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42e jaargang no. 3, mei 2015. 
 
DOOPSGEZINDE GEMEENTE ZWOLLE: 
www.Dgzwolle.Doopsgezind.nl  
 
 

KERKDIENSTEN: 
 
10 mei 10.00 uur K: Ds. G.E. Bonda, Rem.  
 10.30 uur V: Hr. H. Enthoven, Dalfsen  
17 mei 10.00 uur K: Ds. M. de Vries, Giethoorn 
24 mei 10.00 uur K: Ds. J.A. Winkler Prins & Ds. G.E. Bonda, Pinksteren, Do-Re dienst 
 10.30 uur V: Ds. J. Vonk (Driezorg), Pinksteren 
31 mei 10.00 uur K: Zr. W. Schuring, Liturgiegroep 
07 juni 10.00 uur K: Ds. J.A. Winkler Prins 
 10.30 uur V: Mw. W. Treep, PKN, Zwolle  
14 juni 10.00 uur K: Ds. W. Tinga-Bosma, Groningen, Rem. 
 10.30 uur V: Wordt nader bekendgemaakt 

21 juni 10.00 uur K: Ds. J.A. Winkler Prins 
 10.30 uur V: Hr. K. Fredriks, Zwolle  
28 juni 10.00 uur K: Liturgiegroep 
05 juli 10.00 uur K: Ds. G. Berveling, Rijswijk 
 10.30 uur V: Mw. B. Groen-Mol, Dg, Giethoorn 
 
 
K = Doopsgezinde Kerk, Wolweverstraat 9, 8011 NW Zwolle, tel. 4211586 
V = Wooncentrum ‘De Venus’, Spoolderbergweg 19, Zwolle 
 
 
 
Extra collectes: 17 mei  : Doopsgezind Wereldwerk 

24 mei  : Adoptiekind Diet Koster 
31 mei  : Doopsg. Zending 
07 juni  : Eigen Gemeente 
21 juni  : Stuurgr. Duurz. Ontwikkeling 
28 juni  : Kerk en Vrede 
05 juli  : Eigen Gemeente 
 
 

 

AGENDA  
Zo 03 mei  20.00 uur  Repetitie DoRe Vocaal 
Wo 13 mei  19.30 uur  Kerkenraadsvergadering 
Zo 17 mei  20.00 uur  Repetitie DoRe Vocaal 
Wo  20 mei  14.00 uur  Middagbijbelkring 
Wo 27 mei  19.30 uur   Avondbijbelkring 
Zo 31 mei  20.00 uur  Repetitie DoRe Vocaal 
Wo 10 juni  19.30 uur  Kerkenraadsvergadering 
Zo 14 juni  10.00 uur  Uitje DoRe Vocaal Rotterdam 
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VAN DE PREDIKANT 
Verhalen uit het leven, levensverhalen 
 
