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Van de dominee
1 maart is de eerste zondag van de 40-dagentijd. De tijd voor Pasen, die ook wel de lijdenstijd of de
vastentijd wordt genoemd, begint op as-woensdag en dan tellen we 40 dagen tot aan Pasen. De
zondagen worden niet meegerekend, want dat zijn dagen om de dag des Heren te vieren. De 40dagentijd is een tijd om meer dan anders stil te staan bij onze manier van leven, bij mensen in nood
dichtbij of ver weg. We volgen Jezus, die aandacht had voor mensen die lijden, maar het ook zelf
onderging. Het thema van Kerk in Actie is dit jaar: “Sta op”. Het is een aansporing voor mensen die
de hoop verloren hebben. “Ga niet bij de pakken neerzitten”. We vragen aandacht voor christelijke
arbeidsmigranten uit Azië, die naar de Golfstaten trekken in de hoop werk te vinden. Velen kunnen
niet lezen en zijn blij als bijbel verhalen worden verteld. Ook mensen in Soedan, die vluchtten voor
de hongersnood, krijgen hulp om het gewone leven weer op te pakken. Diaconale en missionaire
projecten in Nederland zetten mensen in hun eigen kracht. “Sta op” heeft in de bijbel te maken met
genezing en een nieuw begin dat er bij God is.
Sta op en maak nieuw leven mogelijk. Een bezinnende 40-dagentijd gewenst, Ds. A. van Waard
Zondagsschoolproject “Een teken van leven”
Tijdens de 40-dagentijd volgen we Mozes, die van God de opdracht krijgt om het volk Israël terug
te brengen naar het Beloofde land. God heeft het hulpgeroep van het volk gehoord en wil hen
bevrijden. De farao van Egypte wil het volk echter niet meteen laten gaan en er volgen vele plagen.
God geeft telkens tekens van leven, zodat de mensen de hoop niet verliezen. Zien wij deze tekens
van leven van God en van de mensen om ons heen? In een groot projectboek komen de
bijbelverhalen aan de orde en kunnen de kinderen hun eigen ervaringen erbij tekenen.
Op het laatst komen het joodse en het christelijke paasfeest samen.
Leiding van de zondagsschool, Hilga Knol en Marloes van Dam
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De uitgangscollecten waren respectievelijk bestemd voor catechese, jeugdwerk, diaconie eigen
gemeente en onderhoud kerk. De H.A. collecte op 9 februari bedroeg € 95,10 die is bestemd voor
de organisatie World Servants.
Gift
De kerkrentmeesters ontvingen een gift van € 300,-. De gever/geefster wordt hartelijk bedankt!
PVD nieuws
Wij feliciteren de heer H. Kruider, Beulakerweg 105 die op 12 maart jarig is.
Liturgisch bloemschikken
In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen, het feest van
zijn opstanding uit de dood. Jezus riep: “Sta op!”, tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht.
Hij riep zelfs doden tot leven. Hij gaf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Binnen een
houten kader zien we een weefsel van takjes. In het midden is een open ruimte; een stip aan de
horizon. Er is hoop! We kunnen loskomen van knellende banden. Iedere zondag is de open ruimte
opgevuld door bloemen die bij de schriftlezing passen.
Marjolein Petter, Gerry Harsevoort en Ineke Bouwmeester
Musicalgroep Giethoorn speelt Jozef
Na maanden van voorbereiding brengt de Musicalgroep Giethoorn de musical Jozef op de planken.
Vrijdagavond 20 maart zal de première zijn van een zestal voorstellingen, te zien in de
Doopsgezinde kerk te Giethoorn. Een enthousiaste groep van 56 spelers en speelsters, onder leiding
van Wilma Werkman, keert terug naar de tijd van Jozef, een verhaal dat zich kenmerkt door
dromen, jaloezie en tweede kansen. Laat u meevoeren en geniet van het verhaal, het decor en de
aankleding. De Musicalgroep Giethoorn is vastbesloten ook van deze reeks voorstellingen een groot
succes te maken. Het reserveren van de gratis kaarten is mogelijk vanaf 15 februari as. De
optredens worden gespeeld op vrijdag en zaterdagavond. Op 20, 21, 27 en 28 maart en op 3 en 4
april 2020. Kaarten zijn te bestellen bij Marijke Schra, Molenweg 13, 8355 AS Giethoorn
Telefoon: 0521 362394 E-mail: tiemen.schra@ziggo.nl en af te halen bij Plus Ter Schure,
Giethoorn.
In memoriam
Op 8 februari is Grietje Stevens-Nijenhuis overleden op de leeftijd van 84 jaar. De begrafenis vond
plaats op 13 februari 2020, na een afscheidsdienst in de kerk. We lazen daarbij Johannes 6:29, haar
belijdenistekst. Een tweede tekst die ze zelf uitzocht, was “Mijn genade is u genoeg” (uit 2 Kor.
