
 

 

Van de dominee 
 
Het is mei en de natuur komt voluit tot leven. Bladeren en bloesem aan de bomen, 

jonge dieren in de wei, bloemen in de tuin. Kerkelijk gezien bevinden wij ons nog in 

de Paastijd. Nieuw leven en een nieuw begin. Volop mogelijkheden om activiteiten 

weer op te pakken, nu het weer kan. We willen vooruit, maar denken ook terug 

aan wat is geweest. Op 4 mei herdenken wij de slachtoffers van de Tweede 

Wereldoorlog. Dit jaar zal er ook een dodenherdenking zijn op de begraafplaats in 

Giethoorn. Deze was al twee jaar geleden gepland, maar door de corona-

pandemie kon het de afgelopen jaren niet doorgaan. 5 mei is het bevrijdingsdag; 

wij vieren in Nederland, dat we al 77 jaar in vrijheid mogen leven. Helaas is dat in 

andere delen van de wereld wel anders. De oorlog in Oekraïne en de vele 

vluchtelingen die ook hier naar toe komen, maken ons bewust, dat vrijheid niet 

vanzelfsprekend is. Eind deze maand, op 26 mei is het Hemelvaartsdag. 40 dagen 

na Pasen, vieren wij, dat Jezus ten hemel voer en zit aan de rechterhand van God. 

Dit jaar gaan Hemelvaart en Pinksteren weer gepaard met het Feest van de Geest. 

Twee kunstenaars zullen hun kunstwerken exposeren in onze kerk. Kortom: 

genoeg te zien en te beleven. Ik hoop ook u en jou weer te bezoeken en te 

ontmoeten nu de besmettingscijfers van Corona aan het dalen zijn.  

Een bloeiende meimaand gewenst,  

Ds. A. van Waard  

 

Oude Paaskaars 

Tijdens de Paaswake op zaterdag 16 april is de nieuwe Paaskaars de kerk 

binnengedragen. Het licht van Christus is op die manier het komende jaar weer in 

ons midden. De oude Paaskaars van 2021 gaat dit jaar naar de heer A. Otten aan 

het Binnenpad. De ouderling en de dominee zullen deze eerdaags komen brengen.  
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Kerkdienst 1 mei  

Tijdens deze dienst besteden wij aandacht aan het herdenken van de slachtoffers 

van de Tweede Wereldoorlog. In het bijzonder noemen wij Frederick c. Grambo, 

die als piloot op 28 februari 1944 omkwam bij de Walengracht tussen Jonen en de 

Beulaker. Foto’s en een kruis hangen achter in onze kerk.  

 

4 mei dodenherdenking  

Dit jaar zal er voor het eerst een dodenherdenking zijn op de begraafplaats in 

Giethoorn bij de Protestantse kerk. Om 19.00 uur vertrekt een stille tocht bij de 

Buzepolle op weg naar de begraafplaats. Daar zal een kranslegging plaatsvinden, 

gevolgd door de Last Post en 2 minuten stilte. Na het Wilhelmus lezen kinderen uit 

groep 8 van basisschool De Punter een gedicht voor en zal Femmie Woltman 

vertellen over de oorlogsgraven op de begraafplaats. De voorzitter van de 4/5 mei 

vereniging- Gerrit Kiekebos- zal een kunstwerk onthullen, dat speciaal voor deze 

gelegenheid is ontworpen.  

Feest van de Geest  

Rond Hemelvaartsdag en Pinksteren (26, 28 en 29 mei en 4, 5 en 6 juni) zal dit jaar 

weer het Feest van de Geest gehouden worden. In Noord-West Overijssel en Zuid-

West Drenthe doen vele kerken en kunstenaars mee. In onze kerk zullen 

kunstwerken te zien zijn van Anette Wessels en Joepe Bos. De combinatie van 

hedendaagse kunst en monumentale kerkarchitectuur is zeker een bezoek waard. 

De kerken zijn op bovengenoemde dagen open van 13.00-17.00 uur. Vele 

vrijwilligers uit onze gemeente zijn bereid om u gastvrij te ontvangen. Namens de 

voorbereidingsgroep, Janny Petter en ds. Astrid van Waard  

Musicalgroep Giethoorn stopt 

Na 25 jaar en 14 musicals heeft de Musicalgroep Giethoorn helaas moeten besluiten 
te stoppen met optreden. Met veel plezier en enthousiasme hebben we per musical 
gemiddeld anderhalf jaar wekelijks geoefend om 6 voorstellingen te spelen voor 
ongeveer 200 mensen per avond. Dat we nu hebben moeten besluiten te stoppen 
valt ons zwaar. Echter door de Coronapandemie en door de beperkingen als gevolg 
van de verbouwing van de doopsgezinde kerk, was het voor ons niet mogelijk om de 
musicals nog langer op te voeren zoals wij en ons publiek dit gewend waren. 

Om toch op een goede manier af te kunnen sluiten zullen we voor de leden een 
feestavond organiseren. Ook zullen we een verkoop organiseren voor kleding, 
podium en rekwisieten op 11 juni van 11.00 tot 15.00 uur in de Vermaning in 
Giethoorn. Eventuele belangstelling hiervoor kan vooraf kenbaar worden gemaakt 
via musicalgroepgiethoorn25@gmail.com.  
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Wij willen langs deze weg iedereen die de afgelopen jaren, op welke manier dan ook, 
zijn of haar steentje heeft bijgedragen heel hartelijk bedanken. Zonder jullie was deze 
groep nooit zo’n succes geworden. 

 
Giften 
Tijdens het rondbrengen van de plantjes is een gift van € 10 ontvangen.   
Heel hartelijk dank hiervoor. 
 

Preekrooster 

 
Schrijfavond voor Amnesty 
Maandag 16 mei is er weer een schrijfavond voor Amnesty. Aanvang 19.30 in het 
Protestants Centrum 
 
Collecte en bloemen 

 
 
PVD nieuws  
In de maand mei feliciteren wij de volgende gemeenteleden (80+)  
 
24-5 Mevr. G. Harsevoort, Brink 11 
24-5 Mevr. J. ter Haar, Kerkweg 12 
26-5 Dhr. G. Wildeboer, Brink 10 
 
Wij wensen u allen een hele fijne dag. 
 

1 mei  Ds. A van Waard-Pieterse (koffiedrinken) 
8 mei      Dhr. K. de Lange, Marknesse  
15 mei      Ds. A. van Waard-Pieterse 
22 mei       Ds. W. de Jong, Rinsumageest 
26 mei   Ds. A. van Waard-Pieterse (Hemelvaart) 
29 mei  Dhr. J. Smit, Belt-Schutsloot  

3 april  Diaconie € 27,00 en Kerk € 24,10 
Uitgang: Diaconie € 28,60 t.b.v. kwetsbare gezinnen Moldavië 
Bloemen: dhr. Hans Spitzen   

10 april Diaconie € 29,60 en Kerk € 27,15 
Uitgang: Kerk € 27,30 
Bloemen: mevr. Corrie Haze  

14 april  Witte Donderdag 
Avondmaalscollecte € 104,50 t.b.v. humanitaire hulp Oekraïne 
geen bloemen     

17 april   Pasen 
Diaconie: € 77,00 en Kerk: € 59,75 
Uitgang: Kerk € 91,15 t.b.v. onderhoud kerk  
Bloemen: dhr. Alfred Biemolt   

24 april  Diaconie: € 39,05 en Kerk € 30,10  
Uitgang Diaconie € 70,30 t.b.v. Artsen zonder Grenzen 
Bloemen: mevr. Gerri Harsevoort 


