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 Je roeping vinden 

 Van de Voorzitter 

 Van de Kerkenraad 

 Agenda 

 Onze jarigen 

 Vermaningspad 022 

“Gods appel klinkt overal, op bergen en in dalen, maar doorgaans zonder megafoon.  

De Eeuwige is niet een roeptoeter, veeleer de stille stem in je hart,  

het appel in de gebeurtenissen, de lokroep van deze wereld anders, nieuw.” 

 

Ds. Gerke van Hiele over “roeping” 
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JE ROEPING VINDEN 

Een van de lezingen voor deze zondagen 

na Epifanie  (Verschijning van de Heer, 

begin publieke optreden van Jezus) ) is 

het oudtestamentische verhaal van de 

roeping van de jonge Samuel (1 Samuel 

3). Een Zondagschoolverhaal dat je zou 

kunnen zijn bijgeble-

ven. Wie weet omdat 

je onthield dat dit ver-

haal iets bijzonders 

had dat ook met jouw 

leven te maken had? 

Het kan ook zijn dat 

het je trof dat Samuel 

maar liefst drie keer 

geroepen wordt en je 

herkende dat je als 

mens doorgaans even 

tijd nodig hebt om zo-

iets als je roeping te 

vinden. Ten slotte, 

kan het ook zijn dat je 

deze aflevering van 

het Bijbels feuilleton gemist hebt en dan 

zou je het nog even kunnen nalezen. Al 

moet je met Bijbellezen, eerlijk gezegd, 

wel een beetje voorzichtig zijn. Alles met 

mate, voor je het weet kom je in een an-

der krachtenveld. Loesje kan er over mee 

praten. Je vindt je roeping door te luiste-

ren én door niet te luisteren. Snap je wel? 

Afstemming dus te midden van alle ruis. 

Zo  nauw luistert het 😊. 

Roeping is een begrip dat we allemaal 

kennen. Doorgaans reserveren we het 

voor professionals als kloosterlingen, 

priesters, voorgangers én voor dokters, 

verpleegkundigen, mensen in de zorg. Ik 

heb dit altijd een 

beetje vreemd ge-

vonden. Wij mensen 

zijn / worden - goed 

doopsgezind - toch 

allemaal geroepen? 

Gods appel klinkt 

overal, op bergen en 

in dalen, maar door-

gaans zonder mega-

foon. De Eeuwige is 

niet een roeptoeter, 

veeleer de stille stem 

in je hart, het appel 

in de gebeurtenissen, 

de lokroep van deze 

wereld anders, 

nieuw. We zijn, wonderlijk genoeg, niet 

zomaar van onszelf. We zijn allemaal 

geroepen om te leven, iets in ons dage-

lijks leven te doen met die Ene die uitno-

digt tot leven in liefde, vrede en recht.  
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Roeping raakt aan de kern van ons le-

ven. Daar zijn vele grote woorden aan te 

wijden, maar laten we vooral niet over 

het hoofd zien dat we ook kleine dingen 

met liefde kunnen doen. Dit verwijst in 

ieder geval naar het belang van wat je 

doet, en hoe je dit doet. Hoe neem jij je 

verantwoordelijkheid, geef jij zorg en 

aandacht? Heb je oog voor de mensen op 

je weg?  

Roeping gaat over je aangesproken voe-

len, iets wat je overkomt. Op die manier 

lijkt geroepen worden op iemand die je 

wenkt, je aan je mouw trekt. Het heeft 

ook iets tegendraads. Zoiets kan het be-

gin zijn van je betrokkenheid, je vrijwilli-

gerswerk, iets wat je aan het hart gaat en 

waar je wat voor over hebt. Zo blijkt uit 

de verhalen van Bijbelse profeten als Sa-

muel en Jona dat roeping altijd een op-

dracht inhoudt die we niet zomaar naast 

ons neer kunnen leggen, zelfs als deze 

niet meteen helemaal aansluit bij wat wij 

zelf in ons hoofd hadden. Dat kan span-

ning geven. In de Bijbel staan daarom 

ook verhalen over ‘vluchtgedrag’, over 

weglopen. Waarom trek je je dit zo aan? 

Waarom laat je je wel inschakelen? Wat 

kan jou die mensen of situaties schelen? 

Je moet ook aan je zelf denken? Toch? 

In het voorjaar hopen we in Giethoorn 

met het Open kerk project aan de vol-

gende fase te beginnen en op gezette tij-

den open te kunnen gaan. Mogelijk is 

het ook iets voor jou om ‘vrijwillig’ aan 

mee te doen? Gastvrij zijn, ruimte bie-

den, andere mensen ontmoeten? Nadere 

info volgt nog, maar het leek me zinvol 

om in dit verband dit alvast even aan te 

stippen. Soms moet je jezelf iets gun-

nen😊.  

Goede moed en hartelijke groet,  

Gerke van Hiele 

PS Zondag 30 januari ga ik voor in de in-

ternetdienst vanuit DG Leeuwarden. 

