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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 
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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een deel van jou wordt. Onderweg kun je dat gevoel van vrede krijgen 
en er over nadenken. 
 
Wie trouw is aan uw woord 
staat als een berg 
en valt niet om. 
 
Gij staat 
als bergen om uw stad 
vrede-hoofdstad 
van de komende wereld. 
 
Daar zal het voze compromis 
niet heersen. 
Daar zwaait niet lafheid 
de scepter. 
Daar zal het recht geschieden 
in nederigheid. 
Doe goed de goeden, Gij. 
 
Altijd zullen er zijn 
die kiezen voor bruut geweld. 
Ik wil horen bij uw vrede-wereld. 
 
Van nu af. 
 
(Huub Oosterhuis in 150 Psalmen Vrij) 
 
Met zusterlijke groet, 
Graddie Meijer 
 

Diensten 
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Preekbeurten 
zondag 4 februari 10:00 uur zr. Bertha Groen-Mol 
zondag 11 febuari 10:00 uur zr. Karin Petter 
zondag 18 februari 10:30 uur koffiedrinken, gebed en verhaal 
zondag 25 februari 10:00 uur ds. Wilma v.d. Linde 
zondag 4 maart 10:00 uur ds. Jacob Kikkert 
zondag 11 maart 10:00 uur zr. Bertha Groen-Mol 
zondag 18 maart 10:30 uur koffiedrinken; Palmpasen 
zondag 25 maart  ds. Andries Bakker 
vrijdag 30 maart 19:30 uur ds. Graddie Meijer; avondmaal 
zondag 1 april 10:00 uur ds. J. Boonstra; Pasen 
 
 
Bij de diensten 
De diensten op de zondagen 4 februari en 4 maart zijn gezamenlijke 
diensten in de Vermaning in Steenwijk. 
De dienst op zondag 11 maart is een gezamenlijke dienst met de PKN in 
Giethoorn en wordt gehouden in de PKN-kerk in Giethoorn-Noord. 
De dienst op zondag 25 maart wordt gehouden op het 100-jarige 
Kraggehuis. 
 
 
Het Vergeten Kind 
Tijdens het Kinderkerstfeest op eerste kerstdag 2017 is gecollecteerd 
voor de Stichting Het Vergeten Kind. Hierbij is de inhoud van het 
spaarpotje, waarvoor de kinderen van de Zondagskring iedere gewone 
bijeenkomst in het afgelopen jaar geld hebben meegenomen, opgeteld. 
Dit heeft 132,70 euro voor Stichting Het Vergeten Kind opgeleverd. 
 



Aandacht voor elkaar 
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Gemeentehulp 
We wensen al onze zusters en broeders die in de lappenmand zitten veel 
moed en sterkte en vooral wat veerkracht toe. 
Gemeentehulp heeft een gift van 15 euro en een gift van 40 euro 
ontvangen. Onze hartelijke dank hiervoor. 
 
Lisa Hoitsma 
 
 
Verjaardagen 
In de maanden februari en maart feliciteren wij de volgende personen 
van harte met hun verjaardag. 
1 februari Karin Petter 
10 februari Adri van de Berg 
10 februari Marian Fix 
14 februari Jaap Doze 
15 februari Klaas Jan Otter 
15 februari Freddy van Egten 
17 februari Mevrouw Schurink 
19 februari Willy Verhoef 
22 februari Henk Otter 
23 februari Gé Settels 
25 februari Hilly Smit 
9 maart Lammie Mol-Kleene 
16 maart Joukje Otten-Vos 
26 maart Zwaan Nijenhuis 
 
