
  
 

Over de brug 
 
 
 

 
 
 

Informatieblad voor leden en vrienden 
van de Doopsgezinde gemeente Giethoorn 

Contact 
 

pagina 2                                                                                   nummer 1 - februari/maart 2018 

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 
Vacant 
 
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 verhuur ’t Vermanings ‘uus met catering 
Zr. Karin Petter 
telefoon: 0521-36 23 79; e-mail: kpetter@outlook.com 
 
Contactpersoon uitvaartdiensten 
Gé Petter-Gorte 
telefoon: 0521-36 15 69 
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Bezemschoon 
Jaren geleden waren Clasien en ik met vakantie in Bretagne. Nu weet ik 
niet wat jullie doen in de vakantie; ik loop ook graag eens een kerk 
binnen als de deur open is. Van die vakantie zijn mij twee kerken 
bijgebleven. De eerste was een heel klein kerkje in de heuvels, waar we 
toevallig langskwamen. Het bleek het kerkje waar de schilder Gauguin 
zijn ‘gele Jezus’ heeft geschilderd; het was er heel stil en we mochten 
zelf voor de verlichting zorgen. De tweede kerk, die ik mij herinner, 
was een grote kerk in een stad, waar heel veel mensen rondliepen. Dat 
was geen wonder, want het was een mooie kerk, maar waarom maakten 
die mensen zoveel lawaai? Als ik een kerk bezichtig, doe ik dat meestal 
zonder praten en als ik dat wel doe, doe ik dat heel zacht. 
Iedere keer als ik een kerk bezichtig, waarin mensen veel lawaai lijken 
te hebben, moet ik denken aan dat verhaal over Jezus, die de tempel 
schoonveegt. Als kind vond ik dat een raar verhaal als juf of meester 
daarover vertelde. Jezus had het over liefde en liet zien wat dat was, 
maar in dit verhaal was daar niets van te zien! Wat was er (met hem) 
aan de hand? 
Jezus was naar Jeruzalem gekomen om het Pascha te vieren. Johannes 
liet Jezus driemaal opgaan naar Jeruzalem. In de joodse wet staat dat 
een goede jood dat moet doen met Pesach, het Wekenfeest en het 
Loofhuttenfeest. In en om de tempel was het grote drukte. Het leek wel 
markt met een levendige handel in offerdieren en geld. Dat laatste 
kwam, omdat in de tempel geen munten met iemands beeltenis aanwe-
zig mochten zijn en het was dus mogelijk geld te wisselen voor blanco 
muntstukken. Jezus werd woest toen hij dat zag, maakte een zweep, 
sloeg handelaars en offerdieren de tempel uit en smeet geld en tafels op 
de grond. Daarmee liet hij twee dingen zien: hoe belangrijk het huis van 
zijn Vader voor hem was en dat hij kwaad kon worden zoals wij. 
Die boosheid is wel te begrijpen. Dat zou ik misschien ook wel doen als 
mensen zouden denken mijn huis voor van alles en nog wat te kunnen 
gebruiken, behalve voor een ontmoeting met ons. In de tempel zou het 
immers ook moeten gaan om ontmoeting; nl. om ontmoeting met God? 
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De tempel is niet om te handelen; het is de plaats waar God woont en is 
ook om na te denken, in heilige geschriften te lezen, te bidden, te 
zingen, rust te vinden, God te vinden. 
Het is ook de plaats, waar de verbondsark met de stenen platen staat, 
waarin Gods wijze wet staat gebeiteld. Die wetten beginnen met de 
woorden: ‘Ik ben de HEER, uw God, die u uit Egypte, uit de slavernij, 
heeft bevrijd.’ In Ex. 19 staat dat God is afgedaald naar de Sinaï om het 
volk te ontmoeten en dat Mozes het volk naar de berg leidt om God te 
ontmoeten. Die ontmoeting heeft alles te maken met het verbond. En 
wat is het dan mooi om te lezen dat God dat verbond begint met Zijn 
sterke hand en uitgestoken arm waarmee Hij het volk uit Egypte heeft 
geleid, waardoor het volk weer vrij is en toekomst heeft! Voor joden is 
dit het eerste van de 10 woorden, die we kunnen zien als een 
handleiding voor het leven; als een Tom-Tom naar Gods nieuwe wereld. 
We leven in de 40-dagentijd, de vastentijd. Vasten kun je ook zien als 
loskomen van zaken waaraan je vastzit. Daaronder vallen ook macht en 
steeds meer geld willen verdienen over andermans rug. En dat is precies 
wat Jezus ziet als hij in de tempel komt. Dát is de tempel die moet 
worden afgebroken. Daar kan God niet meer worden ontmoet. In die 
tempel wil Hij niet wonen. Die tempel moet niet alleen worden 
schoongeveegd, maar moet helemaal verdwijnen. 
Tegelijkertijd is het ook zo, dat God geen onmogelijke dingen van ons 
verwacht. We hoeven niet volmaakt te zijn. Bezemschoon is voldoende 
zolang we maar streven naar rechtvaardigheid. Daarvoor hebben we die 
10 leefregels gekregen als navigatiemiddel. Zo moeten we met elkaar 
omgaan. In Deuteronomium staat: ‘Zoek het recht en niets dan het 
recht’. Daar moet het om gaan. Daarom moeten we opkomen voor de 
zwakken, weerlozen en verschoppelingen. Dat is leven vanuit vrijheid. 
Als je daarvan overtuigd bent, kun je niet anders dan het doorgeven! 
Ik wens u goede paasdagen, ook namens Clasien! 
 
