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42e jaargang no. 2, maart 2015. 
 
DOOPSGEZINDE GEMEENTE ZWOLLE: 
www.Dgzwolle.Doopsgezind.nl  
 

KERKDIENSTEN: 
 
 
02 april 19.30 uur K: Ds. G.E. Bonda, Re-Do dienst, Witte Donderdag, Avondmaal 
 15.30 uur V: Ds. J. Vonk (Driezorg) Avondmaal  
03 april 19.30 uur K: Ds. J.A. Winkler Prins, Do-Re dienst, Goede Vrijdag 
05 april 10.00 uur K: Ds. G.E. Bonda, Re-Do dienst, Pasen, m.m.v. DoRe-Vocaal 
 10.30 uur V: Hr. H. Enthoven, Dalfsen, Pasen 
12 april 10.00 uur K: Ds. F. Knoppers, Apeldoorn, Rem. 
19 april 10.00 uur K: Ds. J.A. Winkler Prins 
26 april 10.00 uur K: GEEN DIENST (zie pag. 5) 
 10.30 uur V: Wordt nader bekendgemaakt 

03 mei 10.00 uur K: Ds. G. Berveling, Rijswijk 
 
 
 
K = Doopsgezinde Kerk, Wolweverstraat 9, 8011 NW Zwolle, tel. 4211586 
V = Wooncentrum ‘De Venus’, Spoolderbergweg 19, Zwolle 
 
 
 
 
Extra collectes: 19 april : Vrouwenzending 

03 mei  : MWC Harrisburg 
 
 
 

Inleveren kopij volgende nummer uiterlijk 18 april 2015 
 

 

 

 

AGENDA  
Wo 08 april 19.30 uur  Kerkenraadsvergadering 
Wo 15 april 19.30 uur  Ledenvergadering 
Wo  15 april 14.00 uur  Middagbijbelkring 
Zo 19 april 20.00 uur  Repetitie DoRe Vocaal 
Wo 22 april 19.30 uur   Avondbijbelkring 
Zo 26 april 15.00 uur  Voorstelling Anne Zernike in kerkzaal 
Zo 03 mei  20.00 uur  Repetitie DoRe Vocaal 
Wo 13 mei  19.30 uur  Kerkenraadsvergadering 
Wo  20 mei  14.00 uur  Middagbijbelkring 
Wo 27 mei  19.30 uur   Avondbijbelkring 
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VAN DE PREDIKANT 
Onderweg 
 
