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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 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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Kerst is kerstmuziek 
In een tijd waarin via talentenshows op televisie het ene zangtalent na 
het andere wordt ontdekt, wordt er steeds minder door gewone mensen 
gezongen. In de Sinterklaastijd zal blijken, dat steeds minder kinderen 
de sinterklaasliedjes uit hun hoofd kennen: ze moesten tijdens de intocht 
van de Sint in het Kulturhus in Giethoorn op blaadjes uitgedeeld of op 
een beeldscherm geprojecteerd worden. De jeugd heeft ook geen 
belangstelling voor traditionele zangkoren. Hun leden worden steeds 
ouder. Dat merken we bij Vriendenkring bijvoorbeeld bijna 
maandelijks, omdat steeds meer leden moeten opzeggen door de 
gebreken die met ouderdom helaas gepaard gaan. Het is dus een 
vreemde tegenstrijdigheid: hoewel zang steeds hoger gewaardeerd lijkt 
te worden, lijkt ‘volkszang’, uit te sterven. (Gelukkig komen er wel 
kinderen naar de Musicalgroep.) 
Behalve met Kerst, dan wil iedereen graag weer die oude kerstliedjes 
weer horen, en zelfs meezingen. En dat liefst in een mooi versierde 
kerk. Zo is het bij mijzelf ook begonnen, via dat onbeschrijfelijke 
gevoel van thuiskomen in een warme kerk waar de kaarsjes branden en 
de kerstboom versierd is. Meezingen met oude melodieën en teksten die 
emoties losmaken, over een kind in een kribbe dat het koud heeft, maar 
wordt verwarmd door de mensen en dieren om hem heen. Daar gaat een 
kracht vanuit die lang bij je blijft. Tijdens een kerstdienst moet dus 
vooral veel gezongen worden, en ook naar kerstmuziek geluisterd 
kunnen worden. Maar ook op de radio mag alleen deze maand de Top 
40 wijken voor die speciale kerstmuziek. 
Dat is mooi, want via muziek wordt meer ‘boodschap’ doorgegeven dan 
waar wij ons bewust van zijn. Het gaat namelijk op een andere manier: 
‘het komt anders binnen.’ Veel meer via het gevoel, en veel minder via 
het verstand. Ik merk dat bijvoorbeeld wekelijks als ik onze gewone 
niet-kerst-diensten voorbereid. Meestal kies ik eerst de Bijbelteksten, 
dan de liederen, en op het laatst schrijf ik pas de preek. En dan merk ik 
pas als ik de overdenking op de kansel voordraag hoe door de liederen 
mijn gedachten voor de preek al zijn ‘voorgevormd’. 
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Dus is het een goede zaak dat via de muziek in december, gezongen of 
geluisterd, de zachte krachten in onze samenleving even voorrang 
mogen krijgen. Via speciale kerstacties als Serious Request wordt meer 
geld opgehaald, en dat met enthousiasme, dan in de rest van het jaar. 
Dat geeft deze maand iets heel speciaals, iets ‘heiligs,’ waarvan ik hoop 
dat het nog lang mag blijven. Ik hoop dat tegen de verdrukking in, deze 
maand van medemenselijkheid, stand mag houden. Als is het alleen al 
voor de nood in deze wereld, die nog altijd hoog is. Maar waarvoor we 
nu, nu onze geesten door de kerstmuziek zijn geopend, weer even wat 
meer aandacht krijgen. 
Ik wens ons allen een prachtige Kerst met veel mooie muziek. Tevens 
zullen dit de laatste diensten zijn waarin ik voorga. Dit zal het voor mij 
nog extra bijzonder maken. Hierbij ons kerstprogramma: 
• Op 17 december om 19:30 uur: Kerstwijding met Dreuge Worst en 

een hedendaags kerstverhaal. 
• Op 24 december de Kerstnachtdienst in de Vermaning, met ds. 

Astrid van Waard en mijzelf als voorgangers, met medewerking van 
de Fanfare. 