 
Kledinginzameling 
Evenals in september 2017 gaat de Doopsgezinde Gemeente Giethoorn 
in maart kleding inzamelen voor de Stichting Roemenië Brederwiede. 
Nadat alles is uitgezocht wordt het in dezelfde week in de bus en/of 
aanhanger gelegd om vervolgens meteen af te reizen naar Roemenië. 
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In memoriam Aaltje (Alie) Middelhof 
Aaltje Middelhof is geboren op 5 juli 1929 in Giethoorn. Ze is de oudste 
zus in het gezin en heeft een zusje Jannie en twee broers Joop en Sjoerd. 
Ze groeide op in een warm gezin. Haar vader was timmerman. 
Alie was een sportieve meid, hield van schaatsen, fietsen en korfbal. Ze 
kon goed leren en ging na de lagere school naar de HBS. Daarna leerde 
ze voor apotheker en ging in Rotterdam werken. Later kreeg ze een 
baan als apotheker in Zwolle bij de firma Wuite, van oudsher een 
Gieterse. Het westen bleef toch trekken en na een aantal jaren verhuisde 
Alie naar Amsterdam waar ze 25 jaar voor het (nu bekende) AMC 
gewerkt heeft. 
Toen ze de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, verhuisde zij naar 
Giethoorn en ging bij haar broer Joop wonen. Ze hielden elkaar 
gezelschap en zorgden voor elkaar. Ook pakte ze oude vriendschappen 
weer op. Ze gaf zich niet gemakkelijk, maar als ze eenmaal bevriend 
was met iemand was dat voor het leven. 
Ze kreeg last van haar heupen en deze werden vervangen, waarna ze 
bijna 15 jaar zonder pijn door het leven ging. Daarna ging het minder 
goed. Toen na drie operaties de heup weer uit de kom schoot, moest 
deze worden verwijderd, waardoor het lopen niet meer ging. In 2016 is 
zij naar verpleeghuis Zonnekamp in Steenwijk verhuisd. Het ging 
bergafwaarts met haar gezondheid en donderdag 18 januari 2018 is zij 
overleden. 
Heel bijzonder was dat tijdens de afscheidsplechtigheid een brief werd 
voorgelezen, die zij zelf had geschreven over een fietstocht met haar 
vader naar de Dwarsgracht. Zij bij haar vader achterop de fiets en 
Dwarsgracht alleen maar bereikbaar over de Kerkweg en het 
schelpenpaadje. 
Alie was lid van onze gemeente. Zij werd altijd bezocht tijdens haar 
verjaardag, met Pasen en zo af en toe tussendoor. Dat zij moge rusten in 
vrede. 
 

Gemeentenieuws 
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Van de kerkenraad 
• De kerkenraad heeft op de donderdagen 7 december en 11  januari 

vergaderd. De volgende vergaderingen zijn op 8 februari en 8 maart. 
Daarnaast zijn er nog een aantal overleggen geweest. 

• Alle leden en vrienden hebben een brief ontvangen over het 
consulentschap en een brief over de beroepingscommissie. 

 In de beroepingscommissie hebben zitting: zuster Pietje van Egten, 
zuster Bertha Groen, zuster Anneke Scholten, broeder Jeroen 
Vellekoop en broeder Jaap van Zorge. Zuster Marry Gorte is reserve-
kerkenraadslid. 

• We kijken terug op een fijne december maand. 
 Zondag 3 december de goed bezochte afscheidsdienst van dominee 

Matthijs de Vries. Het was een mooie dienst waarin Vriendenkring 
prachtige liederen heeft gezongen. De prachtige collage en de 
adventskandelaar werden evenals de andere cadeaus met veel 
enthousiasme in ontvangst genomen. Na de dienst was er onder het 
genot van een hapje en drankje een gezellig samenzijn. 

 Maandag 11 december is een prachtige grote kerstboom geplaatst; 
geschonken door Stichting Het Heideveld te Steenwijkerwold, 
waarvoor onze hartelijke dank. De versierde boom bracht de 
Vermaning in kerstsfeer. Andere versierselen en de prachtige 
bloemstukken aan wanden en preekstoel, maakten het helemaal af. 

 Zondag 17 december hadden we ‘onze’ Kerstwijding met het thema 
‘Iedereen is van de wereld’ met medewerking van Dreuge Worst. 
Iedereen die medewerking heeft verleend, willen wij hartelijk 
danken. We kunnen terugkijken op een fijne Wijdingsavond. 

 Donderdag 21 december hebben de kinderen van de Zuider-
basisschool met hun ouders kerstfeest gevierd in de Vermaning. 