Met zusterlijke groet, 
Graddie 

Diensten 
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Preekbeurten 
vrijdag 30 maart 19:30 uur ds. Graddie Meijer; avondmaal 
zondag 1 april 10:00 uur ds. J. Boonstra; Pasen 
zondag 8 april 10:00 uur zr. Thea Tholen 
zondag 15 april 10:00 uur ds. Sybrand van Dijk 
zondag 22 april 10:00 uur ds. J. Boonstra 
zondag 29 april 10:00 uur zr. Jolanda Molenaar 
zondag 6 mei 10:00 uur ds. Graddie Meijer; gez. dienst 
zondag 13 mei 10:00 uur zr. Martha Prins 
zondag 20 mei 10:00 uur ds. Coot Winkler-Prins 
zondag 27 mei 10:00 uur zr. Bertha Groen-Mol 
 
 
Bij de diensten 
De dienst op zondag 6 mei is een gezamenlijke dienst met de 
doopsgezinde gemeente Steenwijk. Deze dienst wordt gehouden in de 
Gieterse Vermaning. 
 



Aandacht voor elkaar 
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Gemeentehulp 
We wensen allen die het op wat voor manier dan ook moeilijk hebben 
van harte moed en sterkte toe. 
Gemeentehulp heeft in de maand januari giften ontvangen van 4, 10 en 
25 euro. 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. 
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 Jannie Mol-Van Dijk 
28 mei Jan Veurman 
 
 
Schrijfavond Amnesty International 
Donderdagavond 19 april houden we weer onze maandelijkse 
schrijfavond. We beginnen om 20:00 uur in het Protestants Centrum aan 
de Beulakerweg. 

Gemeentenieuws 
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Van de kerkenraad 
• De kerkenraad heeft op 8 februari en 8 maart vergaderd. De volgende 

vergadering is op 12 april. 
 Dinsdag 13 februari was er een vergadering met de Ring in Meppel. 
 Maandag 26 februari hebben we vergaderd met de PKN-kerkenraad. 
 De beroepingscommissie heeft een paar keer overleg gehad en de 

vacature staat in Doopsgezind.nl en op de website. 
• Tijdens de kerkdienst van 11 februari hebben wij Maria Stammeijer 

als lid van onze kerk mogen begroeten. Annemie Poeles en Peter 
Patijn zijn vrienden van onze gemeente geworden. We zijn er heel 
blij mee. Hartelijk welkom, we hopen dat jullie je snel thuisvoelen. 

• Op 18 februari en 18 maart hebben wij in plaats van een kerkdienst 
om 10:30 uur een bijeenkomst gehad in ’t Vermanings ‘uus. Onder 
het genot van een kop koffie hebben we geluisterd naar een verhaal, 
met elkaar gebeden en gezongen. 

 De kerkenraad heeft het als waardevolle momenten ervaren en zal er 
in de ledenvergadering op terug komen. 

• Vrijdag 23 maart waren de kinderen uit groep 1 tot en met 4 van de 
Zuiderbasisschool in de Vermaning. Ze luisterden naar een 
lenteverhaal en hadden mooi versierde palmpaasstokken. 

• Zondag 25 maart hebben we een bijzondere dienst op ’t Kraggehuis 
mogen beleven. Vriendenkring heeft daar hele mooie liederen 
gezongen. De kinderen van de Zondagskring hebben 
palmpaasstokken versierd en een ‘punterpalmpaastocht’ gehouden. 
Ze voeren in de punter rond ‘t Kraggehuis met hun palmpaasstok. 

• In de maand maart hebben we alleen een dienst in de kerk op 30 
maart. De zondagen daarvoor zijn we op andere locaties 
samengekomen. 