Er werd een vraag gesteld: “hoeveel kostte een brood in uw jeugd”? Als toehoorder was ik 
aanwezig in een workshop levensverhalen in het verzorgingshuis. Deze simpele vraag 
maakte nogal wat los. De prijs van het brood, nee, die wisten velen niet meer, maar er 
kwamen wel herinneringen boven aan de bakker, de winkel, de bakkerskar. Voor de 
meesten zal een bezoek aan de bakker geen ingrijpende verandering gebracht hebben, 
maar er waren uitzonderingen. Een vrouw vertelde dat ze haar werk als verpleegster had 
opgegeven om haar man bij te staan in zijn bakkerij. Zij stond in de winkel, er kwamen zelfs 
2 filialen. Het moeilijkste van alles had zij gevonden om personeel te ontslaan, wanneer ze 
het werk niet goed deden. Verhalen uit het leven, van kort geleden, van lang vervlogen 
tijden, ze geven reflectie op hoe het leven kan verlopen, met kleine en grote 
keuzemomenten. 
Kleine gebeurtenissen hebben soms grote gevolgen. Welke gebeurtenissen spelen in mijn 
eigen levensverhaal een rol? En ik dacht aan de jonge Italiaan die in Rotterdam kwam 
werken in de jaren zeventig. Twee keer in de week gaf ik hem Nederlandse les. Later zocht 
ik een reis uit de catalogus van de Nederlandse Jeugdherberg Centrale die in de buurt van 
zijn woonplaats kwam. Daardoor leerde ik op Sicilië een jongeman uit Twente kennen, die 
net een baan en een kamer in Rotterdam had gevonden, en wij trouwden en kregen een 
zoon. 
Terugkijken op het leven met een open oog voor de wendingen die het leven nam, soms 
gevolgen van kleine gebeurtenissen, soms ingrijpende beslissingen na slapeloze nachten, 
veel wikken en wegen, het geeft me verwondering. Er is een uitspraak: ‘je kunt beter spijt 
hebben van de dingen die je gedaan hebt dan van de dingen die je niet gedaan hebt’. Spijt 
hebben over gedane zaken, het hoort ook bij het leven. Want erkenning van onrecht, 
betuiging van spijt, het zijn onmisbare stappen in het proces tot herstel van relaties. Voor 
vele mensenlevens zit het in de kleine gebeurtenissen die niet in het nieuws komen, in 
onderlinge relaties. Hoe diep woorden soms ingrijpen in een mensenleven, dat zie je niet van 
buiten. In het spreken over levensverhalen kan het eens gezegd worden en ontstaat er een 
ongekend perspectief van een mensenleven. Het geeft ontroerende ogenblikken, een lach, 
een traan, wat rust. 
Wat mensen meemaken is individueel leven en beleven. Toch is er vaak herkenning. Voor 
wie vertrouwd is met Bijbelverhalen, is er een houvast te vinden in het besef dat het lang 
geleden al eens is meegemaakt. Vele levensverhalen staan er in de bijbel, fragmentarisch in 
slechts één verhaal, of uitgebreider zoals bij Abraham, bij Ruth. De bijbel is een verzameling 
van boeken en verhalen, geschreven door mensen voor mensen over mensen en hún 
ervaringen met God. Die kunnen wij lezen, horen en begrijpen of bevragen. Het besef dat je, 
hoe eenzaam een mens zich ook kan voelen, nooit alleen staat is een grote bron van troost.  
Om verbinding te leggen tussen persoonlijk leven en een veel groter geheel heb je tijd en 
rust nodig. De Bijbelverhalen zijn ook niet zomaar even ontstaan, daar is veel tijd voor 
gebruikt en hooft hart en handen en de pen van heel veel mensen. Het wekt nog steeds mijn 
bewondering en verwondering. In telkens nieuwe vertalingen blijven ze tot mensen spreken, 
ook in de complexe wereld van deze tijd. Kerken worden leger, gesloten. Tegelijkertijd 
ontstaan er nieuwe bewegingen, groeien gemeenschappen, worden kerken gebouwd. Op de 
ene plaats is er geloofsvrijheid, op andere plaatsen het tegenovergestelde. Daar worden 
mensen juist om geloof vervolgd, vermoord. De keuzes in een mensenleven kunnen 
vergaande gevolgen hebben. In onze gemeente hebben we Pasen gevierd, het daaruit 
voortgaande leven uit de dood. Met Pinksteren staan we stil bij de gaven van de geest, die 
nieuwe geestdrift brengt. Het is een heel oud verhaal van een leven, met gebeurtenissen die 
tot grote gevolgen leidden. Daarmee mogen we onze eigen levensverhalen verbinden en 
verder leven, de toekomst tegemoet.  
Coot Winkler Prins 
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Eerder dan gedacht 
 
Het moment dat ik in de doopsgezinde gemeente Zwolle intrede deed, was voor mij ook de 
keuze dat dit mijn laatste gemeente als voorganger zou zijn: ‘hier blijf ik tot mijn emeritaat op 
de leeftijd van 65 jaar’. Zoals altijd weer blijkt het leven niet helemaal te plannen. In de 
laatste maanden zijn er andere overwegingen gemaakt en hebben verschillende factoren 
bijgedragen aan mijn besluit om in de loop van dit jaar, op 63-jarige leeftijd te gaan stoppen 
met werken als predikante. Het is een besluit dat met gemengde gevoelens is genomen. De 
gemeente en al haar gemeenteleden zijn en blijven mij dierbaar en wij zullen elkaar nog 
regelmatig ontmoeten in de reeds geplande zondagse diensten. De gemeente wens ik een 
goede toekomst met een nieuw beleidsplan en een nieuwe voorganger.  
Voor mijzelf zullen er ongetwijfeld weer andere zaken op mijn weg komen om dienstbaar aan 
Gods koninkrijk te zijn.  
 