Onderweg, met dat woord begon de naam van een Nederlandse soapserie, ‘onderweg naar 
morgen’, inmiddels al weer tien jaren verleden tijd, de soap wordt niet meer uitgezonden. 
Onderweg is ook de titel van het boek dat vijf doopsgezinde predikanten uitbrachten in 2011, 
met de ondertitel Reisgids spiritualiteit. Soms pak ik dat boekje weer even van de plank, bij 
het voorbereiden van een dienst of het schrijven van een preek. Vijf predikanten bieden zicht 
op wat hen beweegt om doopsgezind te zijn. Een terugkerend begrip is de navolging van 
Jezus, het leerling zijn. Daarbij wordt ook uit Thomas a Kempis geciteerd, die aan het einde 
van de middeleeuwen in het klooster bij Zwolle zijn boekje de Navolging van Christus 
schreef, een leerboek voor de jonge kloosterlingen.  
Soms komen woorden en beelden op een vreemde manier bij elkaar. Onderweg naar 
morgen liet een deel van Nederland een tiental jaren meeleven met lief en leed van diverse 
fictieve figuren, die voor vele fans heel echt waren, met alle mogelijke vormen van het 
eigentijds bestaan.  
In het boekje onderweg wordt verwezen naar Thomas a Kempis met de volgende woorden: 
Een weg van radicale levenskeuzes begin met een gevoel van heimwee naar de verloren 
eenheid met God. Vanuit dit heimwee ontstaat het verlangen om op weg te gaan, een 
verlangen naar een Andere wereld. Een wereld die stapje voor stapje gevonden wordt door 
de oefening van verinnerlijking en naastenliefde. Het gaat om het oefenen van deugden, van 
manieren van zijn die het eigen lijden en het lijden in de wereld serieus neemt. (Geert 
Brüsewitz, Onderweg, blz. 35) 
Vaak spreek ik over op weg gaan, de kerk uit, de wereld in. Onderweg zijn geeft mij ineens 
een ander beeld. Dan is de kerk even de pleisterplaats om uit te rusten en weer toegerust te 
worden voor de volgende etappe van de reis. Een mens is voortdurend onderweg op de 
levensreis. Ook al zit je gewoon thuis op de stoel, de tijd verglijdt en daarmee onze 
levenstijd. In een lied voor de  veertigdagentijd van Marijke de Bruijne staat: veertig jaren van 
een leven zijn naar mensenmaat een tijd. Onderweg krijgt in de veertigdagentijd een extra 
diepte door het lezen van het evangelie, door het weten van lijden en sterven van Jezus. 
Tegenwoordig weet men ook daar een ‘soapserie’ van te maken, al is het dan een uitzending 
van één avond. The Passion is een Nederlands spektakelstuk, dat dit jaar op Witte 
Donderdag wordt uitgevoerd in Enschede en life op televisie uitgezonden. Nederlandse 
artiesten vinden het een eer om daaraan mee te mogen werken.  
In mijn gedachten spreekt daar in deze geseculariseerde wereld ook een gevoel van 
heimwee uit, heimwee naar verbondenheid, heimwee naar iets dat groter is dan jijzelf, 
heimwee naar verdieping.  
Het verhaal van het evangelie wordt verteld en eigentijdse liederen worden ter illustratie 
gezongen. Niet de kerk maar de straat is het toneel van verkondiging. Want overal waar het 
evangelie gelezen wordt, wordt de naam van Jezus telkens opnieuw bekend gemaakt. Wat 
het mensen brengt, dat is natuurlijk niet te meten. Maar dat is ook zo bij de woorden die 
gesproken, gezongen, gebeden worden in onze kerk, in de diensten en bijeenkomsten. 
Rendement is niet te meten omdat er geen eindresultaat bekend is. Want onderweg zijn gaat 
altijd voort. Onderweg komen er woorden, ontmoetingen bij, vallen woorden en ontmoetingen 
weg in het geheugen of blijven er onuitwisbare herinneringen achter.  
Het verwonderlijke is dat we meer dan onze eigen indrukken mee kunnen dragen. Ook die 
verhalen van eeuwen geleden kunnen met ons meereizen en diepe sporen leggen. Het 
verhaal van het lijden en sterven van Jezus reist mee. En dan met Pasen is er ineens het 
andere verhaal, Hij is niet dood, Hij leeft. Er is nieuwe levenskracht en vreugde. Die vreugde 
wordt telkens opnieuw beleefd als wij zijn verhaal vertellen. Ook al zijn er geen televisie-
uitzendingen aan gewijd, we gaan dat vieren en nemen dat mee voor Onderweg, als zijn 
leerlingen. 
Ik wens ieder een goede Pasen toe. 
Coot Winkler Prins 
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VAN DE KERKENRAAD 
We verheugen ons zeer over de voortgang van de enquête. De wijkcontact personen trekken 
er hard aan en zr. Tineke de Vries is volop bezig met de verwerking. Op de jaarvergadering 
zullen de uitkomsten gepresenteerd worden. 

De kerkenraad wil aandacht besteden aan het beëindigen van de zusterkring. We doen dit 
door de zusters de voorstelling “Anne Zernike” aan te bieden op zondag 26 april. De 
“normale” dienst komt dan te vervallen. Elders in dit blad leest U daar meer over, maar we 
nodigen U allen van harte uit daar aanwezig te zijn. 

De Paas cyclus krijgt een andere structuur. Op Witte Donderdag vieren we samen met de 
Remonstranten het avondmaal waar ds. Fride Bonda voor zal gaan. De Goede Vrijdag krijgt 
meer het karakter van een Vesper. We gaan, met behulp, naar we hopen, van meerder 
koorleden vanaf half acht (in)zingen, waarna  ds. Coot Winkler Prins een korte overdenking 
zal houden, waarbij uiteraard de Remonstranten van harte zijn uitgenodigd. Vervolgens 
vieren we dan weer gezamenlijk het Paasfeest op zondag waarin wederom ds. Fride Bonda 
zal voorgaan. 

Verder  hebben we overleg gehad ter voorbereiding op de jaarvergadering. We moeten ook 
enkele zaken in het reglement veranderen nu de Kring Harderwijk is opgehouden te bestaan. 
Ook willen we voorstellen de penningmeester officieel voor financiële zaken  
tekenbevoegdheid namens de gemeente te geven, dat is iets handiger dan dat daar ook de 
voorzitter en secretaris moeten opdraven. 23 Maart zullen we ter voorbereiding van de 
vergadering overleg hebben met de administrateur. 