12). Aan zulke teksten hield Griet zich vast. Ze was een gelovige vrouw, moeder van 6 zoons en
een dochter, en (over)grootmoeder. Haar oprechte aandacht en zorg zullen haar kinderen en
kleinkinderen voor altijd in herinnering houden. Een leven rijk aan geloof en inzet voor andere
mensen. Ze zette zich niet alleen voor haar familie in, maar ook voor de kerk, als koster, en voor de
vrouwenvereniging, als penningmeester. Griet kwam uit een gereformeerd gezin, ze ging in
Steenwijkerwold met haar ouders naar de kerk. Later ging ze met haar man in Giethoorn wonen en
leerde hier ds. Ket kennen, die een diepe indruk op haar maakte. Ze ging hier naar de kerk en deed
na een aantal jaren belijdenis. Ook besloten ze om hun kinderen te laten dopen, dat waren er op dat
moment vijf. Tieme Koob, haar man, werd later diaken en kerkvoogd. En nog weer later werden ze
koster, meer dan 40 jaar lang. Heel bijzonder vond ze dat, om op zondagochtend de dienst voor te
bereiden en de klok te luiden. Ze voelde zich dan dicht bij God, als een schaap dat thuiskomt bij de
goede Herder. Ook het voorbereiden van de avondmaalstafel vond ze heel bijzonder, iets heiligs
waar zij haar bescheiden bijdrage aan kon leveren. Haar leven kende ook dieptepunten, zoals het
plotselinge overlijden van haar zoon Joop. In tijden van verdriet was haar familie heel belangrijk
voor haar en ook het delen van geloofsvertrouwen met anderen.
We wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
Ds. W.L. de Jong

In memoriam
Op 9 februari is overleden Tineke Spitzen-Boes, Beulakerweg 117, op de leeftijd van 57 jaar.
Ze heeft dapper gevochten. En je zou kunnen zeggen: uiteindelijk verloren… Maar zelf gaf ze aan:
Ik zal toch ook winnen. Maar eerst was er strijd. Het laatste half jaar vulde zich met ziekenhuisbezoeken, maar ook met dingen die ze nog graag wilde doen. Waaronder een fijne week samen met
het gezin in Zeeland. De laatste weken ging het erg snel achteruit. Eten en drinken wilde niet meer.
Tineke was er klaar voor en kreeg vrede. Tineke groeide op in Heetveld. Ze was het vierde en
jongste kind in het harmonieuze gezin Boes. Na de MAVO volgde ze een naai-opleiding. In 1990
ontmoette ze Hans met wie ze een jaar later trouwde. In Wolvega zijn Vincent en Mathilde geboren.
Toen is ze ook voor zichzelf begonnen en maakte ze kleding op maat. Ze volgde haar droom en
opende later in Giethoorn haar eigen bruidsatelier: BY BOES. In 1999 werd het jonge gezin
opgeschrikt door het bericht borstkanker. Daarna volgde een periode waarin Tineke mooie dingen
heeft kunnen doen met haar gezin. Samen op atletiek. Tineke zong graag bij de musicalgroep
Giethoorn. Met Hans heeft ze de afgelopen jaren nog een aantal mooie reizen gemaakt. Ook hield
ze van schilderen. In 2013 is de borstkanker weer terug gekomen en drie jaar later bleek het
ongeneeslijk. Tineke wilde graag leven en ze ging ervoor om samen met Hans en de kinderen
verder te kunnen. Ook besefte ze dat het misschien anders zou kunnen lopen. Half december moest
Tineke stoppen met de kuren. Het ging niet meer. Ze keek dankbaar terug op haar leven samen met
Hans. Dankbaar ook dat ze Vincent en Mathilde nog heeft mogen zien opgroeien. Tijdens de
afscheidsdienst hebben we stilgestaan bij de tekst van Jesaja 43:1-3. Deze tekst was het laatste half
jaar belangrijk geworden voor Tineke. Ze merkte dat God haar droeg, hoe moeilijk de
omstandigheden ook waren. Deze belofte gaf haar moed om door te gaan. ‘Als je door het diepe
water heen moet, dan ben Ik bij je. Als je door het vuur heen moet, dan zal je niet verbranden. Ik zal
er zijn. Als je door de moeiten van het leven wordt overweldigd, dan zal Ik er zijn.’ Bij die God zijn
we veilig zelfs door de dood heen. Want God heeft ons gemaakt en gewild en Hij heeft ons het
leven gegeven. ‘Hij heeft je bij je naam geroepen. Je bent van Hem. ’Tineke wist zich Zijn kostbare
eigendom. En Hij was het die haar droeg. Net zoals op haar schilderij met de voetstappen in het
zand. En dat pad loopt door voorbij de horizon.. En dan klinkt er een lied, een overwinningslied. In
Hem, Jezus, zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem die ons heeft liefgehad.