• Op 25 december de viering van Eerste Kerstdag om 10:00 uur in de 
Steenwijker Vermaning met Vriendenkring en mijzelf als 
voorganger. 

• ’s middags om 16:00 uur het Kinderkerstfeest van de Zondagskring 
met een kerstspel waarvoor ook alle buur- en schoolkinderen, en 
vooral ook alle oudere mensen uit buurt en gemeente van harte 
welkom zijn. 

• Op 31 december om 19:30 de Oudejaarsdienst met herdenking van 
de overledenen. Dit is tevens echt mijn allerlaatste dienst als vaste 
predikant van de DG Giethoorn. Maar natuurlijk kom ik graag nog 
eens terug! 

 
Matthijs de Vries 
 

Diensten 
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Preekbeurten 
zondag 10 december 10:00 uur ds. Andries Bakker 
zondag 17 december 19:30 uur ds. Matthijs de Vries; Kerstwijding 
zondag 24 december 22:00 uur ds. Matthijs de Vries; 
     Kerstnachtdienst 
zondag 25 december 10:00 uur gezamenlijke dienst in Steenwijk 
 16:00 uur Kinderkerstfeest 
zondag 31 december 19:30 uur ds. Matthijs de Vries; 
     Oudejaarsdienst 
zondag 7 januari 10:00 uur ds. Wilma v.d. Linde; 
     nieuwjaarsreceptie 
zondag 14 januari 10:00 uur zr. Bertha Groen-Mol 
zondag 21 januari 10:30 uur koffiedrinken, gebed en verhaal 
zondag 28 januari 10:00 uur ds. Sybrand van Dijk 
zondag 4 februari 10:00 uur zr. Bertha Groen-Mol 

 
 
Bij de diensten 
De Kerstnachtdienst op 
zondag 24 december om 
22:00 uur is een 
gezamenlijke dienst met de 
PKN in de Vermaning. 
De diensten op de zondagen 
7 januari en 4 februari 
worden gehouden in de 
Vermaning in Steenwijk. 
 



Aandacht voor elkaar 
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Gemeentehulp 
We wensen al onze zusters en broeders die het op wat voor manier dan 
ook moeilijk hebben van harte moed en sterkte toe.  
Gemeentehulp heeft in de maand november een gift van 20 euro 
ontvangen. Onze hartelijke dank hiervoor. 
 
Namens Gemeentehulp 
Lisa Hoitsma 
 
 
Verjaardagen 
In de maanden december en januari feliciteren wij de volgende 
personen van harte met hun verjaardag. 
 
1 december Hennie Meutgeert 
1 december Jan Otten 
7 december Peggy Rietberg 
17 december Esther Oosterhof 
21 december Lu Bakker-Drost 
21 december Gerard Kemperman 
3 januari Janice Ruis 
13 januari Anneke Piek 
14 januari Joke de Jonge 
15 januari Joop Middelhof 
16 januari Henri-Pieter Gorte 
24 januari Greet Hamer-Uenk 
26 januari Jan Lute Gorte 
29 januari G. Broer-Wuite 
  

