedereen is welkom. Er 
wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
De verhalen over Jakob staan in Genesis, het eerste boek van de Bijbel. 
Jakob is de jongste zoon van Isaak en Rebekka. Al bij de geboorte pakt 
Jakob zijn tweelingbroer Esau bij de hiel beet. Later ontfutselt Jakob het 
eerstgeboorterecht van Esau voor een bord linzensoep. Hij bedriegt zijn 
oude vader met een list en vlucht. Onderweg droomt hij over een ladder 
van licht. 
List en bedrog spelen een belangrijke rol in het leven van Jakob. Hij 
bedriegt, en hij wordt bedrogen. Hij bedenkt slinkse listen, en is er de 
dupe van. Pas als hij tot aan de morgen worstelt met ‘een ander’ wordt 
hij een ander mens.  
Jakob had zomaar een hoofdrol kunnen spelen in televisieprogramma’s 
als ‘Ik vertrek’ of ‘Het familiediner’. Niets menselijks is hem en zijn 
familie vreemd. Dat maakt hem herkenbaar voor mensen van nu. 
In hun nieuwe voorstelling ‘List & bedrog / de Jakobverhalen’ 
presenteren verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul 
Beerda deze kleurrijke en spannende verhalen over aartsvader Jakob in 
een nieuw jasje.  
Regisseur is Heleen Hennink. Eerder maakten zij samen succesvolle 
voorstellingen als ‘Paulus in het oog van de storm’, ‘Op het leven!’ en 
‘Menno Simonszoon’. 
Meer informatie: doremeppel.webklik.nl of dgmeppel.doopsgezind.nl. 
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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. Gé Petter-Gorte, 0521-361569 
Zr. Hillie Smit-Maat, 0521-362410 
Zr. Gees Verbeek, 0561 451831; geverbeek@ziggo.nl 
 
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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maandag 4 april 9:00-12:00 uur kledinginzameling 

dinsdag 26 april   voorjaarsledenvergadering 

vrijdag 29 april 18:00 uur eetgroep voor alleenstaanden 

zaterdag 11 juni 17:00 uur vrijwilligersbarbecue 

16 t/m 19 juli   Kindereiland jongsten 

20 t/m 24 augustus   Kindereiland oudsten 

Kopij voor Over de brug van juni/juli/augustus graag voor 
vrijdag 20 mei inleveren bij het gemeentelijk bureau. 

Dit nummer verschijnt in de eerste week van juni.
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