Wij wensen Hans, Vincent & Gemma, Mathilde & Danny en verdere familie sterkte en Gods
nabijheid toe, nu ze haar moeten missen.
Marjan ter Beek
Afscheid van Tineke Boes
Op vrijdag 14 februari jl. hebben de familie en vrienden afscheid genomen van Tineke Boes. Voor
ons als kerkenraad ontbrak een belangrijk afscheidswoord. Vorig jaar na de zomer had Tineke te
kennen gegeven dat zij wilde stoppen met de preekvoorziening en andere activiteiten voor de kerk.
Het ging qua gezondheid helemaal niet goed en hoop werd steeds meer vrees. Ik had haar al laten
weten dat wij haar graag wilde bedanken voor al haar werkzaamheden voor de kerk in een
kerkdienst. Haar reactie was dat eerst de chemo uitgewerkt moest zijn en ze wilde zich eerst weer
beter voelen, maar van uitstel kwam afstel. Nu willen wij Tineke alsnog bedanken en wij doen dit
via deze nieuwsbrief naar Hans en de kinderen, die haar zo vaak hebben afgestaan voor haar werk
voor onze kerk. Tineke heeft vele jaren in de kerk haar werkzaamheden gedaan en wie haar kende
weet dat zij dit met overgave en inzet deed. Maar dat ging ook nog eens gepaard met grote
creativiteit en ideeën. Iets doen zullen velen ook kunnen, maar iets bedenken, ontwikkelen is niet
eenieder gegeven, maar dat was wel Tineke. Of zij zich nu voor de zondagschool inzette en
ondertussen ook maar even de kerstkleding maakte, lijsten maakte op de computer of met oliebollen
venten, zij deed het, maar even makkelijk zette ze een Cospelavond op. Tineke is ook nog een
aantal jaren ouderling geweest en niet te vergeten heeft ze veel werk gedaan voor het Beamerteam.
Het meest zullen kerkgangers hebben genoten van de prachtige, kunstige maar vooral tot de
verbeelding-sprekende liturgische bloemstukken. Daar legde Tineke haar creativiteit in, maar
voelde je ook geloofsbetrokkenheid. Haar liturgisch creatief scheppen ondersteunde in een
oogopslag het beleven van het samenzijn rond woord en gebed en Tineke verstond de kunst om ons
dat te laten beleven. Tineke was bijna tien jaar onze preekvoorziener, een bijzonder belangrijke taak
die niet opvalt en waar de meeste kerkgangers geen weet van hebben maar erg ongelukkig zouden
zijn als dat niet goed gedaan zou worden. Tineke verstond de kunst om telkens weer predikanten en

kerkelijke werkers vast te leggen om in Giethoorn te preken, haar credo goede predikanten en niet
te ver weg dus weinig reiskosten. Tineke heeft het hele rooster voor 2020 nog klaargemaakt. Als u
bijvoorbeeld op 27 of 31 december van dit jaar in de kerk zit en luistert naar de gastpredikant
bedenk dan dat Tineke deze man al voor april 2019 voor ons had geregeld en vastgelegd. U en ik
kunnen haar gedenken om dan even hier aan te denken. Tenslotte kreeg ik omstreeks september
vorig jaar van Tineke een mailtje of zij de dode boom voor het Protestants Centrum mocht hebben
om van de stam en takken kunstzinnige dingen te maken. Zij maakte van dode dingen iets nieuws
en misschien wel mooier dan wat het eerst was. Is dit niet wat onze Heer bedoelt als Hij zegt:" Je
bent niet dood maar Ik heb je opgewekt tot een nieuw leven en zie Ik maak alle dingen nieuw."
Mag dit Hans voor jou en je kinderen een troost zijn en in die troost ligt ons bedanken aan Tineke
voor haar werk in onze gemeente van onze Heer. Namens de Kerkenraad van de Protestantse
Gemeente Giethoorn, Jan Bouwmeester.
Pasen en uw kerk
Wij zijn op weg naar Pasen , het hoogtepunt van het geloven van onze kerk in de Opgestane Heer.
In de Oosters-orthodoxe Kerk groeten de gelovige elkaar met: "De Heer is waarlijk opgestaan."
Wij als Protestantse kerk in Giethoorn willen aan die boodschap van onze Heer met heel ons hart
gevolg geven met woord en gebed maar ook door er voor de wereld te zijn pastoraal en diaconaal.
Hiervoor gebruiken wij de gaven die u aan onze kerk schenkt. Met Pasen willen wij u om een
extraatje vragen om ons werk een tandje meer te geven en het werk in de Gods tuin nog meer en
beter te kunnen doen. U krijgt binnenkort een brief met een verzoek om te geven aan de
Paascollecte en wij willen dit van harte bij u aanbevelen.
Namens het College van kerkrentmeesters, Jan Bouwmeester
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 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).
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 uiterlijk op de laatste zondag van de maand doorgeven aan dit e-mailadres.