 Op 24 december hadden we de gezamenlijke kerstnachtdienst met 
medewerking van de Fanfare. Dit jaar was het in de Vermaning. 
Beide predikanten hadden een aandeel in de dienst. 

 Kerstmorgen in Steenwijk was sfeervolle dienst. Vriendenkring 
vertolkte mooie liederen en de volle kerk straalde warmte uit. 



Gemeentenieuws 
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 Eerste kerstdag tijdens het Kinderkerstfeest werd het kerstspel door 
de zondagskringkinderen met veel enthousiasme opgevoerd. 

 Tijdens de oudjaarsavonddienst werden de in 2017 overleden 
gemeenteleden herdacht en de overledenen die zijn uitgedragen uit 
de Vermaning. Er werd teruggeblikt op hoogte- en dieptepunten; het 
was een dienst waarop de vele aanwezigen heel goed terugkijken. 
Het was tevens de laatste dienst van ds. Matthijs de Vries, die het 
lied ‘Gute nacht Freunde’ had gekozen als onderdeel van de dienst. 

 December was een drukke maand, maar met de inzet van velen is het 
een fijne maand geworden waar we met heel veel plezier op 
terugkijken. Bij deze willen we iedereen bedanken die daar zijn of 
haar medewerking aan heeft verleend. 

• De gezamenlijke Nieuwjaarsdienst op 7 januari in Giethoorn is goed 
bezocht en na de dienst was er nog een gezellige Nieuwjaarsvisite. 

 Zondag 21 januari hebben we een koffieochtend gehouden. We 
hebben samen een lied gezongen, een stuk uit een dagboek van Phil 
Bosmans gelezen over kruispunten in het leven en we hebben samen 
het onze Vader gebeden. Vervolgens zijn we met 30 leden, inclusief 
gemeenteleden van Steenwijk, naar Duizel gegaan, waar we de 
intrededienst van dominee Matthijs de Vries hebben bezocht. Een 
volle kerk met leden die blij zijn dat ze weer een predikant hebben. 
Wij hopen dat Matthijs, Linda, Julia en Wouter zich snel thuis zullen 
voelen in de nieuwe gemeente. 

• De eerste kwartaalactie in 2018 is voor ons adoptiekind in Brazilië. 
• De totale opbrengst van de Kwartaalactie voor het Rode Kruis is 

336,52 euro. De collecte tijdens de afscheidsdienst van ds. Matthijs 
de Vries heeft 294,70 euro opgebracht voor het alleenstaanden-eten 
in Steenwijk. De collecte voor het Vergeten kind tijdens het 
Kinderkerstfeest heeft 132,70 euro opgebracht en die tijdens de 
oudejaarsdienst voor een project in India 129,45 euro. 

 
Vriendelijke groet, 
de kerkenraad  

Gemeentenieuws 
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De oudejaarsdienst 2017 
Uren, dagen, maanden, jaren, vliegen als een schaduw heen. De laatste 
dienst van dominee Matthijs de Vries. Het orgelspel werd vervangen 
door het luisteren naar muziek.  
Geen enkele moeite voor Matthijs om dit lied te laten horen: ‘Gute 
Nacht Freunde’ in Nederlandse vertaling. 
 
Goede nacht vrienden, 
Goede nacht vrienden, het wordt tijd voor mij om te gaan 
wat ik nog te zeggen heb, duurt net zo lang als een sigaret 
en een laatste glas, staande 
 Voor de dagen en de nachten onder jullie dak 
dank voor de plaatst aan jullie tafel, voor ieder glas dat ik dronk 
voor het bord dat jullie voor mij dekten, bij jullie aan de tafel 
als was het  de normaalste zaak van de wereld. 
 