Coot Winkler Prins 

VAN DE KERKENRAAD 
In de maand april is er veel gebeurd in de Wolweverstraat. Voor het eerst hebben we een 
Paascyclus gehouden samen met de Remonstranten. Op Witte Donderdag ging Ds. Fride 
Bonda voor in de Avondmaalsdienst. Het was voor ons een grote verandering om deze 
dienst te verplaatsen van Goede Vrijdag naar Witte Donderdag. Maar het was bemoedigend 
om te zien dat vele Doopsgezinden en Remonstranten samen in een kring stonden en brood 
en wijn deelden. Op Goede Vrijdag ging Ds. Coot Winkler Prins voor in een vesperdienst. Ze 
las gedeelten uit het Johannesevangelie voor met tussendoor samenzang van lied 587. De 
Paaszondag is zoals gebruikelijk gestart met het paasontbijt. Daarna was er een feestelijke 
dienst, waarin het koor een aantal liederen zong. Om deze gezamenlijke diensten voor te 
bereiden is veel overleg geweest met de Remonstranten. 
 
In de maanden februari en maart heeft de kerkenraad extra vergaderd over de 
samenwerking met de predikant. Er is gesproken met de Commissie met de lange naam. Dit 
heeft tot gevolg gehad dat Coot Winkler Prins besloten heeft om vervroegd te stoppen met 
haar werkzaamheden als predikant. We hebben respect voor haar besluit. Maar we beseffen 
heel goed dat dit zeer ingrijpend is voor predikant en gemeente. In de komende maanden zal 
besproken worden hoe wij verder gaan. In de maand juli gaat Coot met vakantie en bezoekt 
zij samen met Henk de Mennonite World Conference in de Verenigde Staten. 
 
Ook is er vergaderd over de agenda van de jaarvergadering, die op 15 april is gehouden. 
Met br. Reinier Zweep zijn de financiën doorgenomen. Met zr. Tineke de Vries hebben we de 
resultaten van de enquête, die in februari/maart is afgenomen, doorgesproken. Zij heeft alle 
formulieren verzameld en daaruit zijn een aantal speerpunten gekomen. 
Omdat de kring Harderwijk is gestopt vanwege het afnemend aantal mensen, moest het 
regelement ook veranderd worden. 
 
De zusterkring is officieel gestopt, dat bracht Coot op het idee om de zusters een middag 
aan te bieden, waar een toneelstuk wordt gespeeld over het leven van Anne Zernike. Deze 
middag is op 26 april geweest.  
 
Al met al is het een intensief voorjaar geweest. 
 
Bauwien van der Werf 
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Uit: "Laat ik toch maar knielen" 
Op verzoek van de algemene vergadering plaats ik het gedicht uit "laat ik toch maar knielen" 

dat Koos Feenstra bij aanvang van de vergadering voorlas, verwijzend naar de gehouden 

enquête waar we verder mee moeten in de hoop iets mooi op te bouwen. 

 
Er staat een ploeg…. 

 
Er staat een ploeg op de verlaten velden 

In schemering van vroegen avondval, 
In 't grijze mistdwaas dezer winterdagen, 

Een ploeg, die wacht; die lang nog wachten zal? 
 

Een donkere vogel vliegt langs grauwen hemel, 
Rustloze wiekslag in dit zwijgend uur.. 

 
Een stilte, diep, mysterievol legt even 

Toch iets van goudglans in de schemerduur. 
 

Er staat een ploeg: wie zal het handvat grijpen 
En voren snijden in het wachtend land, 

Opdat een nieuwe oogst der zwarte velden 
Staat straks in gloed van zomerzonnebrand? 

 
Een ploeg staat klaar, wachtend op onze handen, 

Een veld, ál velden liggen voor ons oog; 
Zal er een oogst zijn, rijpend op de landen 

Onder den hogen, wijden hemelboog? 
 

A.L. Broer 

 

 

 

Geef voor de Voedselbank! 
In een vorig Menistenbrugje berichtte ik over onze inzameling voor de voedselbanken in 

december. Ik vroeg om steun voor een meer permanente actie voor de voedselbank Zwolle. 

Die steun is er. 

Vanaf juni zal er in de even maanden, om te beginnen in juni, op de eerste en tweede 

zondag van de maand een doos staan waarin bijdragen verzameld kunnen worden. Na de 

tweede zondag zal ik het naar de voedselbank brengen. Het gaat om droogwaren (rijst, 

pasta) en pastasaus, blikken soep, blikken groente, houdbaar broodbeleg, pakken sap, 

shampoo, tandpasta, koffie en thee. Kortom: houdbare voedingsmiddelen en toiletartikelen. 