Dit voor U op schrijvend realiseer ik me hoe geweldig het is om met deze kerkenraad te 
mogen werken. Zeer gemotiveerde mensen die allen de handen uit de mouwen willen steken 
en daarbij een zeer goede stemming vast houden. Als dan ook nog buiten de zon zo warm 
schijnt en de krokussen bloeien verheug ik me op Pasen. 

Groet,  
Koos Feenstra  
 

Paasontbijt 
Op 5 april, voorafgaand aan de Paasdienst, vindt het paasontbijt plaats. 

Iedereen, die daar voor voelt, kan deelnemen. 

Opgave graag vooraf bij Aart Hoogcarspel (a.p.hoogcarspel@home.nl of 038-4542611) 

 

Aandacht voor een zuster en de zusterkring 
Aan het eind van 2014 is onze zusterkring gestopt. Door de hoge leeftijd van de meeste 
zusters was bijeenkomsten organiseren niet meer mogelijk. De komende jaren komen de 
leden van de (voormalige) zusterkring nog wel bij elkaar voor een Paas- en een 
Kerstbijeenkomst. Het is de bedoeling op deze manier het contact, dat zeker gemist gaat 
worden, enigszins te onderhouden. 

Om aan dit afscheid aandacht te besteden heeft de kerkenraad, op voorspraak van ds. Coot 
Winkler Prins, besloten om op 26 april de voorstelling Anne Zernike, de eerste vrouw op de 
kansel, aan de zusters aan te bieden. Alle leden en belangstellenden van de Doopsgezinde 
en Remonstrantse gemeente zijn hierbij van harte uitgenodigd. 

In verband met deze bijeenkomst is besloten de ochtenddienst deze zondag te laten 
vervallen. 

mailto:a.p.hoogcarspel@home.nl
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Samengevat 
26 april  

Geen Dienst om 10.00 uur 
Voorstelling Anne Zernike door Korneel Roosma om 15.00 uur. 

Kerk open vanaf 14.30 uur 
 
 

UIT DE GEMEENTE 
Uitnodiging Ledenvergadering 
De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden op woensdag 15 april a.s. in ons 
kerkgebouw aan de Wolweverstraat, aanvang 19.30 uur. 
De resultaten van de  ‘enquête toekomst’ zullen een belangrijk onderdeel vormen van de 
vergadering. 
De jaarverslagen en de verslagen van de vergadering van 9 april 2014 ontvangt u samen 
met het Menistenbrugje van april 2015.  
Mocht u de vergadering willen bezoeken, maar is het vervoer een probleem, dan kunt u 
contact opnemen met br. Minnema, tel: 0529-432328. 
 
 

Mine, mine, mine 
Dit was het thema  van de conferentie op 7 en 8 maart 2015 van Wereldwerk, Stichting voor 
solidariteit en vrede. Het ging over de manier waarop mensen zich de schepping toe-
eigenen.   
Het blijkt op veel vlakken te gebeuren: 
- Gaswinning in Groningen zonder aandacht voor de bewoners. 
- Grond en hulpbronnen overnemen van oorspronkelijke bewoners, zonder deze serieus te 
nemen (met vervuiling en discriminatie als gevolg). 
- Voedsel produceren en verkopen zonder de bodem te verzorgen en op afval te letten (met 
bv. een plastic soep in de oceaan als gevolg). 
Omkeer is mogelijk, zoals ds. Klinkvis in de dienst van 15 maart duidelijk maakte. Zacheus 
veranderde door Jezus’ aandacht van een schraper in een gelovig, sociaal mens. 

Op de conferentie hebben we ook een aantal mogelijkheden tot omkeer aangereikt 
gekregen, bv. van de Dg Wageningen, die Groene Kerk is en het proces daarnaartoe heeft 
duidelijk gemaakt, een afvalspel, door de jongeren opgezet, om zo snel mogelijk afval op de 
juiste manier te scheiden en een workshop ‘duurzaam geluk’ om je te realiseren, dat geluk 
niet zit in hebbedingetjes. 