• Zondag 1 april, eerste paasdag, hebben we in tegenstelling tot vele 
jaren geen paasontbijt, maar beginnen we de paasdienst met een kop 
koffie in de kerk. De kinderen van de Zondagskring zullen dan voor 
de laatste keer dit seizoen samenkomen. Wij willen Nathalie en 
Feben hartelijk danken voor het overnemen van de leiding. 



Gemeentenieuws 
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• De kledinginzameling voor het weeshuis in Roemenië heeft weer 
veel mooie spullen opgeleverd. Allen hartelijk dank voor de inbreng 
en het sorteren. 

• Dinsdag 24 april is de ledenvergadering. De uitnodigingen zullen op 
10 april verzonden worden. 

 Er zijn tijdens deze vergadering gemeentehulp- en 
kerkenraadsverkiezingen. Voor Gemeentehulp is Joke de Jonge 
aftredend en niet herkiesbaar. Marry Gorte en Loes Limburg gaan uit 
de kerkenraad en zijn niet herkiesbaar. 

• De kwartaalactie is voor het hospice in Steenwijk. De paascollecte is 
voor Musicians without Borders van Doopsgezind Wereldwerk. 

 De opbrengst van de collectes in februari (53,35 euro, 66,60 euro, 
46,60 euro en 31,50 euro) was voor ons adoptiekind evenals een 
collecte in maart (24,50 euro). 

 De opbrengst van de collecte tijdens de gezamenlijke dienst met de 
PKN was 107,05 euro voor Alpe d’Huzes. 

• De kerkenraad wenst iedereen hele fijne Paasdagen. 
 
Vriendelijke groet, 
de kerkenraad 
 
 
’t Kraggehuis 100 jaar 
Het Fonds voor Jeugdwerk van de doopsgezinde 
gemeente Giethoorn, het bestuur van ’t 
Kraggehuis, kijkt terug op een waardevol 
jubileumweekend. 
Oprechte belangstelling voor het open huis op 
zaterdagochtend 24 maart van onder anderen 
ouders, die samen met hun kind alvast het 
Kraggehuis kwamen verkennen als 
voorbereiding op de eerste keer Kindereiland 
deze zomer. 
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Voor één zondag weer ‘schuilkerk’ 
Een prachtige mooie winterdag, zondagmorgen 4 februari genietend van 
een zonovergoten winterdag, ga ik op weg naar de gezamenlijke dienst 
in Steenwijk waarin Bertha Groen voor zal gaan. Vanuit de 
Gasthuisstraat loop ik de Onnastraat in en zie ik kerkgangers de 
voormalige pastorie binnengaan. Als ik bij het kerkpad ben 
aangekomen, komt Henk Scholten met een stapel stoelen vanuit de 
Vermaning aangelopen. Op mijn vraag ‘wat nu Henk?’ antwoordt hij: 
‘De kachel is kapot en wij gaan bij ons in huis de dienst houden dus 
loop maar door.’ Mijn aanbod om nog even te helpen met de stoelen 
wordt afgeslagen, want dit zijn volgens hem de laatsten. 
Bij binnenkomst word ik door Femmie Scholten ontvangen en naar de 
kamer en suite verwezen die inderdaad al door hen waren omgebouwd 
tot een ‘huiskerk’. Zo kan het gebeuren dat er tussen de schuifdeuren 
een kerkdienst wordt gehouden. Een aantal bezoekers had er al een 
zitplaats gevonden. Ook ik zoek een plaatsje en terwijl de kerkgangers 
binnenkomen, dwalen mijn gedachten naar de geschiedenis van de 
Doopsgezinden. Zo is het dus ooit begonnen. Een statig woonhuis dat 
als een verscholen Vermaning kon dienen. Op deze manier was het voor 
de buitenwereld niet zichtbaar dat het een kerk was, want het was 
immers verboden om hun godsdienst in het openbaar uit te oefenen. 
Terug in het heden bedenk ik mij dat er gelukkig heel veel in positieve 
zin is veranderd. Dat er nu vrijheid van godsdienst is en wij mogen zijn 
wie we zijn. Morgen komt de monteur om de kachel te repareren en 
komende zondag kan er gewoon weer dienst in de Vermaning gehouden 
worden. Het is dus een totaal onvergelijkbare situatie, toch vind ik het 
heel bijzonder om dit deze morgen mee te maken. Als om 10:00 uur de 
dienst begint hebben ongeveer 40 kerkgangers een plekje gevonden. 
Organist Arjan Oosterhof, die anders altijd alleen boven zit om het 
zingen met zijn orgelspel te begeleiden, zit nu bij ons in de kamer. Toch 
is hij deze morgen niet helemaal ‘werkloos’ want ook bij a-capella 
zingen is het van belang dat de juiste toonhoogte wordt aangegeven en 
dat blijkt ook nu heel goed te werken. 



