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Van de dominee
Februari is nog echt een wintermaand. Het kan vriezen en het kan dooien. Nu hebben wij een
kwakkelwinter, waarin de vorst niet doorzet en de lente nog op zich laat wachten. Dan duurt het
lang voordat de zonnestralen krachtiger worden en we weer met energie verder gaan. Verschillende
zaken stemmen mij zorgelijk, dus de hulp van u allen is dringend gewenst. Niet alleen het vochtige
weer zorgt voor zieken binnen onze gemeente, maar velen hebben te maken met lichamelijke- en/of
psychische klachten, dan wel ernstige ziekten. Aandacht voor hen door middel van een kaartje of
een bezoekje wordt zeer gewaardeerd. Binnen de kerkenraad hebben wij al enige tijd vacatures bij
de diakenen en de ouderlingen. We merken, dat de taken die nu gedaan worden door minder
mensen zwaarder gaan wegen. We houden het zo niet langer vol en zullen dus actief op pad gaan
om nieuwe ambtsdragers erbij te krijgen. Met meer mensen kun je de taken beter verdelen. We
hopen op positieve reacties vanuit de gemeente, zodat het kerkenwerk door kan gaan. De tijd tussen
Kerst en Pasen noemen we kerkelijk gezien de Epifaniëntijd. Jezus verschijnt aan ons mensen en
laat zien wat hij van ons verwacht. Hij roept vissers aan het meer van Galilea om zijn leerlingen te
worden en ze doen het! Nog steeds zal een ieder, die werkelijk kennis maakt met Hem, voelen, dat
je je aan Hem niet kunt onttrekken. Hij roept ons erbij en ziet waar onze talenten liggen. Het
mooiste is het wanneer een ieder om beurten zijn of haar steentje bijdraagt. Waarom niet nu?
Wanneer wij omzien naar elkaar, zien we deze winter steeds meer bloemen openbloeien. Een
belangstellende februarimaand gewenst, Ds. A. van Waard
Situatie thuis
De rust bij ons thuis is enigszins weergekeerd. We hebben sinds januari contact met Stichting
SEIN en personen, die hopelijk passende hulp kunnen bieden aan ons als gezin. Het is een lange en
intensieve weg langs de hulp-verlenende instanties, die veel energie kost. We zijn er nog niet en er
moeten nog enkele moeilijke hobbels genomen worden. We hebben veel spanning meegemaakt en
moeten nu weer vertrouwen opbouwen. Maar we zijn blij, dat we ook positieve ontwikkelingen
zien. Voorlopig zal Marjan ter Beek het pastorale werk in de gemeente nog voort-zetten en ook de
bijbelgespreksgroep is dit seizoen in haar handen. Ik dank al degenen die met ons meeleven.
Richard, Astrid, Vincent en Frederique van Waard

Preekrooster
2
9
16
23

koffiedrinken
H.A. lopend

Dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot
Ds. A. v. Waard - Pieterse
Dhr. R. Pasterkamp, Urk
Ds. A. v. Waard - Pieterse

Collecteopbrengsten december en januari
1
8
15
22
24
25
29
31
5
12
19
26

Kerk
42,40
47,55
45,10
52,35
76,16
55,10
39,02
40,05
46,30
29,60
48,45

Diaconie Uitgang
35,60
36,65
40,60
46,50
55,48
45,75
42,77
geen
73,30
111,22
38,50
83,35
39,30
29,65
35,35
34,75
42,50
47,80
31,25
27,60
49,90
57,72

Bloemen naar
Mevr. G. Smit
Mevr. T. Piek
Mevr. M. Stevens
Dhr. H. Buter

Dhr. N. Smit
Mevr. W. ten Wolde
Fam. T. Miggels
Fam. J. ten Wolde
Mevr. W. Strijker

