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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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Chocolade Jezus 
Al mijn halve leven ben ik groot fan van de artiest Tom Waits. Hij is 
dichter, liedjesschrijver, cabaretier, levend kunstobject, en natuurlijk 
zanger en pianist. Hij wordt genoemd in de bekende Amerikaanse serie 
Gilmore Girls. Ik heb alle cd’s van Tom Waits, inclusief de 
verzamelcd’s en de cd’s met oude liedjes die weer opnieuw uitgebracht 
werden. Helaas heb ik nog nooit een optreden van hem mee kunnen 
maken, omdat hij zeer weinig optreedt in Nederland, en als dat al het 
geval is, zijn de kaartjes astronomisch duur en snel uitverkocht. 
Het leuke aan Tom Waits zijn de teksten van de liedjes die hij schrijft. 
Op zijn eigen, unieke manier observeert hij de wereld en schrijft over 
dingen die hem daarin opvallen. Hij is geen gelovig mens, in tegendeel: 
als hij het in interviews over het Christelijk geloof heeft, gaat dat niet 
erg diep. Maar desondanks heeft hij toch een paar goede gospel-liedjes 
geschreven die verfrissend anders-dan-anders zijn. De gospels van Tom 
Waits kun je eigenlijk niet met goed fatsoen Christelijk of geestelijk 
noemen. Ze gaan gewoon over de dingen die hij in zijn dagelijks leven 
op straat ziet of op de radio hoort, die toevallig met geloof te maken 
hebben. 
We kennen allemaal wel de chocolade paashazen die rond deze tijd 
weer in de schappen komen. Van die paashazen, die, als ze met Pasen 
niet verkocht zijn, vermoedelijk uit hun paashaasjasje worden gescheurd 
en een Sinterklaasjasje aankrijgen, zodat ze in november de schappen 
weer in kunnen. 
Op een dag, in de paastijd, liep Tom Waits langs zijn plaatselijke 
snoepwinkel: Zerelda-Lee’s Candy Store, en zag daar zelfs chocolade 
Jezuspoppen liggen. Hij moet bij zichzelf gedacht hebben: wat voor 
geloof draag je uit met een chocoladen Jezus? Dus schreef hij een 
kritisch-met-een-knipoog liedje met de titel Chocolate Jesus. Het is te 
zien op YouTube, in een uniek live optreden tijdens de David Letterman 
Show: https://www.youtube.com/watch?v=1wfamPW3Eaw 
Hij concludeert dat het geloof in Jezus tegenwoordig allen maar lijkt te 
draaien om een goed gevoel van binnen: Jezus houdt van je, je bent 
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goed zoals je bent. Zo wordt Jezus voor het karretje van de 
consumptiemaatschappij gespannen: ‘alleen een chocoladen Jezus kan 
mijn ziel bevredigen’.  
Voor mij gaat het in de tijd voor Pasen juist om die andere kant van 
Jezus, de ‘moeilijke’ kant, de kant die onze consumptiemaatschappij 
bekritiseert. De kant van Jezus die ‘nee’ tegen ons zegt, waar wij graag 
‘ja’ zouden willen horen, en waar we graag zelfbevestiging zouden 
hebben gekregen. Waar wij onze maag vullen met chocolade paaseitjes 
en paashazen, heeft Jezus voor ons slechts brood en wijn in de 
aanbieding, waarbij we ook nog eens aan zijn lichaam en zijn bloed 
moeten denken. Tegenover de ‘zoete’ Jezus die onze zintuigen streelt 
met de mooie muziek van the Passion, en lekker eten - Pasen als het 
Eetbare Evangelie - staat de bittere Jezus met de schrale soberheid van 
het kruis. 
De tekst van Tom Waits zit vol humor en zelfspot. Hij is daarin ook wel 
wat overdreven. Maar terwijl we allemaal mede schuldig zijn aan onze, 
op consumptie gerichte levensstijl, straalt hij in zijn hele optreden de 
rauwe werkelijkheid uit: hij staat bij voorkeur als vogelverschrikker te 
zingen door een megafoon in plaats van een microfoon. De enige 
muzikale begeleiding bestaat uit een contrabas, een banjo, soms een 
mondharmonica, en een roestige, ijzeren hoepel van twee meter 
doorsnee. Tom Waits laat zien, hoe je met weinig middelen en een 
sober podium, toch extravagant kunt zijn. 
Laten wij in deze tijd voor Pasen eens stil staan bij hoe goed we het 
eigenlijk hebben. Hebben we alles nodig wat we hebben? Komen we 
nog toen aan zijn? Zijn we er voor onze naaste als hij hulp nodig heeft? 
Is er ook voor ons een weg terug - terug naar de eenvoud? 
 