Aandacht voor elkaar 
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Open Deur zomer 2017 
We zijn al weer een paar maanden verder na de laatste bijeenkomst van 
de medewerkers van Open Deur. 
Hoewel het in Giethoorn bijzonder druk was met toeristen was het 
bezoekersaantal in de Vermaning net als voorgaande jaren, de ene dag 
meer als de andere. Wel veel buitenlanders, zeg maar van de hele 
aardbol, gezien het geschrevene in het gastenboek. Niet altijd te 
ontcijferen maar toch mooi dat ze iets achter lieten waarvan wij denken 
dat het positief is. 
Vaak lopen bezoekers zwijgend door de kerk met korte blik op de 
tentoongestelde schilderijen, maar het tegenovergestelde is er ook. Een 
praatje, een vraag, die ieder op hun eigen wijze beantwoord, en ook 
worden de schilderijen van dichtbij en van afstand bekeken. Dit jaar 
was de expositie van Josefien Limburg. 
Een paar keer moest alles worden opgeruimd voor huwelijk of 
begrafenis, een bonte avond van Kindereiland, maar alles kwam nadien 
weer op de plek waar het hoorde te staan. 
Een wekelijks bezoek van een reisleider uit Amsterdam, die iedere 
donderdag met een bus vol toeristen naar Giethoorn ging. Hij gaf nog 
een tip om mensen op een rondvaartboot van goede informatie te 
voorzien want iemand wist niet dat ‘dit’ (de doopsgezinde kerk) een 
kerk was. ‘Zeg maar dat dit niet hoort bij gastheren.’ Aan deze tip is dus 
nu gehoor gegeven. 
De medewerkers vonden dat de overgordijnen maar eens vervangen 
moesten worden. Het kaarsenpotje en vrijwillige giften konden worden 
aangesproken, maar een andere oplossing voor vernieuwing was 
aantrekkelijker door de hele handel te verven. Dat is dus gebeurd door 
Klaas Jan Otter, in de wasmachine. Hij zorgde er samen met Roelof ook 
voor dat de gordijnen weer voor de ramen kwamen te hangen en het 
resultaat mag er zijn. Als nieuw konden ze worden opgehangen in een 
mooie blauwe kleur. De gemeente kan er weer een poosje tegenaan. 
Nu op naar 2018. Hopelijk zijn er voldoende mensen om de deur van de 
Vermaning open te zetten in de maanden juli en augustus. De oproep 
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om meer medewerkers is niet overbodig. Omstandigheden kunnen er 
zijn om af te haken, maar misschien lijkt het jou wat om één keer in de 
week, of eens in de twee weken, een middag in de Vermaning door te 
brengen. Misschien kunnen we dan zeggen: tot de volgende 
bijeenkomst wanneer alles wordt besproken voor zomer 2018. 
 
Femmy Woltman-Groen 

Gemeentenieuws 
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Van de kerkenraad 
• U heeft het waarschijnlijk al gezien in het voorportaal: de prachtige 

foto met de daarop de voor ons zo bekende tekst DOPEN WAT 
MONDIG IS / SPREKEN DAT BONDIG IS / VRIJ IN ’T 
CHRISTELIJK GELOVEN / DADEN GAAN WOORDEN TE 
BOVEN. We willen Lisa Hoitsma hier heel hartelijk voor danken. 

• De kerkenraad heeft 9 november vergaderd. De volgende 
vergaderingen zijn op 14 december en 11 januari. 

 Donderdag 16 november hebben we een gesprek gehad met Henk 
Stenvers, werkzaam bij de ADS. Hij heeft ons geïnformeerd en 
advies gegeven over de procedure met betrekking tot de aanstelling 
van een nieuwe predikant. 

 Met de doopsgezinde gemeente Steenwijk houden we nauw contact 
en hebben we 30 november overleg gehad. Wij houden elkaar op de 
hoogte met betrekking tot het benoemen van een nieuwe predikant. 

• De ledenvergadering op 7 november is goed bezocht. De leden 
hebben meegedacht over de profielschets voor een nieuwe predikant. 
Daarna zijn we met elkaar in gesprek gegaan over Doperse 
Soberheid, het thema dat door ds. Matthijs de Vries is voorbereid. 
Broeder Jan Lute Gorte gaat per 31 december uit de Stichting Beheer 
bezittingen. Hartelijk dank voor het werk dat vele jaren is verricht. 
Broeder Jan ten Wolde is inmiddels toegetreden tot bovengenoemde 
stichting en van harte welkom geheten op de ledenvergadering. 

