
 

 

Van de dominee 
 
De zomer lijkt de laatste jaren steeds meer een periode van uitersten en dan bekijk ik 
het in eerste instantie vanuit de weersgesteldheid.  Enorme hitte, met in veel landen 
droogte en bosbranden tot gevolg. Of hevige neerslag, waardoor overstromingen 
ontstaan. Geen buitje of een paar graden warmer, zodat we ons geleidelijk aan 
kunnen aanpassen; nee, het gaat in extremen. Zo ervaren ook velen de toestand in 
de wereld. Oost en West zijn (weer) tegenover elkaar komen te staan, zeker na de 
inval van Rusland in Oekraïne. Maar ook politieke beslissingen op het gebied van 
energie, klimaat en stikstof maken de afstand tussen mensen groter. Groepen komen 
in actie. Mensen verdedigen hun positie, vechten voor hun positie. De sfeer wordt 
grimmiger. Ik las een gedicht van Phil Bosmans, die zich zorgen maakt over de 
verdeeldheid in de maatschappij.  

‘Ik loop op straat en ik zie geen linkse mensen, ik zie geen rechtse mensen. Alleen 
maar “mensen”. Ik wring me in de spitsuren op trein, tram en autobus en ik zie geen 
linkse mensen, ik zie geen rechtse mensen, alleen maar mensen, haastige mensen. Ik 
loop rond in klinieken en hospitalen en ik zie geen linkse mensen, ik zie geen rechtse 
mensen, alleen maar mensen, zieke mensen, mensen met pijn. Waarom mensen 
verdelen? Waarom ze een kleur geven, hun een etiket opplakken? Waarom ze 
verdelen in goede en kwade, in gele en rode mensen? Als je de mensen in kampen 
verdeelt, maak je de mensen tot vijanden van elkaar. Je hebt twee handen, een linker 
en een rechter. Steek één hand uit naar links en één naar rechts en verzoen de 
mensen met elkaar.” 

De zomerperiode leent zich bij uitstek om naar buiten te gaan. Om te genieten op of 
bij het water, van de koeien in de wei, van de vogels in de lucht, van de gewassen op 
het veld. Ik kan mij Nederland zonder een groot deel van de landbouw niet 
voorstellen. Om te kunnen genieten moet je vrij zijn van wrok en haat, vrij van driften 
die verdelen en uit elkaar scheuren. Zo kun je tot jezelf komen, tot inzicht komen, tot 
elkaar komen. Dan kun je dankbaar zijn voor het licht van de zon en komt de 
vriendschap van God naar je toe in elke glimlach, in elke bloem, in elk goed woord. 
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Dan laden we op en voelen ons gesterkt door Gods aanwezigheid. Ik hoop, dat wij 
deze zomer ervaringen opdoen die ons doen groeien en bloeien. Als 
kerkgemeenschap willen we naar elkaar omzien en gevoelens delen in plaats van 
verdelen. Hoewel veel groepen een zomerstop hebben, gaan de kerkdiensten en de 
aandacht voor lief en leed gewoon door.  

Een mooie zomer gewenst,  

Ds. Astrid van Waard-Pieterse  

 

Bijbelmeditaties Zonnewiede  

Na een lange periode van afwezigheid door de maatregelen rondom Corona, zijn we 
in juni weer gestart met de bijbelmeditaties in Zonnewiede. Maandelijks een viering 
rondom Woord en gebed, ombeurten verzorgd door de Doopsgezinde- of de 
Protestantse kerk in Giethoorn. Een mooie gelegenheid voor mensen in de verzorging 
en degenen die in de inleun wonen, om elkaar te ontmoeten, samen te zingen, te 
luisteren naar een bijbelverhaal en te bidden. De eerstvolgende keer zal op 
dinsdagmorgen 19 juli zijn van 10.30-11.15 uur in de verhalenkamer boven. Dan zal ik 
voorgaan en de heer A. Nijmeijer begeleidt de liederen op het keyboard. Ook 
familieleden of vrienden van bewoners zijn van harte welkom.  

Ds. Astrid van Waard 

 

Tentdienst op het feestterrein op 28 augustus 2022, aanvang 10.30 uur.  

U bent allen van harte welkom om deze dienst bij te wonen. We hebben een aantal 
lokale zangers die prachtige liederen voor ons gaan zingen. 
De voorganger in deze dienst is ds. Klaas van de Kamp uit Kampen. 
De gehele dienst is van begin tot het einde in streektaal. Groot deel hiervan in het 
Gieters. In Giethoorn is nog nooit eerder een dienst helemaal in steektaal gehouden. 
Het thema van de dienst is: Ie mun fissn aj wat fangen wölln. 
U komt toch ook?  
Zet de datum alvast in uw agenda en volg verdere publicaties in de diverse streek- en 
huis aan huis bladen. 
De tentdienst commissie. 
 