Matthijs de Vries 
 

Diensten 
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Preekbeurten 
zondag 2 april 10:00 uur zr. Thea Tholen; gez. dienst 
zondag 9 april 10:00 uur ds. Matthijs de Vries 
vrijdag 14 april 19:30 uur ds. Matthijs de Vries; avondmaal 
zondag 16 april 10:00 uur ds. Matthijs de Vries; Pasen 
zondag 23 april 10:00 uur ds. Janke Boonstra 
zondag 30 april 10:00 uur ds. Coot Winkler Prins 
zondag 7 mei 9:30 uur ds. Matthijs de Vries; gez. dienst 
zondag 14 mei 9:30 uur ds. Graddie Meijer 
zondag 21 mei 9:30 uur ds. Matthijs de Vries 
zondag 28 mei 9:30 uur zr. Thea Tholen 
zondag 4 juni 9:30 uur ds. Matthijs de Vries; gez. dienst 
 
 
Bij de diensten 
De diensten op de zondagen 2 april, 7 mei en 4 juni (Pinksteren) zijn 
gezamenlijke diensten in de Gieterse Vermaning. 
Vanaf mei beginnen de diensten in de Vermaning weer om 9:30 uur. 



Aandacht voor elkaar 
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Gemeentehulp 
We wensen iedereen die problemen heeft met zijn/haar gezondheid van 
harte sterkte toe. Bij Gemeentehulp hebben we de laatste tijd ook te 
maken met omstandigheden waardoor we niet alles hebben kunnen doen 
wat misschien nodig is. Gelukkig knapt Alie Vos haar voet weer op en 
kan zij steeds beter functioneren. 
Wij hopen de komende tijd weer meer bezoekjes te kunnen doen. U 
mag ons zelf ook wel een seintje geven als u (of iemand anders) eens 
een bezoekje wil hebben. 
 
Lisa Hoitsma 

Aandacht voor elkaar 
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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 
7 mei Koop Jager 
11 mei Margriet Kruider 
18 mei Hilly Hogenberg 
18 mei Jannie Mol-Van Dijk 
28 mei Jan Veurman 
 
Blokzijl 
9 april  J.M. Middelhof-De Winter 
14 april  J. Middelhof 
26 april  J.W. Jonkers 
 



Gemeentenieuws 
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Van de kerkenraad 
• De kerkenraad heeft op de donderdagen 9 februari en 16 maart 

vergaderd. De volgende vergaderingen zijn op 13 april en 18 mei. 
• Dinsdag 14 maart hebben we vergaderd met de kerkenraad van 

Steenwijk. Daar is overlegd dat de maaltijd met de vrijwilligers op 
zaterdag 10 juni zal worden gehouden. Tijdstip en dergelijke worden 
nog bekend gemaakt. 

• Dinsdag 21 maart waren we bij een Ringvergadering in Meppel. 
• Maandag 27 maart was overleg met de stichting en de boekhouder. 
• Dinsdag 11 april hebben onze ledenvergadering. De uitnodiging en 

agenda heeft u ontvangen. 
• We hebben een gift gekregen van mevrouw Bakker. Haar vader en 

moeder waren lid van onze gemeente. 
• Maandag 27 maart is er weer een kledinginzameling geweest. Er is 

weer veel mooie en bruikbare kleding ingebracht. Dinsdag 4 april zal 
er weer afgereisd worden naar Roemenië. De bus is weer volgeladen 
met onder meer de uitgezochte kleding. Er zijn deze keer 111 zakken 
kleding, een rollator en twee campingbedjes verzameld. Het paste net 
in de bus. Anneke Scholten en Ge Petter gaan mee. 