Dus 7 juni: bijdrage voor de voedselbank meenemen. 

Aart Hoogcarspel 
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UIT DE GEMEENTE 
 

Verslag van de activiteit met de jeugdclub van  

Zwolle en Emmeloord 
Vrijdag 17 april is de jeugdclub van Emmeloord naar Zwolle gekomen voor een leuke 

activiteit. Jesper en Brechje (uit Zwolle) nemen namelijk sinds ongeveer een half jaar deel 

aan de jeugdclub van Emmeloord en het leek ons een leuk idee om de groep ook eens in 

Zwolle uit te nodigen.  

We zijn met z’n allen naar het Wasdom (bij het Dominicanen klooster) geweest. We hebben 

daar genoten van een heerlijke maaltijd, gemaakt door drie internationale “spotters” die zich 

vrijwillig een jaar lang inzetten voor het klooster.  

         

Waarna we hebben deelgenomen aan de Vesper, met de broeders, die nog in het klooster 

wonen.  Hierna hebben we een rondleiding gehad, van de jeugdwerker van het Wasdom, 

door het klooster en de kerk.  
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Enkele quotes van de kinderen na afloop:  

 Interessant en mooi. 

 Mooi en een beetje overdreven. 

 De dienst was een beetje eng, met die lange stiltes. 

 Apart dat het gebouwd is voor 80 mensen en dat er nu nog maar 8 broeders over 

zijn. 

 

T.H.T. 
Roept de titel meteen iets op?  

De afkorting komt geregeld langs in het dagelijkse leven, op de verpakking van bijna alle 

levensmiddelen: tenminste houdbaar tot. Maar daarover strak iets meer.  

Eerst wil ik jullie bedanken voor de bloemen. Op 22 maart ging ik voor in de dienst, en na 

afloop werd ik verrast met een mooi boeket. Er was wel een weemoedige ondertoon bij, 

omdat het mijn laatste afspraak betrof in Zwolle. Maar wat de overhand had was de 

verbondenheid en de warmte die ik van en voor de gemeente voel. Die blijft, want die raakt 

een diepere laag.  En die nam ik, met de bloemen, mee naar huis. Terwijl de bloemen 

inmiddels over hun houdbaarheidsdatum heen zijn, is die innerlijke rijkdom nog volledig 

intact. 

Dan nu het tweede punt. Een bekentenis. 

Ik weet niet of het gemis al is opgemerkt, maar bij mijn vertrek ben ik zo brutaal geweest iets 

te ontvreemden. In de keuken stond op het aanrecht een fles olijfolie. Die fles stond er ook 

toen ik met mijn werk in Zwolle begon, in 2004. Tot die tijd waren er af en toe maaltijden 

gekookt door een groep jongeren, en zelf heb ik dat nog één keer meegemaakt.  

Doordat de groep uitzwermde, de deelnemers in nieuwe levensfasen belandden, stopte dat. 

Maar de olie bleef staan. Jaar in, jaar uit. 

Nu ik de laatste jaren af en toe in de gemeente kwam heb ik er wel eens een vraag over 

gesteld. Maar de olie bleef. Ik had de fles bekeken, en gezien dat er een datum op stond: 31 

– 12 – 2003. We zijn bijna twaalf jaar verder, en ik heb de stoute schoenen aangetrokken om 

jullie van de oude olie af te helpen: die gaat naar de verzamelbak van oude vetten bij AH in 

Uithuizen.  

De tijd verstrijkt. Soms komen dingen vast te liggen of te staan, door niemand meer gezien of 

opgemerkt. Alsof het zo hoort, vanzelfsprekend. Dan is er een frisse wind nodig om 

beweging te brengen in wat vast is komen te liggen. Daarom heb ik als een symbolische 

handeling die oude fles meegenomen. Met daaraan de wens gekoppeld dat die frisse wind 

voor jullie opsteekt, een briesje, of misschien wel meer dan dat. Om sommige dingen van 

hun plaats te krijgen, om af en toe met nieuwe ogen te kunnen kijken, naar jezelf, naar 

elkaar, naar de gemeente, naar het leven! 

 

In verbondenheid, 

Lineke Buijs 

 

 

 

 



7 
 

Hieronder twee jaarverslagen die u nog tegoed had. 