Mijn ‘vastenacties’ dit jaar zijn afzien van alcohol en speciale aandacht voor discriminatie in 
onze samenleving. Voor dat laatste had de conferentie aangevers door aandacht voor de 
Wayana Indianen in Suriname (lees ook eens  
https://wccdutchmennonite.wordpress.com/apartheid-vandaag-de-dag-wayana-call/). 
Het uitkomen van de film Selma (over strijd van zwarte Amerikanen voor stemrecht met 
Martin Luther King) en de ontwikkelingen in Ferguson USA sloten naadloos aan. 

Aart Hoogcarspel 

 

 

https://wccdutchmennonite.wordpress.com/apartheid-vandaag-de-dag-wayana-call/
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Uit de Liturgiegroep  
In de vergadering van januari keken we terug op de leesdienst van 30 november die als 
thema had ‘Geloof en vertrouwen’. Mooi was dat zoveel gemeenteleden hun medewerking 
verleenden. Voor dit jaar zijn er plannen om samen met de Remonstranten een Preek van de 
Leek te organiseren, waarbij een bekende persoonlijkheid tijdens een kerkdienst vertelt wat 
hem of haar inspireert. Voor de dienst van eind juni hebben we het gehad over een 
‘hagepreek’, dus erop uit. Hoe denkt u daarover, hebt u ideeen? We horen het graag.  
De dienst van 30 augustus staat in het teken van belijdenissen, dus wilt u alvast uw 
belijdenis opzoeken?   
 
Tineke Datema  

 
Kerstochtend 
Het was 1978: Er werd  tijdens de Kerst de musical “In het circus heb je geen tijd voor 
kerstfeest”  van Bennie Vreeden in de Venus en in de kerk opgevoerd met een keur van 
liedjes. Velen zullen ze nog mee kunnen zingen, Zoals de titelsong, die verkondigt dat je in 
het circus daar geen tijd voor hebt, maar gewoon je kunstje moet doen, “Er zijn honderden 
meisjes en vrouwen zoals jij” 
en niet te vergeten het lied van os en ezel “Waarom doe ik zo, waarom voelen we ons zo” 
destijds gezongen door Lodi Fransz en Dimitri Sijperda. 
 
Toen mij in september werd gevraagd om net als 2 en 4 jaar geleden  een  kerstspel voor 
de kinderen te organiseren  Op de Do_RE Kerstochtenddienst ben ik aan de slag gegaan. 
Mijn zonen kenden het liedje van de os en ezel nog uit het hoofd. Ik heb ze gevraagd of ze 
dat nog wel een keertje wilden zingen, Ze zeiden “ja”. De kinderen kenden het stoere 
herderslied nog van twee jaar geleden: ze hoefden dus maar 1 versje te leren. Dus: een 
stukje bedacht en geschreven 
 
Het werd dus “Os en ezel”  en met  behulp van Thecla heb ik geprobeerd een kort stukje te 
maken. Maartje deed als zwart schaap, die het allemaal “nog maar moest zien” haar dansje, 
Gary, een vriend van Dimitri, schreef en zong een rap, Ekke joeg os en ezel de stal in. De 
kinderen zongen, zelfs met solo van Sylke, Brechje speelde  op de jambe en  we konden 
weer rekenen op Onno aan het klavier. Twee verteller van Remonstrantse huize en zo werd 
het een Do-Re stuk. 
 
Wat  heel erg jammer was: Er was maar weinig publiek terwijl het toch een gezamenlijke 
dienst van Doopsgezinden en Remonstranten was. Ik weet wel, Kerst is een drukke tijd voor 
iedereen. Het  Do-Re koor is al vanaf 15 00 uur de dag daarvoor bezig tot in de avond. 
Je krijgt bezoek, de kalkoen moet op tijd in de oven. Maar toch: wil je als gemeenten  laten 
merken dat je de inspanningen van zovelen waardeert dat de kinderen, de toekomst, er echt 
bijhoren, dan moeten er toch minstens 60 mensen uit twee gemeenten, buiten spelers en 
medewerkers om, in de kerk zitten. Dat  ze er niet waren viel, mij althans, heel erg tegen. 
 
Ineke Sijperda 
 

 

Witte Donderdag en brood en wijn 
Nu de viering van Witte Donderdag nadert en daarmee de viering van brood en wijn hoor ik 
bij deze en gene de huiver omtrent dit oude ritueel. 



6 
 

Mensen hebben in hun persoonlijke geschiedenis ervaringen opgedaan met deze 
symbolische maaltijd en blijkbaar zijn dat geen herinneringen die goed doen en zijn het 
beelden die vast zitten in ons brein. 
 
