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De klok luidt weer! 
 

 
 
 

De haan op de toren kraaide van plezier. Allemaal voorpret, denk ik.  Hij snakt 
naar wat meer vertier.Vanaf zondagmorgen a.s. luidt elke zondag weer de klok 
van de vermaning. We zijn 16 weken verder en het leven in Giethoorn begint 
gelukkig weer wat op gang te komen. Ook onze kerk gaat open en er zijn 60 
Corona proof zitplaatsen gemerkt door rode hartjes op de vereiste afstand in 
deze anderhalvemeterkerk. In Steenwijk wordt iets later in juli met een serie 
kleinschalige bijeenkomsten gestart. Zingen doen we niet, maar neuriën met 
gesloten mond gaan we zeker proberen! Koffiedrinken doen we evenmin, maar 
we zijn blij te kunnen starten en weer allerlei mensen te kunnen zien. Als 
speciale gast op deze mooie zondag ontvangen we de harpiste Marije Vijselaar. 
Een aantal van jullie zullen haar op TV gezien hebben. Zij was de bruid in de 
aflevering van Verborgen verleden over Giethoorn.  
 



 
Thema van deze zondag: Draagkracht. Dit is iets waar we allemaal op zijn 
aangesproken de afgelopen periode. In het evangelie voor deze zondag (Matt. 
11: 25-30) staat hier iets moois over. Jezus heeft het over een  lichte last en een 
zacht juk. Prachtig beeld. Wat roept dit eigenlijk bij je op? Waar denk je aan? 
Hoe ga jij met je last om? Wat is jouw belasting en  belastbaarheid? Aanvang 
10.00 uur. De toegang is vrij en er zijn 60 zitplaatsen max.  
 
Handleiding Corona proof naar de kerk 
Wij hopen u van harte te mogen begroeten met inachtneming van de volgende 
regels: 
 

Bij binnenkomst staat er handgel klaar om uw handen te reinigen 
U wordt daarna naar een stoel begeleid 
Alle liederen staan op de beamer, u mag helaas niet meezingen. 
Na afloop van de dienst gaat eerst de achterste rij naar buiten en zo verder 
(looproute) 
Bij de uitgang staat de collecteschaal en een bakje van Gemeentehulp 
U mag ook geld overmaken als u dit prettiger vindt 
Helaas is het nog niet toegestaan om na de dienst koffie te drinken. 
Na afloop kunnen we ontspannen nog even blijven en daarna geordend weer 
de wereld in, het leven tegemoet. 
 

Bij verkoudheidsklachten (ook lichte) mag u helaas niet naar de kerk komen. 
 
Goede week allemaal voor zowel de thuisblijvers als zij die van zins zijn te 
komen en zij die juist nu een kijkje willen nemen. Allemaal van harte welkom! 
 

Zegenbede voor deze zondag: 
Ga heen, word verzorgers van de Aarde 
en tors het juk van de kostbaarheid. Amen  
(Antjie Krog, in: Broze aarde) 
 



Voor wie de outdoor internetviering op het Wiede gemist heeft  met Lied van 
Samen één (Vriendenkring) en de winden Gods (Barbara Lok) via: 
www.dggiethoorn.doopsgezind.nl  
 
De internetviering van de ADS is altijd te bekijken via: www.doopsgezind.nl  
 
Even contact: Gerke.vanhiele@outlook.com; tel 0521 344044; of op Facebook. 
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