Vanaf 10.00 uur te bekijken via YouTu-

bekanaal: Doopsgezinde gemeente Leeu-

warden. De lezing is uit Lucas 4, over 

Jezus in de synagoge van Kafarnaüm 

aan de oever van het Meer van Tiberias.  
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DOOPDIENST 

 

 

 

 

 

 

Zondag 6 februari hopen we de fysieke 

diensten te kunnen hervatten. We begin-

nen Deo Volente met de doopdienst van 

Ria van der Heide. Zij is al veel langer 

betrokken bij onze gemeente, zij is lid 

van de zusterkring en hier in de loop van 

de jaren thuis geraakt. Al langer had zij 

onze predikant te kennen gegeven   

dat zij graag gedoopt, en daarmee  lid 

van onze gemeente wilde worden. De 

kerkenraad heeft met vreugde kennis ge-

nomen van dit weloverwogen besluit. 

Helaas hebben we geduld moeten oefe-

nen voordat we weer echt zouden kun-

nen samenkomen, maar zoals het spreek-

woord (Jesaja 28,16b)  zegt: zij die gelo-

ven haasten niet, d.w.z. geduld is en 

blijft een schone zaak. Maar nu is het 

dan toch bijna zover. We hopen op een 

kleine, maar fijne, feestelijke dienst. 

De kerkenraad 

VAN DE VOORZITTER 

Zusters en broeders, de kerkenraad heeft 

besloten dat alle activiteiten  met ingang 

van februari weer doorgaan. Voorlopig 

zullen we de anderhalve meter afstand 

nog wel in acht moeten nemen, en we 

zullen op onze plaats moeten blijven zit-

ten. De koster en de kerkenraad zorgen 

dat er koffie is. 

We gaan er ook vanuit dat iedereen ge-

boosterd (gevaccineerd) is, of recent ne-

gatief getest, voordat een kerkdienst of 

andere activiteit wordt bezocht. Dit is 

uitdrukkelijk ieders eigen verantwoorde-

lijkheid in het belang van jezelf en ande-

ren. 

Wij kijken er naar uit om elkaar weer te 

ontmoeten. Voorlopig worden de dien-

sten in Giethoorn nog niet vanuit Steen-

wijk bezocht en komen de Gietersen nog 

niet naar Steenwijk. 

Wij verheugen ons er op om elkaar weer 

te ontmoeten. 

Graag tot ziens, 

Eint Ockels 
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VAN DE KERKENRAAD 

Donderdagmiddag 20 februari is de ker-

kenraad in vergadering bijeen geweest. 

Zoals onze voorzitter al schrijft hervatten 

we kerkdiensten en activiteiten. In de 

dienst van 6 februari vindt de doop van 

zr. Ria v.d. Heide plaats.  Ook  onze 

voorjaarsvergadering op 9 maart gaat 

dus door.  

Zoals u in de vorige Gemeentebrief hebt 

kunnen lezen is de inloop vanaf 15.00 

uur en begint de vergadering om 15.30 

uur. Wat verder in de toekomst kijkend, 

15 mei vindt de Buitendag op Fredes-

hiem plaats en op Hemelvaartsdag 26 

mei kunt u het Vermaningspad, uitgezet 

door de Ring Zwolle, fietsen. De tocht 

begint bij de Vermaning van Blokzijl en 

gaat via de Vermaningen van Steenwijk 

en Giethoorn naar Blokzijl terug. Over al 

deze zaken hoort u te zijner tijd nog 

meer. 

Tiemen Kiestra 

AGENDA 

 Zondag 6 februari 10.0 uur  

Dienst in Steenwijk 

Doop van zr. Ria van der Heide 

ds. Gerke Van Hiele 

 Zondag 13 februari 10.00 uur 

Dienst in Giethoorn 

Ds. Gerke van Hiele 

 Maandag 14 februari 14.00 uur 

Gespreksgroep in Steenwijk  

o.l.v. ds. Gerke van Hiele 

 Zondag 20 februari 10.00 uur 

Dienst in Steenwijk 

Ds. Andries Bakker 

 Donderdag 24 februari 9.30 uur 

Kerkenraadsvergadering 

 Vrijdag 25 februari 11.30 – 14.30 uur 

Eetclub in Steenwijk  

 Zondag 27 februari 10.00 uur 

Dienst in Giethoorn 

Ds. Gerke van Hiele 

 Maandag 28 februari 14.00 uur 

Gespreksgroep in Steenwijk  

o.l.v. ds. Gerke van Hiele 

 

 

 

 

ONZE JARIGEN  

28 jan Zr. C.M. Maters 

8 feb Br. T.S. Kiestra 

21 feb Br. A.J. Husslage 

22 feb Br. J.P. v.d. Berg 

28 feb Zr. A. Ockels – van Apeldoorn 

2 mar Br. O.H. Klinefelter 

 

Tachtig is prachtig! Maar meer dan tach-

tig is reusachtig, is superformiweldigijn-

defantakolosachtig! Gefeliciteerd 

en een fijne verjaardag! 
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‘THUIS OP AARDE’, REGIONALE BUITENDAG 

OP ‘BUITENGOED FREDESHIEM’ 

Door wie en waar wordt deze dag georga-

niseerd? 