Dank jullie voor de tijd die ik met jullie gekletst heb 
en voor jullie geduld, wanneer we het niet eens waren 
voor dat jullie nooit vroegen wanneer ik kom of ga 
voor de deur waar ik nu sta, die altijd voor mij open gaat 
 
Voor de vrijheid, die als langdurige gast bij jullie woont 
dank jullie, dat jullie nooit vragen wat het oplevert 
misschien komt het doordat het van buitenaf net lijkt 
alsof bij jullie het licht warmer schijnt 
Goede nacht vrienden, het wordt tijd voor mij om te gaan 
wat ik nog te zeggen heb, duurt net zo lang als een sigaret 
en een laatste glas, staande. 
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Bertha leidde de avond in met ‘Een beschrijving Van Mijn Leven’ door 
Jochem Dijkstra. Hij was een aantal jaren predikant in Giethoorn en was 
geliefd door zijn bijzondere manier van preken. Jochem was een 
getalenteerd man die verscheidene boeken, gedichten en muziek 
geschreven heeft. 
Na koffie en het zingen van een lied kreeg Harma het woord. Door 
middel van een prachtig pps-presentatie gaf ze een treffend beeld van 
het leven en werken van joodse families in Steenwijk. Harma stamt zelf 
uit een joodse familie en dat sprak ook duidelijk uit haar grote kennis 
van het joodse taalgebruik. In Steenwijk waren veel joden die een 
winkel hadden, want handeldrijven zat/zit de joden in het bloed. Ze zijn 
liever eigen baas dan in loondienst te moeten werken. Harma vertelde 
boeiend over het familieleven en de behuizingen, die grote families 
moesten herbergen en dus meestal ook nog onderdak boden aan een 
bedrijf. 
Een paar stelregels van joden: Volksontwikkeling door onderwijs, dus 
altijd doorleren en wel tradities, geen wetten. In 1940 kwam door de 
oorlog het keerpunt voor de joden in Steenwijk. 
Aan het eind van de avond kreeg Harma een welverdiend applaus voor 
een heel bijzondere en waardevolle avond. 
Hierna sloot Bertha de avond met een veilig thuis. 
 
 
Korte bericht uit Bergeijk 
Met ons gaat het goed hier. We voelen ons zeer welkom. We wonen in 
een mooi tijdelijk huis aan de bosrand. Wennen gaat op deze manier 
heel snel. De kinderen hebben het leuk op hun nieuwe school, en vooral 
Julia heeft al heel veel nieuwe vriendinnetjes die ook graag bij ons 
komen spelen. Wouter heeft het er soms nog wat moeilijk mee, hij had 
twee goede vrienden in Giethoorn en die mist hij wel. De kinderen 
wisselen regelmatig kaartjes en appjes over en weer met Giethoorn uit. 
Linda moet nog werk vinden. Maar eerst hebben we de dozen uitgepakt, 
die konden een week na de verhuizing al weer opgehaald worden door 
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Doolhof 

Van de zolder 
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Speurpuzzel 
Streep apostelen roeping twaalf Simon Andreas Bartelomeus 
Taddeüs Judas discipelen Filippus Tomas vissers Jacobus 
Petrus Matteüs Leerlingen Johannes volgelingen Jezus weg. 
De overgebleven letters vormen een plaats in de bijbel. 
 

D S A E  R  D  N  A  M  E  E  N 

B I J O H A N N E S N E 

A M S A M O T R V A E G 

R O N C R O E P I N G N 

T N G V I S S E R S N I 

E F I L I P P U S A I L 

L L S U R T E P L I L E 

O A P O S T E L E N R G 

M A L J U D A S E E E L 

E W S U B O C A J N E O 

U T A T A D D E U S L V 

S U E T T A M J E Z U S 



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   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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zondag 11 februari 10:00 uur  Zondagskring 

vrijdag 23 februari    Gezamenlijk eten 

zondag 25 februari 10:00 uur  Zondagskring 

zondag 11 maart 10:00 uur  Zondagskring 

vrijdag 16 maart    Gezamenlijk eten 

zondag 25 maart    Dienst op Kraggehuis 

maandag 26 maart 9:00-12:00 uur Kledinginzameling 

vrijdag 20 april    Gezamenlijk eten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.dggiethoorn.doopsgezind.nl 

Kopij voor het april-/meinummer van Over de brug graag 
voor vrijdag 16 maart inleveren. Dit nummer verschijnt in 

de laatste week van maart.