De uitgangscollecten waren respectievelijk bestemd voor de bloemencie., ouderenwerk,
zondagsschool, jeugdwerk, kinderen in de knel, onderhoud kerk, pastoraat, Liliane Fonds,
verwarming, bloemencie. en het Lepra Fonds. De H.A. collecte op 8 december bedroeg € 81,80 en
was bestemd voor “Orange the World”. De collecte in de gezamenlijke kerstavond dienst bedroeg
€ 244,16 en was bestemd voor de belevenistafel in Zonnewiede.
De jarige 80plussers van deze maand:
01-2 Dhr. H. Baas, Ds. J. J. Ketstraat 73
03-2 Mevr. A. de Lange, Jonenweg 12
14-2 Dhr. K. W. Logchies, Veldweg 18
18-2 Mevr. J. Bakker, Ds. J. J. Ketstraat 109
25-2 Mevr. G. Van IJsselmuiden, Ds. J. J. Ketstraat 49
28-2 Mevr. J. Schaaphok, Beulakerweg 74a
Voor u allen een fijne dag
Bloemenbusje
Zondag, 15 december werd het bloemenbusje achterin de kerk geleegd en de inhoud was het mooie
bedrag van € 123,50. Vorig jaar rond deze tijd bedroeg dat bedrag € 78,40.
H.A. collecte 9 februari
Hoi allemaal! Ik ben Gemma Meijerink. Ik ben 22 jaar en woon nu iets langer dan 2 jaar aan het
Binnenpad in Giethoorn samen met Vincent Spitzen. Op 4 juli zal ik vertrekken naar Salitral in
Bolivia. Salitral is een klein boerendorpje waar de kinderen op dit moment niet naar school kunnen.
Dit komt doordat er geen school staat in het dorp. De dichtstbijzijnde scholen zijn op minimaal een
uur loopafstand en zitten allemaal vol. Op dit moment wonen er ongeveer 45 families in Salitral en
ze leven allemaal van de landbouw. Steeds meer mensen trekken richting Samaipatta en vestigen
zich in dorpjes zoals Salitral. De komende tijd zal het dorp dus flink groeien. Dit betekent dus dat er
dan ook steeds meer kinderen zijn die niet meer naar school kunnen. Ik doe zelf de Pabo en vind het
belangrijk dat elk kind de mogelijkheid heeft om naar school te gaan. Het recht op onderwijs en een
kans op een toekomst. Iets dat voor ieder kind normaal zou moeten zijn, maar helaas nog lang niet
overal het geval is. Ik vind het belangrijk om mezelf hiervoor in te zetten zodat goed onderwijs
straks ook voor deze kinderen mogelijk is. Het project in Bolivia zal mijn derde project worden. Ik
ben eerder mee geweest naar Zambia in 2015 en naar Malawi 2016. Het is fantastisch om te zien
wat de invloed van een World Servants project is in de dorpen waar ik ben geweest. De mensen in
Malibi hebben nu een kleine gezondheidskliniek waardoor er dichtbij medische hulp is. En de
kinderen in Kapirimtiwa hebben er nu mooie klaslokalen bij waardoor ze niet meer buiten hoeven te
zitten en in het regenseizoen zelfs thuis moesten blijven. Ook op mij hebben de projecten veel
invloed gehad. Ik ben anders naar de wereld gaan kijken en heb het geloof gevonden. Iets waar ik