• De musical Ruth is komend weekend, vrijdag en zaterdag, nog te 
zien. Het is evenals de voorgaande musicals een groot succes. 1.200 
mensen genieten elke keer weer als er een musical wordt opgevoerd. 
Heel hartelijk dank. Het is fijn dat er zoveel mensen bereikt worden. 
Na afloop zal er op 10 april een opruim-/schoonmaakdag gehouden 
worden. De ervaring leert ons dat alle hoekjes van het hele gebouw 
van zolders tot en met Vermaning onder handen worden genomen. 
Alles ziet er met de Pasen weer schoon en fris uit. 

• Vrijdag 31 maart heeft er een huwelijk in de Vermaning 
plaatsgevonden. De eerste van dit jaar in onze kerk. 

• Eerste paasdag zullen we weer beginnen met een Paasontbijt 
georganiseerd door de Zondagskring.  

• In de voorjaarsledenvergadering van 11 april is Zr Loes Limburg 
herkiesbaar. 

Gemeentenieuws 
 

pagina 10                                                                                               nummer 2 - april/mei 2017 

 De periode van zr. Hilly Smit in Gemeentehulp zit er dan op en er 
moet een nieuw lid worden gekozen. Br. Jan Veurman stelt zich 
herkiesbaar. 

• De eerste kwartaalactie in het nieuwe jaar is voor ons adoptiekind in 
Brazilië. De opbrengst van de collectes voor ons adoptiekind waren 
22,30, 69,70, 31,35, 52,30 en 59,30 euro. De totale opbrengst van de 
kwartaalactie voor ons adoptiekind is 372,57 euro. 

 De tweede kwartaalactie is voor het noodfonds van het diaconaal 
platform van de gemeente Steenwijkerland. 

 De opbrengst van de collecte tijdens de gezamenlijke dienst met de 
PKN was 136,40 euro. 

 
De kerkenraad 
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Van welke kerk ben je? 
Die vraag krijg ik nog wel eens te horen. 
Dan antwoord ik: ik ben hervormd geboren. 
Maar ja, wat geef ik daarmee eigenlijk aan? 
Met hervormd kun je alle kanten op gaan. 
En dus vul ik aan: rechtzinnig daarenboven, 
Dat is een vrij zinnige manier van geloven. 
 
Maar toen ik nog jong was, is mij al geleerd: 
Een goed woord voor hervormd is gereformeerd. 
Dus hoor ik ook tot de gereformeerde kerk 
En doe gereformeerd gemeentewerk. 
En de kerk is oud. Dat is zondermeer 
Dus ben ik eigenlijk ook oud - gereformeerd. 
 
Ik ben christelijk, zo is me geleerd 
Dus ben ik ook christelijk gereformeerd 
Ik kan ook zeggen, dat kan ermee door, 
Dat ik tot een christengemeente behoor. 
Christus bevrijdde mij, tot liefde en hoop. 
Dus vast en zeker, vrijgemaakt ben ik ook. 
 
Omdat men in mijn kerk ook aan dopen doet, 
past baptistengemeente me ook wel goed. 
In mijn kerk komt ook jaarlijks het pinksterfeest voor, 
dus is het dat ik ook tot de pinkstergemeente behoor. 
En omdat het steeds om het evangelie gaat 
Kan de Evangelische gemeente ook geen kwaad. 
 
Ik vaar op bijbels apostolisch gezag. 
Dat is de reden dat ik me ook apostolisch noemen mag. 
Tenslotte is het gewoon een publiek: 
De kerk is algemeen, dus ben ik ook katholiek. 

Gemeentenieuws 
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Nu weet je bij welke gemeente ik hoor. 
Of komt mijn antwoord je verwarrend voor? 
Je hebt gelijk. Die namen! Wat een gedoe! 
Daarom wens ik je van harte toe 
Dat op de vraag: waar hoor je bij? 
Je antwoord is: Bij Christus hoor ik! 
Een Christus hoort bij God. 
 
n.a.v. 1 Kor. 3: 4 en 21 – 23 
 
 
Zusterkring op 28 februari. 
Enkele dames waren afwezig. Bertha opende de avond en we zongen 
een lied. Onze jaarlijkse gespaarde bijdrage voor het Goede doel heeft 
de L.F.D.Z. goed besteed aan meerdere doelen en ze bedankten ons 
hiervoor. 
Bertha las een verhaal voor; Onmogelijke opgave. Daarna verdiepten 
we ons in het bijbelverhaal Ruth door het uitzoeken en bespreken van 
Vragen en Stellingen. De musical Ruth zal immers binnenkort 
uitgevoerd worden. 
We houden op 28 maart een inzamelingsactie voor een a.s. moeder van 
een tweeling in Roemenië. Na de kledingactie gaan een paar dames van 
de zusterkring mee met het busje naar Roemenië en ze kunnen dan de 
spullen en het geld daar zelf overhandigen. 
We eindigden deze avond met het zingen van een lied. Op 28 maart 
gaan we een voorjaars-takkenkrans maken. 
 