Maar, wat doen we eigenlijk als we brood breken en de beker met wijn laten rondgaan? 
Brood en wijn zijn vruchten van de aarde. Brood in zijn eenvoud omdat ieder mens dat nodig 
heeft om te leven. Het delen met elkaar is een teken van hoop dat er ooit een tijd zal zijn 
waar alle mensen en kinderen genoeg brood hebben. We laten de beker wijn rondgaan. Wijn 
als teken van overvloed; de gloed van wijn kan pijn verzachten, en geeft vreugde.  
Toen Jezus met zijn vrienden voor de laatste keer aan tafel zat vierden ze het pesach, het 
joodse paasfeest. Ze herinneren dat ze uit Egypte werden geleid. Zo’n oud verhaal kan 
nietszeggend blijven als we niet zien wat de betekenis van dit feest is. Het is een maaltijd ‘ 
om niet te vergeten’. Jullie waren slaaf. Met andere woorden, jullie hadden het slecht. Dat 
kan zo gebeuren in het leven, dat het je slecht gaat. Met heel veel mensen in de wereld gaat 
het niet goed. Ze zijn vluchteling, ze wonen al jaren in een kamp of in een centrum, er zijn 
mensen die honger hebben, die bang zijn, zie ontvoerd zijn, noem maar op. Als zo’n tijd van 
leven voorbij is gegaan hebben veel mensen de neiging om het vervelende te vergeten. Dan 
is er weer perspectief op leven en wil je niet aan de ellende denken. Het goede leven laat je 
vergeten. Het vieren van het pesach heeft als doel, om een keer in het jaar niet te vergeten.  
Om niet de ogen te sluiten voor de slechte tijden waarin anderen nu leven, voor de slaaf-zijn 
van de ander. ‘ Vergeet niet dat ook jouw voorouders slaaf zijn geweest en arm en 
onderdrukt en vluchteling, dat ze wisten van wanhoop, uitzichtloosheid en verdriet. ‘. 
Vergeet niet! Dat is wat het breken van het brood ons in gedachten brengt.  
Dat is waarom we drinken we uit de beker. Ooit vertelde iemand mij over het sterfbed van 
haar moeder. Een pijnlijk sterfbed in een verzorgingshuis waar de arts uit zijn overtuiging 
geen hulp bij levenseinde gaf. Het was bitter, zei de dochter, dat mijn moeder deze beker tot 
het laatst moest drinken.  Aan zulke bitterheden kun je denken als je uit de beker of het 
bekertje drinkt.  
 
Vergeet niet de tijd dat het in jouw leven minder ging, vergeet niet dat anderen leven in pijn. 
En we hopen dat er ooit een wereld zal zijn waar kinderen zich kunnen ontplooien, waar 
vrouwen geen tweederangs burger zijn, waar genoeg brood is voor iedereen en liefde, 
oceanen van liefde voor alle mensen. Dat is het verlangen dat we wakker houden, waar voor 
we ons inzetten. 
Ik zou wel willen dat deze gedachte het oude beeld van het breken van het brood en het 
delen van de wijn in het brein van mensen met ‘ avondmaalsvrees’  vervangt.  
Fride Bonda 

 
Dienst op Goede Vrijdag 
Dit jaar is de dienst op Goede Vrijdag geen avondmaalsdienst. Het avondmaal wordt op 
Witte Donderdag gevierd. Het is zowel voor u als voor mij een uitdaging. Voor u is er de 
uitdaging om op donderdag en op vrijdag naar de kerk te gaan. Voor mij is er de uitdaging 
om een dienst op Goede Vrijdag te vieren, zonder avondmaal. In de doopsgezinde traditie 
heb ik de avondmaalsviering altijd op Goede Vrijdag gevierd, met soms ook een dienst 
elders erbij op de Witte Donderdag. Wat mij dan opviel was een verschil in intensiteit. Op de 
Goede Vrijdag is ook de wereld even stil, winkels zijn gesloten. Ik herinner me het gesprek in 
een gemeente die besloot om van Goede Vrijdag naar Witte Donderdag te gaan met de 
avondmaalsviering want dan kan je makkelijker parkeren bij de kerk. Op vrijdag was het 
namelijk koopavond. Vanuit de burgerlijke gemeente was die koopavond echter ook 
verplaatst, van de vrijdag naar donderdag. Hoe het parkeerprobleem werd opgelost, dat 
herinner ik mij niet meer.  
In Zwolle gaat de traditie nu ook veranderen, geen avondmaalsviering op Goede Vrijdag. De 
kerkenraad heeft verzocht om een kortere dienst, zonder zware preek. Uit het evangelie 
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worden de gebeurtenissen van de laatste dagen gelezen, nadat Jezus met zijn leerlingen het 
Paasmaal heeft gevierd.  
Coot Winkler Prins 