• De Ringavond op 23 november is door 28 mensen bezocht. Het 
thema ‘vrijzinnigheid en de kerk in de 21ste eeuw’ is door ds. Tom 
Rijken op inspirerende wijze gepresenteerd. ‘Hoe kunnen wij ons 
doopsgezinde gedachtengoed anders laten horen-zien zodat de 
mensen en met name de groep van 40/60-jarigen aanspreekt, die op 
zoek zijn naar zingeving in hun leven.’ 

• We willen Linda de Vries heel hartelijk danken voor de vele jaren 
dat zij het zondagskringwerk van onze gemeente onder haar hoede 
heeft genomen. Wij zijn blij dat Nathalie den Besten per 1 januari het 
zondagskringwerk in onze gemeente gaat doen. 



Gemeentenieuws 
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• Er is besloten dat we niet meer met de kerstlijsten lopen voor het 
kinderkerstfeest. We willen alle kerstlijstlopers heel hartelijk danken 
voor de vele (sommigen meer dan 35 jaar) jaren dat ze met de lijsten 
hebben gelopen. De gevers die ook al jaren een bijdrage hebben 
gegeven, hartelijk dank hiervoor. 

• Vanaf 8 december zullen er weer kerstkransen in ’t Vermaning ‘uus 
te koop aangeboden worden. De opbrengst is voor het weeshuis in 
Roemenië, waarvoor we ook twee keer per jaar een kledingactie 
houden. Eén pak kerstkransen kost 3 euro, twee pakken voor 5 euro. 

• Het rooster in 2018 zal anders zijn dan is besloten in de 
ledenvergadering van 11 mei. We zullen de eerste zondag van de 
wintermaanden naar Steenwijk gaan en de andere drie in Giethoorn 
zijn. Op 21 januari, 18 februari en 18 maart zal er om 10:30 uur een 
bijeenkomst in ’t Vermanings ‘uus zijn. Er zal dan iets voorgelezen 
worden, we zingen een lied en doen een gebed. Dit alles onder het 
genot van een kop koffie. Dit om tijdens de koude wintermaanden 
toch met elkaar verbonden te blijven. U kunt zelf tijdens deze 
ochtend ook iets voorlezen. 

• De intrededienst van ds. Matthijs de Vries in de gemeente 
Hoogeloon-Eersel en Bergeijk is op 21 januari 2018. Bij voldoende 
belangstelling zullen we er met een bus heen gaan. Er ligt een lijst in 
’t Vermanings ‘uus. Tot en met 31 december kan hier op getekend 
worden. 

• De collectes voor het Rode Kruis (kwartaalactie) op 29 oktober en 19 
november hebben respectievelijk 77,80 en 31,02 euro opgebracht. 

• De eerste kwartaalactie van het nieuwe jaar is voor ons adoptiekind. 
• We wensen iedereen een warme decembermaand, goede kerstdagen 

en een goede jaarwisseling. We hopen dat er vanuit onze gemeente 
aandacht is voor de mensen die juist deze maand extra moeilijk 
hebben en dat het licht ook voor hen de duisternis zal overwinnen. 

 
Vriendelijke groet, 
de kerkenraad 

Gemeentenieuws 
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Correcties en aanvullingen 
In het artikel ‘Bloemen voor Gemeentehulp’ in de vorige Over de brug 
ben ik vergeten Lida Hoitsma te vermelden en te bedanken als lid van 
Gemeentehulp. Dit is natuurlijk volledig ten onrechte: zij is een 
onmisbare kracht in Gemeentehulp. Bij deze mijn oprechte excuses 
voor deze fout. 
Maria Stammeijer reageerde op het gedicht ‘Ik zal er zijn’ waarvan ik 
de dichter niet kende. Het is de tekst van een lied dat in de evangelische 
bundel Opwekking staat, nr. 770. De Band Sela heeft het ooit 
uitgebracht. Aldus de aanvullende informatie van Maria, waarvoor 
dank. 
Als ik iets verder had gekeken dan mijn neus lang is had ik het ook 
kunnen vinden in één van mijn eigen favoriete liedboeken: in de bundel 
Hemel Hoog, als lied 460. De tekst is van Hans Maat, en de muziek is 
van Kinga Bán/Adrian Roest, copyright 2013 Sela Music. 
 