ontzettend dankbaar voor ben.Ik zal dit project voor de tweede keer mee gaan als leider van het
kinderwerk. Dit houdt in dat ik elke dag een programma voor de kinderen organiseer. Samen spelen
we een verhaal uit de Bijbel, zingen we liedjes, danken we God voor deze enorme zegen, spelen we
spelletjes en knutselen we mooie dingen. Naast dat het geweldig is om samen met de kinderen iets
van Gods liefde mee te mogen geven, blijven ze op deze manier ook van de bouw af. De kinderen
vinden het altijd allemaal erg interessant en willen er graag zo veel mogelijk bij zijn, maar op de
bouw is het voor kinderen natuurlijk soms best gevaarlijk. Naast het kinderwerk zal ik ook elke dag
een GMG leiden. GMG staat voor goedemorgen gesprek. Elke dag gaan we in dezelfde kleine
groepjes uiteen om te bespreken hoe het gaat en bespreken we een stukje uit de Bijbel. Om de beurt
hebben de leiders, we zijn met zes leiders, dag leiding. Dan zorgen we dat iedereen op tijd wakker
wordt, op tijd op de bouw staat en weer op tijd terug is voor het eten. We hebben geen telefoon mee
op het project dus dan is het handig als er iemand in de gaten houdt dat alles goed gaat. Om mee te
kunnen met dit project is er veel geld nodig. Om dit geld bij elkaar te krijgen, organiseer ik
verschillende acties. Zo heb ik tijdens oud en nieuw oliebollen verkocht. Iedereen die deze bij mij
gekocht heeft, heel erg bedankt!! Ik hoop dat ze lekker waren. Van Tineke kreeg ik te horen dat ze
in de Protestantse kerk ook graag mijn project willen steunen. Voor al deze giften ben ik jullie
enorm dankbaar. Ik ervaar het echt als een zegen en kan jullie garanderen dat het geld goed terecht
komt. Alvast ontzettend bedankt!!
Snertactie
Zaterdag 7 maart is er weer de jaarlijkse snertactie georganiseerd door de activiteiten commissie
van de protestantse gemeente Giethoorn. Tussen 9.30 en 12.00 uur zullen wij in Giethoorn weer
langs de deuren gaan met erwtensoep, bonensoep en worsten. Tevens kunt u tussen 9.30 uur en
12.00 uur ook bij het Protestants Centrum terecht om daar soep en/of worst te kopen. Om weer een
mooie opbrengst te krijgen en dus veel soep en worst te verkopen hebben we vrijwilligers nodig die
langs de deuren willen gaan.
U kunt zich aanmelden bij Minnie Miggels (tel 361893) of Minnie Kruider (tel 362728).
Excursie
Tijdens onze gemeenteavond vorig jaar werd door een aantal gemeenteleden aangegeven dat ze het
fijn zouden vinden om vanuit de kerkelijke gemeente met elkaar op een interessante excursie te
gaan. Onder het mom van voor en door gemeenteleden stellen wij dan ook de vraag welke mensen
er een leuk idee hebben voor een excursie en tevens interesse hebben om dit samen te organiseren.
U kunt zich hiervoor melden bij Petra van Wieringen. 06-18178754.
Groot huisbezoek. Op de gemeenteavond vorig jaar gaf een aantal gemeenteleden als suggestie om
in 2020 weer Groot Huisbezoeken te gaan houden bij gemeenteleden thuis. Citaat van de landelijke
site van de Protestantse Kerk: “Een groot huisbezoek wordt georganiseerd door de kerkelijke
gemeente. Het is een eenmalige ontmoetings- en gespreksbijeenkomst met een kleine groep mensen
van ongeveer 10 met als doel elkaar te ontmoeten in informele sfeer. Je zou het daarom ook een
huiskamergesprek kunnen noemen. Met elkaar in gesprek gaan rondom een thema. En met elkaar
delen van je leven, je gedachten, je ervaringen en je geloof. De ervaring leert dat deze werkwijze
lerend werkt en iets kan toevoegen aan de band die mensen met elkaar hebben. Ontmoeting,
bezinning en pastoraat. Bij ontmoeting denken we aan de ontmoeting tussen mensen, tussen leden
van de gemeente. Maar het doelt ook op de ontmoeting tussen God en mensen. Het is mooi als u in
het gesprek met de ander iets van de Ander (met een hoofdletter) mag ontdekken. Bezinning is een
belangrijk onderdeel omdat we in een groothuisbezoek verder willen komen dan een gesprek over
koetjes en kalfjes. In een groothuisbezoek gaat het om het samen nadenken over vragen die te
maken hebben met zingeving. Ook pastoraat is een element uit het groothuisbezoek. U bent bij
elkaar als leden van één gemeente en wilt naar elkaar omzien. In het gesprek toont u belangstelling
voor elkaar en heeft u de gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over zaken die er werkelijk toe
doen. Het samenspel van deze drie elementen maakt een groothuisbezoek meer dan een gewoon
gesprek.”
Graag zouden wij van u vernemen wie zijn huis beschikbaar zou kunnen en willen stellen voor een
Groot Huisbezoek. U kunt dit doorgeven door een mailtje te sturen aan de scriba van onze kerk de
heer Harry Besselse: scribagiethoorn@gmail.com