Open Monumenten Dag 10 september 2022 

Ook dit jaar doen we weer mee aan de Open Monumenten Dag op 10 september as.  
De kerk staat dan open voor iedereen die een kijkje wil nemen. Om de dag meer invulling te geven is 
ons voornemen om bij het Centrum een aantal activiteiten te organiseren waardoor het nog 
aantrekkelijker wordt om de kerk te gaan bekijken. Denk bijvoorbeeld aan een markt waar van alles 
te koop is, zoals boeken, kunst en porselein maar waar ook leuke activiteiten voor o.a. de kinderen te 
doen zijn. De opbrengst is voor de nieuwe beeld& geluidsinstallatie.  



Beeld& Geluid 
 
Inmiddels hebben we in samenwerking met de fam. Bloemert overeenstemming over de offerte, 
waarbij we ervoor hebben gekozen om de geluidsinstallatie te vervangen en ook een 
ringleidingsystem aan te leggen. Met een nieuwe camera zal ook de beeldkwaliteit ook aanzienlijk 
verbeteren. Door het hergebruiken van twee microfoons en de luidsprekers en niet te kiezen voor 
een compleet nieuwe videostreaminstallatie hebben we de totale investering ongeveer weten te 
halveren en teruggebracht tot € 10.300. Nog steeds een heel groot bedrag, vandaar dat giften voor 
dit doel meer dan welkom zijn. Inmiddels is € 2800 aan giften ontvangen.  
We steven erna om de installatie voor de vakantieperiode af te ronden.  
 

PS: u kunt uw gift overmaken naar het rekeningnummer van de kerkrentmeesters (NL 69 RABO 

0322001080) onder vermelding van bv  “Beeld&Geluid”.   
 
Kerkrentmeesters   
 
 
Giften 
Voor de nieuwe beeld- en geluidsinstallatie zijn 4 giften ontvangen. 2x een gift van € 50 en 
2x een gift van € 100.      
Heel hartelijk dank hiervoor. 
 

Preekrooster 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Collecte en bloemen 
 

3 juli  Ds. A van Waard-Pieterse (voorbereid door de “bijzondere diensten 
commissie”, tevens koffiedrinken) 

10 juli      Ds. A. van Waard-Pieterse  
17 juli      Ds. W.L. de Jong, Rinsumageest  
24 juli       De heer J. Smit, Belt-Schutsloot 
31 juli  Mevr. B. Groen-Mol, Giethoorn 

7 aug  De heer J. Smit, Belt-Schutsloot  
14 aug  De heer H. Brouwer, Rouveen 

21 aug  Ds. B Metselaar, Beilen 
28 aug  Tentdienst samen met de Doopsgezinde Gemeente  



 
 
PVD nieuws  
 
In de maand juli en augustus hopen deze 80-plussers hun verjaardag te vieren.  
 
13-7  Mevr. A. Heite,     Eendrachtsplein 6 
30-7  Mevr. J. Vink,     Ds. J.J. Ketstraat 77 
08-8  Mevr. G. Broer,    Eendrachtsplein 28 
11-8  Mevr. A. de Bruijn,  Ds. J.J. Ketstraat 43/12 
 
Van harte gefeliciteerd dames. 
 
De PVD heeft onlangs afscheid genomen van de heer Geert Wildeboer. Vele jaren liep hij 
met het verjaardagsbusje, en de laatste jaren bracht hij de verjaardagskaarten in zijn 
buurt rond. Dit deed hij zeer plichtsgetrouw en heeft als dank een mooie plant gekregen. 
Zijn taak is overgenomen door Mevr. Korthoef waar we heel blij mee zijn! 

5 juni Diaconie € 35,80 en Kerk € 41,90 
Uitgang: Diaconie € 32,05 t.b.v. zending Zuid-Afrika 
Bloemen: dhr. E. Knol 

12 juni Diaconie € 29,55 en Kerk € 23,60 
Uitgang: Kerk € 29,40 t.b.v. Beeld- en Geluidsinstallatie 
Bloemen: dhr. J. ten Wolde 

19 juni Diaconie € 19,05 en Kerk € 20,25 
Uitgang: Avondmaalscollecte € 39,45 t.b.v. Leger des Heils 
Bloemen: dhr. H. Baas       

26 juni  Diaconie € 30,10 en Kerk: € 31,00 
Uitgang: Kerk € 26,20 t.b.v. onderhoud Kerk 
Bloemen: fam. Hensbergen, fam. Aalbers, fam. Gorte, fam. Bijkerk 
en fam. Miggels   