Matthijs de Vries 
 
 
Afscheid van Zonnewiede 
Nu, eind november 2017, komt na op de kop af 11 jaar, het einde van 
mijn predikantschap in Giethoorn en Steenwijk nu snel dichterbij. Per 1 
januari 2018 aanvaard ik de roeping van het predikantschap in de 
Protestantse gemeenten Hoogeloon-Eersel en Bergeijk, in de prachtige, 
Brabantse Kempen. Een hele nieuwe wending in mijn carrière: 
verandering van standplaats en van kerkgenootschap. Maar ook: terug 
naar mijn roots, ik ben nabij Eindhoven opgegroeid. 
Afscheid nemen doet pijn. Het is eigenlijk met geen pen te beschrijven 
wat de afgelopen jaren voor mij en mijn Linda hebben betekend: we 
zijn gekomen met z’n tweeën, in de laatste dagen van de herfstvakantie 
van 2006. En straks gaan we met z’n vieren: twee kinderen rijker. Dat 
alleen al maakte van deze jaren hele bijzondere jaren. Onze kinderen 
Julia en Wouter zijn hier geboren, opgegroeid en naar school gegaan. 
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Ook naar kindereiland, streetdance, schaatsen, judo, muziekles en noem 
maar op. U hebt ze met Sint Maarten nog even met hun lampions 
kunnen zien en horen zingen. 
Dinsdag 14 november had ik mijn laatste ‘Bijbelmediatie’ bij jullie in 
de verhalenkamer. We vierden daarbij ook Heilig Avondmaal. Toen ik 
werd beroepen in Giethoorn was de eerste vraag van de voorzitter 
Marry Gorte: of ik misschien een herinneringsbriefje wilde schrijven 
voor mijn eerste Bijbelmeditatie, die in november zou plaatsvinden. Het 
briefje zou dan worden verspreid door Hennie Bijl-Jonkers. Zij is helaas 
inmiddels al vele jaren niet meer onder ons. Het briefjes rondbrengen 
werd daarna overgenomen door het echtpaar Fiks, en de laatste jaren 
deed ik het zelf. Tegenwoordig leggen we enkele briefjes neer op de 
tafel en hangen ze aan het mededelingenbord.  
De diensten waren tot voor een jaar in de lobby aan de koffietafel, en 
ongeveer 15 tot 20 deelnemers waren in de begintijd nog gebruikelijk. 
Dat zakte geleidelijk aan tot nu ongeveer tien. Een gering verval dat 
samenhangt met de toegenomen gemiddelde leeftijd in Zonnewiede. 
Ook hadden we vroeger nog een orgel, dat werd bespeeld door Jo 
Stakelbeek. Hij woont inmiddels zelf in Nijenstede. Andere organisten 
die voor ons speelden, waren Dik Bakker en Jolanda Molenaar. Na de 
verdwijning van het orgel begeleidde ik jullie zang op mijn dwarsfluit. 
In de eerste jaren was Wybren de Jong mijn collega van de Protestantse 
Gemeente. Hij nam de andere helft van de Bijbelmeditaties voor zijn 
rekening. Na zijn vertrek was de PKN gemeente een jaar vacant. In die 
tijd werden de Meditaties door enkele vrijwilligers van de Protestantse 
Gemeente geleid. Ook hebben Wybren en ik enkele keren samen de 
Avondmaalsdiensten geleid. Na mijn vertrek zal ds. Astrid van Waard 
al mijn diensten overnemen totdat er een opvolger voor mij is 
gevonden. Alles verandert, en Zonnewiede met zijn vertrouwde gezicht 
gaat nu door de renovatie helemaal veranderen. Wellicht komt ik in 
december nog eens langs om het vernieuwde Zonnewiede te bekijken. 
Rest mij nu nog om alle mensen met wie ik heb mogen samenwerken en 
van wie ik ben gaan houden, te bedanken. Alle vrijwilligers die ons in 