Preekvoorziener gezocht
Tineke Boes heeft bijna 9 jaar deze taak uitgevoerd, maar is genoodzaakt i.v.m. haar
gezondheidstoestand het stokje over te dragen. Per jaar, voornamelijk in de maand maart dienen
ongeveer 25 voorgangers telefonisch benaderd te worden voor een preekbeurt in onze kerk en men
is verantwoordelijk voor het (gedeeltelijk) opstellen van het preekrooster. Het is een overzichtelijke
taak die over het hele jaar gezien relatief weinig tijd kost. Mocht u op deze manier uw steentje
willen bijdragen aan onze kerkelijke gemeenschap dan kunt u voor nadere informatie contact
opnemen met Tineke Boes, tel. 360322 of de scriba Harry Besselse, tel. 344266.
Gift
De kerkrentmeesters hebben een gift ontvangen van € 137,50. Onze pastorale medewerkster ontving
in december een gift voor de kerk van € 10,-. De gevers/geefsters worden hartelijk bedankt.
Sparen voor de zending
Al jarenlang worden er in het hele land door vele vrijwilligers postzegels, kaarten, cartridges en
mobiele telefoons ingezameld voor het zendingswerk van Kerk in Actie en de Gereformeerde
Zendings Bond. In Giethoorn en omstreken staat het huis van mevrouw Annie de Lange ook al vele
jaren bekend als inzamelpunt en tussenstation voor deze gebruikte postzegels, kaarten, cartridges en
mobile telefoons. Dit leverde veel geld op voor de zending. Mevrouw de Lange heeft nu
aangegeven dat het tijd is voor een ander verzamelpunt. Vanaf nu kan dan ook ingeleverd worden in
het Protestants Centrum van onze gemeente in Giethoorn en wel in de melkbus die achter de deur
bij de ingang staat. Ook kunt u op afspraak aanleveren bij mevrouw Minie Kruider in Giethoorn.
Haar telefoonnummer is: 06-41704095. We bedanken Annie de Lange bij deze heel hartelijk voor
het vele werk door haar verzet voor de zending, voor het daarbij openstellen van haar huis als
verzamel - en sorteerplek en voor de fantastische bijdrage die zij hiermee en natuurlijk met behulp
van u allen als spaarders heeft kunnen geven. We hopen dat u allen enthousiast blijft sparen zodat
we de zending kunnen blijven steunen.
In memoriam Hendrikje Knol-Spikman
Op 1 januari is overleden mevr. Hendrikje Knol-Spikman op de leeftijd van 96 jaar. Zij woonde de
laatste jaren in Zonnekamp te Steenwijk. Ze begon haar leven in Zuidveen, maar woonde
vervolgens op verschillende plaatsen aan de Beulakerweg en aan de Wilgen in Giethoorn. Kort na
de oorlog trouwde zij met Johan Knol en het paar kreeg drie kinderen. Ze trad niet graag op de
voorgrond, maar was zorgzaam en bezorgd over wie aan haar zorg waren toevertrouwd. Haar
familie werd uitgebreid met kleinkinderen en achterkleinkinderen. Tot het einde toe was zij
belangstellend en betrokken. Naar haar wens heeft de begrafenis in besloten kring plaatsgevonden
op maandag 6 januari op de begraafplaats aan de Beulakerweg. Met gedichten, het Onze Vader en
de zegen hebben we afscheid van haar genomen. Moge zij nu rust vinden bij God, onze Vader, die
ons niet verlaat. Wij wensen kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Gods kracht nu zij haar
zullen missen.
Ds. A. van Waard.
Schrijfacties Amnesty International
Op donderdag avond 20 februari komen we weer bij elkaar om door middel van het schrijven van
brieven 3 internationale acties van Amnesty International te ondersteunen en hiermee te strijden
voor mensenrechten. Aangezien dit strijden nog steeds hard nodig is hopen we op zoveel mogelijk
deelnemers aan deze schrijfavond in onze gezellige groep. 1 Uur per maand. Je zou zeggen dat moet
toch lukken? Van harte welkom in het Protestants Centrum. We starten om 19.00 uur. Deze maand
richten we de brieven aan de autoriteiten van: Irak, Rusland en Colombia. In Irak werd de 29-jarige
advocaat Ali Jaseb Hattab al-Heliji op 8 oktober ontvoerd. Twee dagen voor zijn verdwijning
bedreigden mannen van de Irakese veiligheidsdienst hem. Ze zeiden dat hij moest ophouden met
zich uit te spreken op Facebook over de vele demonstranten die gedood zijn tijdens de
massaprotesten die begin oktober in Irak uitbraken. Al-Heliji kreeg op 8 oktober een telefoontje van
een vrouw die hem wilde spreken. Hij dacht dat het om een nieuwe zaak ging. Maar het was een
val en hij werd ontvoerd door gewapende mannen die vermoedelijk onderdeel zijn van een tak van
het Irakese leger. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen. We roepen de minister van