Doopsgezind Noord Nederland (GDS, 

FDS en Ring Zwolle) organiseert voor 

de tweede keer een Buitendag.  De voor-

bereidingen zijn in volle gang en het be-

looft een feestelijke dag te worden. 

Voorop staat plezier en ontspanning, be-

zinning en inspiratie en vooral elkaar 

ontmoeten. Wij hopen deze dag door te 

brengen deels in de open lucht en deels 

binnen. Het thema voor deze dag is 

‘Thuis op aarde'. De aarde is niet alleen 

de plek waar we wonen, maar ook de 

plek waarvoor wij met elkaar verant-

woordelijkheid dragen. Deze dag is er-

voor bedoeld om elkaar daarin te bemoe-

digen.  

Voor wie is deze dag bedoeld? 

Deze dag is bedoeld voor iedereen, van 

de jonge spring-in-het-veld tot rollator-

gedreven senioren. Voor een ieder die 

geïnteresseerd is en zich betrokken voelt 

bij een geloofsgemeenschap.  

Wat is de inhoud van deze dag? 

Na het welkom is er een korte viering. 

Aansluitend zijn er diverse workshops 

voor denkers, doeners, dromers, praters, 

wandelaars en creatievelingen. Er is ook 

een speciaal programma voor de mid-

denleeftijders, voor de jeugd en kin-

deren. Na de vegetarische lunch is er nog 

een beknopte afsluiting.  

Wat zijn de kosten? 

Ring Zwolle, GDS en FDS dragen voor 

een groot deel bij in de onkosten van 

deze dag. Van de deelnemers vragen wij 

een eigen bijdrage van € 15,- pp., voor de 

kinderen € 5,-pp.  

Opgeven 

Opgeven en betalen kan vóór 15 april bij 

de Kerkenraad van de eigen gemeentes. 

Het resultaat kan doorgegeven worden 

aan Tineke de Vries mailadres: 

tdevriesdrent@gmail.com  

 

Wanneer: zondag 15 mei 2022  

Waar: ‘Buitengoed Fredeshiem’,  Eider-

berg 2, 8346 KJ De Bult 

Hoe laat: 10.00 uur Inloop, 10.30 uur 

aanvang. 

Afsluiting: 15.00  uur 

N.B. Er is ook een mogelijkheid om in 

de buurt van Fredeshiem de nacht van 

14 op 15 mei te kamperen op Camping 

de Wielewaal, Bultweg12, De Bult. Er 

zijn ongeveer 20 plekken beschikbaar! 

Kampeerkosten: campers en caravans: 

€ 22,50, tenten: € 18,00 beide alles inbe-

grepen.  

mailto:tdevriesdrent@gmail.com
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VERMANINGSPAD 2022 

Traditioneel wordt jaarlijks door één of 

meer Doopgezinde gemeenten op He-

melvaartsdag het zogenaamde Verma-

ningspad geor-

ganiseerd op  

donderdag 26 

mei aan-

staande.  

Routes 

De route begint 

in Blokzijl bij 

de DG kerk 

‘Het Lam’. Jul-

lie worden 

daar ontvangen 

met een kop 

koffie met 

Blokzijler brok. 

In de DG kerk in Giethoorn kan de zelf 

meegebrachte lunch opgegeten worden, 

Er is ook soep. Vervolgens door naar de 

DG kerk in Steenwijk voor een kop thee 

of koffie. Vervolgens via de Weerribben 

langs het gehucht Nederland weer terug 

naar Blokzijl. De dag wordt traditioneel 

afgesloten met een vesper in de DG kerk 

‘Het Lam’.  

Er is ook een autoroute door de kop van 

Overijssel uitgezet.  

Startpunt en kosten 

Startpunt is parkeerplaats aan de Kanaal-

weg 3 net buiten Blokzijl. Vertrek tussen 

9.00 en 10.00 uur. De kosten voor deel-

name bedragen € 

10,-- p.p. 

Hier ontvang je 

een route be-

schrijving, en een 

button die recht 

geeft op koffie, 

thee, soep en gra-

tis overtocht  met 

het veerpontje bij 

Jonen. 

Aanmelding  

Graag aanmelden 

vóór 1 mei bij  

info@dg-ring-

zwolle.nl. Voor informatie kunt u Tineke 

de Vries bellen, tel. 06 -25 366 3195, of 

per e-mail info@dg-ringzwolle.nl.  

Namens het bestuur van de Ring Zwolle. 

zeggen wij jullie bij voorbaat hartelijk 

dank voor de medewerking. 

Marten van Buren, 

Frans van der Meer, 

Tineke de Vries. 

mailto:info@dg-ringzwolle.nl
mailto:info@dg-ringzwolle.nl
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