Gemeentenieuws 
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de loop van de tijd in het werk hebben ondersteund, met het halen en 
brengen, koffie schenken en de goede gesprekken. Jullie allen bedankt 
voor jullie liefde, aandacht en betrokkenheid. 
Het ga jullie goed, 
 
Matthijs de Vries 
 
 
De toneelmeester 
Vanochtend toen ik opstond 
was het buiten grijs 
overal waar ik keek grijs 
de nacht had onverzadigbaar 
alle kleur opgeslokt 
 
Toen sprak de dag: 
heden ben ik niet bij machte 
de coulissen op te trekken 
de nacht is mij de baas 
tenzij, tenzij 
jijzelf de toneelmeester wordt 
ja, jijzelf 
 
Aangemoedigd ging ik aan de slag 
opende mijn trukendoos 
reeg een slinger van 
vrolijke herinneringen 
zette Vivaldi op en zie 
langzaam, langzaam 
kwam de kleur terug 
trok de mist op 
 
Oeke Kruythof 
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Kleurplaat 
Teken de vlammetjes op de kaarsjes. Elke week één 
vlammetje meer. 

 
 
 
De waarheid 
In de plaats waar ik woon, beschouwen velen mij als een 
zonderling. Doorgaans word ik met respect, en tegelijk 
afstandelijkheid bejegend. Maar soms merk ik dat mensen 
achter mijn rug fluisteren en mij een gek, een dwaas noemen. 
Vanmorgen, toen ik op de markt enkele van mijn kleden wilde 
verkopen, begon iemand mij te bespotten en al snel had hij 
een groep om zich heen die ervan genoot om mij met woorden 
te kwetsen. Ik nam mijn kleden op en ging naar huis. Ik ging 
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aan mijn tafel zitten en keek naar de icoon van Christus. En 
hij sprak tot mij deze woorden: 
 
Ze noemen je een dwaas,  
omdat je niet meedoet met 
hun vele verstrooiingen. 
Ze noemen je een gek,  
omdat je niet instemt met 
hun oppervlakkige praatjes. 
In de wereld wordt diegene 
wijs genoemd, 
die meepraat met de massa 
en de meerderheid gelijk 
geeft. 
Die gewiekst is in zaken, 
en over alle kleine beuzelarijen mee weet te praten.  
Maar ik zeg je: 
Wijs is wie weet te zwijgen. 
De waarheid is eenvoud.  
De eenvoudige waarheid van het zijn, 
van wat er werkelijk toe doet, 
die de mens zuivere en onbedrieglijke kennis geeft. 
Wijsheid en waarheid zijn kinderen 
van een eenvoudig vertrouwen.  
De wereldwijzen dwalen en hun dwalingen 
veroorzaken telkens oplaaiende onenigheid, 
twisten en scheuringen, 
onvrede die ze afreageren op anderen. 
 
(Bron: De Ziener, Dionysius de Areopagiet, Kick Bras) 

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; 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   Linda de Vries-Visman, 0521-852553 
 matthijs.linda@ziggo.nl 
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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vrijdag 15 december  18:00 uur Kerstviering Zusterkring 

zondag 17 december  19:30 uur Wijdingsavond m.m.v. 

Dreuge Worst 

vrijdag 22 december    Gezamenlijk eten 

zaterdag 13 januari    vergadering Basisgroep 

vrijdag 26 januari    Gezamenlijk eten 

vrijdag 23 februari    Gezamenlijk eten 

vrijdag 16 maart    Gezamenlijk eten 

vrijdag 20 april    Gezamenlijk eten 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.dggiethoorn.doopsgezind.nl

Kopij voor het februari-/maartnummer van Over de brug 
graag voor vrijdag 19 januari 2018 inleveren. Dit nummer 

verschijnt eind januari/begin februari 2018. 