 

Tafel-van-vier 
Donderdag 12 maart rond 17.00 uur verzamelden zich een dertigtal verwachtingsvolle 
vrouwen in de Wolweverstraat voor het deelnemen aan de tafel-van-vier bijeenkomst. 
Sommige vrouwen als nieuwkomer; een aantal vrouwen voor de inmiddels vijfde keer!  

Na een geanimeerde inloop met koffie en een gezamenlijke maaltijd kwamen de gesprekken 
aan de tafels van vier goed op gang rondom het thema het bijzondere in het alledaagse. 
Bijzonder was de verscheidenheid in achtergrond en de interesse in oecumene. In alle 
openheid werd er gesproken en naar elkaar geluisterd. In de gezamenlijke eindronde kwam 
onder meer naar voren dat als je maar goed kijkt en luistert iedereen een verhaal heeft. Als 
enig minpunt werd genoemd dat de tijd voor het thema-gesprek wel wat langer mocht zijn! 

De avond werd georganiseerd door de werkgroep bestaande uit Ans Weiland, Margreet van 
der Werf en Coot Winkler-Prins.  
 
Tijdens de Mennonite World Conference die in juli in Pennsylvania in de USA zal 
plaastvinden zal Margreet een workshop verzorgen onder de naam: " crossing borders at the 
diner table"; de Engelse variant van het concept tafel-van-vier. Wellicht zal dit vele vrouwen 
inspireren om in eigen kring met elkaar in gesprek te gaan. 
 
Aan het eind van de bijeenkomst in Zwolle gingen we samen op de foto: zwaaiend brachten 
we een groet over aan de vrouwen in Pennsylvania 
ter bemoediging bij de start van een tafel-van-vier project in hun eigen gemeente. 
 
Inge Straks 
 

 

Hans Haffmans in Waanders in de Broeren 
Woensdag 11 maart kwam Hans Haffmans naar Zwolle in het kader van onze 
lezingencyclus, als derde op de rij, na Rabbijn  Soetendorp en Carel  ter Linden.  En ook 
weer in Waanders in de Broeren, zo’n mooie plek.  Hans Haffmans is vooral bekend als 
programmamaker van radio 4, maar hij heeft  een conservatoriumopleiding en hij heeft 
theologie gestudeerd,  dus we gingen  vol verwachting naar Waanders woensdagavond.  Ein 
Deutsches Requiem van Brahms  stond op het programma.. 

Gerard Hoogvliet opende de avond en heette iedereen welkom, vooral natuurlijk Haffmans. 
Er waren ongeveer 85 aanwezigen, iets minder dan de vorige avonden, maar toch een zaal 
vol.  Doopsgezinden, Remonstranten  en anderen gemengd, ik denk van elke groep 
evenveel.  

Haffmans begon zijn verhaal met te vertellen dat hij niet zoals veel mensen rustig wordt van 
klassieke muziek, maar dat hij de muziek helemaal tot zich laat komen terwijl de tijd voor 
hem stilstaat en hij ondertussen wil beseffen hoe die muziek in elkaar zit, hoe hij 
geconstrueerd is.  Hij gaf daar allerlei voorbeelden van – op en neer lopend, soms wat op de 
vleugel spelend, dan weer met wat muziek. De 5e symphonie van Beethoven b.v., het  
bekende begin  en  een opera van Richard Strauss, ook een klein stukje ter illustratie.    Een 
stukje uit de Schöpfung van Haydn hoorden we, en hoe mooi dat is. Maar… wel heel 18e 
eeuws, en wel heel onderdanig aan God, zoals dat gewoon was in die tijd.  Daar komt pas 
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verandering  in na de franse revolutie, dus ongeveer na 1800 en dan komt Brahms met zijn 
muziek. Niet meer zo onderdanig maar veel zelfbewuster.  Brahms was ook niet katholiek, 
maar Luthers.  Brahms schreef vooral veel muziek voor liederen, al op jonge leeftijd 
componeerde hij prachtige muziek. Zelfs in de 20ste eeuw voert Schönberg nog zijn muziek 
uit en deze toch heel moderne componist is een groot bewonderaar van Brahms.    In 1866, 
op 33-jarige leeftijd,  schreef hij zijn Requiem. Haffmans tekent op een groot vel hoe dit 
Requiem in elkaar zit – gebouwd in 7 delen, en hij vertelt over die afzonderlijke delen en laat 
stukjes horen. 