Gé Settels 
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Kleurplaat 
 

Van de zolder 
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Dag van geweldloos verzet 
 
Recht op vrije meningsuiting 
dat betekent heel normaal 
dat je niet de hele dag hoeft 
lopen letten op je taal 
dat je hardop durft te praten 
in de tram of in de trein 
over wat je stom of slecht vindt 
zonder bang te hoeven zijn. 
 
Recht op vrije meningsuiting 
dat betekent heel gewoon 
dat er niet wordt meegeluisterd 
naar je eigen telefoon 
dat je in de krant kunt schrijven 
‘de regering maakt me kwaad’ 
zonder dat je er meteen voor 
de gevangenis in gaat. 
 
Recht op vrije meningsuiting 
dat betekent ook het recht 
om te demonstreren dat je 
voor je idealen vecht 
door de straat te mogen opgaan 
met een spandoek of een bord 
zonder dat je door agenten 
in elkaar geslagen wordt 
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Recht op vrije meningsuiting 
daar is niks bijzonders aan 
in een land waar dat soort dingen 
allemaal zijn toegestaan 
en dus sta je raar te kijken 
wanneer iemand je vertelt 
dat in meer dan honderd landen 
helemaal dat recht niet geldt. 
 
Maar al kun je alle mensen  
nog niet helpen aan dat recht, 
toch helpt het al wel een beetje wanneer je er wat van zegt! 
 
Amnesty 
International 
 

Prikbord 
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‘Over doodgaan praat je liever niet’ 
Publieksacademie in Vollenhove 
 
Wanneer u in het ziekenhuis te horen krijgt dat u of uw familielid 
ongeneeslijk ziek is, dan heeft dit grote impact. Ook komt u voor lastige 
keuzes te staan. Bijvoorbeeld hoe ver u meegaat in (levensverlengende) 
behandelingen, of u morfine wilt krijgen en of u gebruik wilt maken van 
palliatieve sedatie. Een predikant en medisch specialisten gaan met 
elkaar in gesprek en vertellen hoe zij vanuit hun eigen invalshoek met 
deze vraagstukken omgaan. U bent van harte uitgenodigd om deze 
avond bij te wonen! De avond is toegankelijk voor alle 
geïnteresseerden. 
 
Waar  De Burght (Godfried van Rhenenlaan 2, Vollenhove) 
Wanneer Maandag 3 april, 19:30-21:00 uur (inloop vanaf 19:00 uur) 
Toegang Gratis 
 
De Publieksacademie ‘Over doodgaan praat je liever niet’ wordt 
georganiseerd door Stichting Terminale Thuishulp NWO, in 
samenwerking met predikanten Arend de Braak en Marijn Rohaan en 
met Isala Diaconessenhuis in Meppel. De stichting bestaat dit jaar 25 
jaar en hospice Het Riemkehuis 10 jaar. In het kader van dit 
jubileumjaar organiseert de stichting diverse avonden, gericht op het 
bespreekbaar maken van vraagstukken rond sterven en 
stervensbegeleiding. Op de avond in Vollenhove vindt een gesprek 
plaats tussen een predikant, een oncoloog, een huisarts, een 
wijkverpleegkundige en een vrijwilliger van de stichting. Ze bespreken 
indringende vragen rond sterven en hoe een ieder daar vanuit zijn/haar 
eigen invalshoek mee omgaat. Aan het einde is er gelegenheid tot 
vragen stellen. 
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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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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 

zaterdag 10 juni     maaltijd met vrijwilligers 

14 t/m 18 augustus     Kindereiland jongsten 

19 t/m 23 augustus     Kindereiland oudsten 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.dggiethoorn.doopsgezind.nl

Kopij voor het zomernummer van Over de brug graag 
voor vrijdag 19 mei inleveren bij het gemeentelijk bureau. 

Dit nummer verschijnt in de eerste week van juni. 