Binnenlandse Zaken van Irak op onmiddellijk onderzoek te doen naar de ontvoering van Al-Heliji
en ervoor te zorgen dat hij met zijn familie wordt herenigd. In Rusland wilden Yan Sidorov en
Vladislav Mordasov op 5 november 2017 op de stoep van een overheidsgebouw in Rostov aandacht
vragen voor honderden inwoners die hun huizen verloren bij een grote brand eerder dat jaar. Tijdens
hun voorbe-reidingen pakte de politie hen op. Op 4 oktober 2019 veroordeelde een rechter beide
activisten tot 6 jaar in een streng strafkamp voor ‘een poging tot het organiseren van massarellen’.
Yan en Vladislav zeggen tijdens hun voorarrest te zijn gemarteld. Zij moesten onder dwang
bekennen dat ze van plan waren een gewelddadig protest te organiseren. We roepen de openbaar
aanklager in Rusland op de veroordeling van Yan en Vladislav onmiddellijk te vernietigen. Sinds
augustus worden medewerkers van de Colombiaanse mensenrechtenorganisatie dhColombia thuis
en op kantoor in de gaten gehouden door onbekende mannen. Een van de werknemers is zelfs met
de dood bedreigd. dhColombia is een organisatie die juridische hulp verleend aan slachtoffers van
mensenrechtenschendingen. Ook behandelen ze zaken waarbij hoge ambtenaren van het leger en de
overheid betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen. Dat ligt zeer gevoelig. Vanwege hun werk
worden medewerkers en hun familie voortdurend bedreigd. Slechts 1 medewerker krijgt van de
overheid bescherming. We richten ont tot de Colombiaanse autoriteiten en roepen hen op de
medewerkers van de organisatie dhColombia onmiddellijk te beschermen.
Met een vriendelijke groet, Petra van Wieringen 0521-851414.
Kerkenraadsvergadering
Op 9 december werd de laatste kerkenraadsvergadering van het jaar gehouden. In deze vergadering
was Marjan ter Beek als gast aanwezig. Zij is sinds half november in onze kerkelijke gemeente als
pastoraal medewerker werkzaam en deze vergadering was mede een mooie gelegenheid om nader
met elkaar kennis te maken. De nieuwe versterker zal op zeer korte termijn worden geïnstalleerd.
Dit geldt ook voor het renoveren van het keukentje in de kerk. Plaatsing van een bankje op het
kerkhof moet via de gemeente lopen; op eigen houtje zoiets doen levert problemen op. Er zijn
opmerkingen over de soms onverzorgde aanblik van bepaalde graven, maar dit is een zaak van de
gemeente en nabestaande(n); wij als kerk gaan daar niet over. De grond van de kerk die thans
verpacht wordt, zal t.z.t. worden geruild met een stuk grond van gelijke waarde. Kadastraal zijn het
stuk grond, waar de kerk opstaat en het stuk grond waar het Protestants Centrum op staat,
samengevoegd. Hierdoor is er nog maar één elektriciteitsaansluiting nodig n.l. die van het Centrum.
Hierdoor kan de elektriciteitsopbrengst van de zonnepanelen ook ten goede komen aan het
elektriciteitsverbruik in de kerk en dit is op jaarbasis een kostenbesparing van ruim € 400,-. In de
zomer zal weer gestart worden met het fenomeen gastdames en/of -heren.
Kerkleden die verzocht werden een vacature in de kerkenraad te vervullen laten het helaas afweten
en dit baart de kerkenraad grote zorgen omdat de taken steeds over minder mensen dient te worden
verdeeld. Om het reilen en zeilen van het kerkelijk werk op een goede manier voort te kunnen
zetten zijn er nu eenmaal vrijwilligers nodig, dus mocht u benaderd worden neem dat dan in uw
overweging mee. Er zullen dus ook nu weer gemeenteleden benaderd worden om te voorzien in de
vacature van ouderling, diaken(en), preekvoorziener en vrijwilligers voor de tentdienstcommissie.
Zoals het er nu voor staat zal er ook op 4 mei 2020 in Giethoorn op de begraafplaats een
dodenherdenking plaatsvinden. Er is voldoende draagvlak in Giethoorn en Dwarsgracht om dit op
een goede manier van de grond te krijgen. De burgemeester van Steenwijkerland heeft toegezegd
daarbij aanwezig te zijn. De volgende vergadering staat gepland op 3 februari.
Nieuwsbrief
Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen, mail dan uw naam, adres en e-mailadres naar:
scribagiethoorn@gmail.com.
Mocht u nog kopij hebben voor de volgende nieuwsbrief dan kunt u dat op de laatste zondag van de
maand doorgeven aan dit e-mailadres.