Zo luisteren wij geboeid naar zijn betoog – hij is een boeiende verteller. Hij geeft ook 
cursussen in het Concertgebouw.    Na afloop krijg ik erge zin om thuis het hele Requiem te 
horen, ik zal er beslist heel anders naar luisteren.  Niet meer alleen horen, maar echt 
luisteren! 

Esther Pel 

 

VAN BUITEN DE GEMEENTE 

 

Inspiratie 2015: vierjaarlijkse ontmoeting en inspiratie  
Ontmoeting en inspiratie, herkenning en verrassing over de grenzen van de eigen 

organisaties heen: dat zijn de vaste ingrediënten van de vierjaarlijkse vrijzinnige 

beraadsdag.  Toch is de editie 2015 ook een iets andere. Omdat er op landelijk (en soms 

ook plaatselijk) niveau al langer goede contacten zijn, doet vanaf nu naast leden van de 

Remonstrantse Broederschap, de Doopsgezinde Sociëteit, Vrijzinnigen Nederland en  

Vereniging van Vrijzinnig Protestanten ook Het Apostolisch Genootschap mee. Tegelijkertijd 

krijgt de dag een nieuwe naam: Inspiratie 2015. 

Het thema van Inspiratie 2015 is Connected. Waaraan verbind je je verhaal? In het 

ochtendprogramma: de cabaretière Sara Kroos en emeritus hoogleraar sociologie Christine 

Brinkgreve en ’s middags veel workshops.    

Mensen maken verhalen. Verhalen maken mensen.  Verhalen geven ons  identiteit en 

oriëntatie: ze helpen ons  onszelf beter te begrijpen, geven ons context en verbinden ons 

met anderen.  Over deze en andere kanten van verhalen publiceerde Christine Brinkgreve dit 

jaar het boek Vertel. De kracht van verhalen.  
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Sara Kroos is een cabaretière van formaat. Zij vertelt en zingt over wat zich in haar leven 

afspeelt/de. Ze groeide op bij een ongelovige vader en een zeer gelovige moeder.  Sindsdien 

zoekt zij haar eigen weg, maar het (on)geloof heeft haar nooit helemaal losgelaten.  

U bent van harte uitgenodigd voor Inspiratie 2015 op zaterdag 18 april 2015 in de 

Jacobikerk in Utrecht.   

Opgave en betaling   van € 20,00 via de website. Het betalingsbewijs is de entreekaart. 

Mocht u toch willen gaan en geen mogelijkheid zien om via de website de betaling te regelen 

kunt u contact opnemen met het bureau van de ADS. Tel. 020. 6230914. Zij regelen de 

betaling voor u en u kunt het  geld dan overmaken op de rekening van de ADS. 

Zie voor de meest actuele informatie: www.inspiratie2015.nl.        

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tineke de Vries. tel. 06.25363195 of mail 

naar: tdevriesdrent@gmail.com 

 
ZENDINGSWORKSHOP 2015 Doopsgezinde Zending 
‘Bidden, zingen en horen: een viering voorbereiden, hoe doe je dat?’ 
 
Tijdens deze workshop, zaterdag 11 april as, zullen drie predikanten: ds. Yko van der Goot, 
ds. Machteld van Woerden en ds. Afke Maas-Smilde dienstvoorbereiding met de 
aanwezigen vanuit verschillende invalshoeken benaderen. Zij gaven dit seizoen daarover 
ook les aan de lekenpredikerscursus van de Ring Midden-Nederland. 
 
Ds. Yko van de Goot  zal met ons aan de slag gaan rond het thema bidden, ds. Machteld 
van Woerden laat zien hoe zingen ons kan inspireren en ons kan helpen tot onszelf en tot 
God te komen, ds. Afke Maas-Smilde gaat met ons op reis door Bijbelverhalen. Ook zullen 
een aantal deelnemers aan de cursus u vertellen over hun ervaringen. 
 