Gemeentenieuws 
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Tijdens de overdenking kijken mijn ogen naar het schouwspel dat in de 
tuin door de vogels wordt opgevoerd rondom de vetbollen. Mijn oren 
luisteren naar de preek van Bertha, waarin zij de zandloper gebruikt in 
een beeldspraak en na de overdenking naar de rustgevende muziek die 
Henk laat horen vanaf cd. Als de dienst om 11:00 uur is afgelopen, is 
ook mijn zandloper doorgelopen. Hierdoor is het glas weer helder en ga 
ik met een helder zicht op weg naar huis. Nu nog meer genietend van 
een prachtige mooie winterdag. 
 
Pietje van Egten 
 
 
Zusterkring 20 februari 
Op 20 februari was het weer zusterkringavond. Voor deze avond waren 
uitgenodigd Femmie Scholten en Maartje Eelmer, coördinatoren van het 
Hospice in Steenwijk. 
Voorzitter Bertha Groen heette ons allen hartelijk welkom en in het 
bijzonder beide dames, die ons vertellen over hun vrijwilligerswerk in 
het hospice. Bertha las een verhaal uit het boek ‘Van een Oude Garde 
en een Jong Predikant’, geschreven door doopsgezind predikant 
Schuurman, die ook een aantal jaren predikant in Giethoorn was. Het 
boek is uitgegeven in 1909 en bevat een verzameling kostelijke 
verhalen uit het gemeenteleven uit die periode. Een boek om uiterst 
zuinig op te zijn. Na de koffie en een lied kregen Femmie en Maartje 
het woord middels een powerpointpresentatie. 
Door middel van een legaat van mevrouw Riemke Herzog kon in 
Steenwijk een hospice gerealiseerd worden dat in april 11 jaar bestaat. 
Hospice Het Riemkehuis aan de Burgemeester Goeman Borgesiusstraat 
in het centrum van Steenwijk is een kleinschalig appartement waar 
plaats is voor twee mensen, die hier de laatste dagen van hun leven 
verzorgd worden als dat thuis niet meer mogelijk is. Overdag proberen 
vrijwilligers het de gast zo aangenaam mogelijk te maken en voor de 
nacht is er een professionele kracht aanwezig. 
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Zusterkring 23 januari 
Om half acht opende Bertha de bijeenkomst. Helaas hadden 
verkoudheid en griep fiks toegeslagen: er waren elf afmeldingen. Zuster 
Greet Hamer is verhuisd naar Apeldoorn. We hebben haar een 
afscheidskaart gestuurd met onze handtekeningen. Na het zingen van 
lied 208 las Bertha het verhaal van Noach voor: Noach en zijn familie 
moesten na de zondvloed opnieuw beginnen. 
We deelden ons op in groepjes om met elkaar vragen over dit 
onderwerp te bespreken zoals wat zouden wij achterlaten of meenemen 
wanneer we net als Noach opnieuw zouden mogen/moeten beginnen. 
Waar droom je van of fantaseer je over of welke zaken heb je nodig om 
je ergens thuis te voelen. 
Na de koffie hebben we spreekwoorden en gezegdes uitgebeeld. Dit gaf 
aanleiding tot veel hilariteit! 
We zullen een nieuw doel voor ons spaarpotje moeten zoeken, aldus 
Bertha , waarop enkele suggesties werden gedaan zoals Cliniclowns. 
Met het zingen van lied 178 werd deze gezellige avond besloten. 
 
Janny van Zorge 
  

Gemeentenieuws 
 

pagina 16                                                                                   nummer 1 - februari/maart 2018 

Vermaningspad 2018 
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Een gezicht geven 
Hier zie je de twaalf leerlingen van Jezus. Je mag ze een 
gezicht geven. 

  

Van de zolder 
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Kleurplaat 
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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; lisahoitsma@me.com 
Zr. Gees Verbeek, 0561 451831; geverbeek@ziggo.nl 
Zr. Alie Vos-Schra, 0521-361601 
Zr. Ge Petter, 0521-361569 
 
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   Nathalie den Besten, 06-41243233 
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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donderdag 19 april 20:00 uur  Schrijfavond Amnesty 

vrijdag 20 april    Gezamenlijk eten 

dinsdag 24 april    Ledenvergadering 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.dggiethoorn.doopsgezind.nl 

Kopij voor het zomernummer (juni, juli en augustus) van 
Over de brug graag voor vrijdag 18 mei inleveren. Dit 

zomernummer verschijnt eind mei/begin juni. 