Tussen-de-middag staat er een goed verzorgde, eenvoudige lunch klaar. Na de lunch is men 
welkom bij de algemene ledenvergadering van de Doopsgezinde Zending. Voor wie (nog) 
weinig bekend is met de Doopsgezinde Zending een mooie gelegenheid om met ons en ons 
werk kennis te maken! Leden kunnen desgewenst agenda en stukken voor de vergadering 
tevoren opvragen bij het secretariaat, liefst per mail. Werkmateriaal voor de workshop zal 11 
april in Bussum beschikbaar zijn. 
 
Hoe ziet de dag er uit? 
10.00u ontvangst met koffie en thee 
10.30u start programma 
12.30u lunch (graag van tevoren bij ons opgeven i.v.m. inkopen) 
13.00u ALV, tot uiterlijk 14.00u 
 
Waar? Kerkgebouw van de Doopsgezinde Gemeente Naarden-Bussum (Wladimirlaan 
10 te Bussum, op 5 minuten loopafstand van het station) 
 
Aanmelden  s.v.p. bij ons secretariaat:   info@doopsgezindezending.nl  
Postadres:   Dongewijk 16, 3831 LA  Leusden    ǀ   Telefoon: 033 4333085 / 06 12810245 
 

 

http://www.inspiratie2015.nl/
mailto:tdevriesdrent@gmail.com
mailto:info@doopsgezindezending.nl
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DOELTREFFEND HERDENKEN; wat doen we na 70 jaar? 
Dit voorjaar wordt op veel plaatsen en manieren herdacht dat WOII 70 jaar geleden eindigde. 
Voor veel Joodse mensen is die periode helaas nooit afgesloten. Levenslang beïnvloedden 
de herinneringen aan vermoorde familieleden hun leven. Vooral bij het ouder-worden en nu 
bij de 70-jaar-herdenkingen, komt dat des te meer naar boven. 
 
Stichting Zikna verzorgt landelijk voor Joodse Holocaust-overlevenden psychosociale en 
pastorale zorg. Ondanks alle bestaande zorg krijgen velen (nog) geen pastorale opvang, 
omdat niet iedereen aangesloten of bekend is bij een Joodse gemeente. Hierin voorziet 
Zikna.  
Zikna doet haar werk door en met een team van professionals en vrijwilligers die op 
geestelijk/lichamelijk welzijnsgebied geschoold zijn. De aandacht van Zikna gaat tevens uit 
naar mensen van de 2e en 3e generatie. Ook daar zitten vaak diepe wonden. 
Op de website www.zikna.nl kunt u meer lezen over de professionele doelstellingen en 
activiteiten.  
 
Om het werk van Zikna mogelijk te maken is veel geld nodig. Daarvoor worden op 
verschillende plaatsen in Nederland benefiet-avonden gehouden. Ook in Zwolle wordt nu 
door een werkgroep, die uit mensen van verschillende kerkelijke achtergronden bestaat, een 
Zikna-avond georganiseerd.  
Die avond zal plaatsvinden op donderdag 30 april a.s. in de Zwolse synagoge aan de 
Samuël Hirschstraat. De voornaamste trekker is de veiling van diverse kunstvoorwerpen. 
Deze voorwerpen zijn door diverse (Zwolse) kunstenaars ter beschikking gesteld. 
Ook zal een stekje van de Anne Frank-boom aan burgemeester Henk Jan Meijer van 
Zwolle overhandigd worden. Bij het in ontvangst nemen zal burgemeester Meijer de 
toekomstige plek van deze boom in de stad bekendmaken. 
Naast de muzikale bijdrage van het joodse koor Kachol Lawan zijn er korte bijdragen van ds. 
Helène Evers, Jaap Hagedoorn en rabbijn Shmuel Katz. 
 

 
Graag nodigen we u voor deze avond uit. Vanaf 19:15 u. is er inloop; de avond begint 
om 19:45 u. 
 
De toegangsprijs van 5 euro (incl. 1 consumptie) komt geheel ten goede aan St. Zikna.  
Naast de kunstveiling worden ook kleinere artikelen verkocht.  
 
Meer info over deze avond:  kijk op www.zikna.nl  of stuur een mail naar 
zikna@kpnmail.nl 

http://www.zikna.nl/
http://www.zikna.nl/
mailto:zikna@kpnmail.nl