Jaarverslag 2014 Vredesgroepje Dg Zwolle 
In deze groep doen mee: Onno Sijperda, Ineke Sijperda, Maarten van der Werf, Henk Blom, 

Lieuwe Dijkstra en Aart Hoogcarspel 

In  2014 zijn wat minder activiteiten uitgevoerd. Georganiseerde avonden worden niet zo 

goed bezocht. Het vredesgroepje weet niet zo goed hoe hier verandering in te brengen is. 

Er is steun gegeven aan het Zwols Vredesplatform, dat een belangrijke rol speelt in 

vredeswerk in de burgerlijke gemeente Zwolle. Het programma voor de Vredesweek in 

september wordt gemaakt door het Zwols Vredesplatform en de Vredesambassade. De 

financiën van het Zwols Vredesplatform worden beheerd door de Doopsgezinde Gemeente 

Zwolle. 

Op Hemelvaartsdag 29 mei was de kerk in de Wolweverstraat open voor het Kerkenpad in 

de Ring Zwolle. Bezoekers konden koffie en thee krijgen en informatie over Christian 

Peacemaker Teams. Onze Doopsgezinde Gemeente is steungemeente van CPT. 

In de Vredesweek, op 21 september,  is meegewerkt aan een Thema-avond over 

wapenhandel, m.m.v. Wendela de Vries (Stop wapenhandel) en Meindert Stelling 

(advocaat). Een verslag is gepubliceerd in het Menistenbrugje. 

 

Jaarverslag 2014 Diaconie en wijkcontactpersonen bijeenkomsten 
Onno Sijperda en Aart Hoogcarspel (vanuit de kerkenraad) houden zich hiermee bezig. 

De contacten met de leden en belangstellenden (met name met degenen, die moeilijker in de 

kerk kunnen komen) worden in stand gehouden. In geval van moeilijke of vreugdevolle 

omstandigheden (ziekte, overlijden, operatie en geboorte, verjaardagen en 

huwelijksjubileum) wordt extra aandacht besteed. Karin Janze verzorgde ook in 2014 een 

kaartje voor wie dat nodig had. De wijkcontactpersonen brachten enkele keren per jaar een 

bezoekje aan hun wijkleden en bezorgden de Menistenbrugjes. 

De wijkcontactpersonen hebben in 2014 2 maal vergaderd, in april en in november. Steeds is 

de stand van zaken in de wijken onderdeel van de agenda.  

In november was een grote plaats ingeruimd voor de uitvoering van de ‘enquête toekomst’ in 

de gemeente. 

Theemiddagen voor oudere leden zijn in 2014 niet georganiseerd, met name door de situatie 

in De Venus (geen doopsgezinde bewoners meer en het huis staat op de nominatie dicht te 

gaan). Een alternatieve plaats is nog niet gevonden. 

Onno bezoekt regelmatig de bijeenkomsten van de Taakgroep Zorg en Welzijn van het 

Diaconaal Platform Zwolle (DPZ). Aart Heeft in november een bijeenkomst van de 

klankbordgroep van het Diaconaal Platform Zwolle bezocht. Het DPZ is bezig met een 

nieuwe taakstelling en een nieuwe structuur. Het wil als aanspreekpunt fungeren voor de 

burgerlijke Gemeente Zwolle en met name het kerkelijke aandacht voor de veranderingen in 

de zorg warm houden en inbrengen. In 2015 is het de bedoeling, dat de deelnemende 

kerken nieuw convenant tekenen. 

Het DPZ heeft zich in het najaar bijzonder ingespannen om gecoördineerd activiteiten aan te 

bieden aan de vluchtelingen, die in tijdelijke opvang in de IJsselhallen verbleven.  
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Vermaningspad 14 mei 2015 
Ook dit jaar kunt u weer op de fiets stappen voor het Vermaningspad op Hemelvaartsdag. 
Deze jaargang nodigen de Doopsgezinde Gemeenten IJlst, Joure en Sneek u uit om het 
waterrijke hart van Friesland te verkennen. Vanuit het startpunt in IJlst slingert het 
Vermaningspad deze keer via Terherne, Joure en Sneek om het Sneekermeer heen. Naast 
het genieten van natuur en cultuur wordt u  uitgenodigd om deze route als pelgrim te gaan. 
Vanuit het toepasselijke thema van deze editie “Over wegen”, wordt u materiaal aangereikt 
om na te denken over uw eigen levensweg. In IJlst kunt u zich laten inspireren door de 
wegen van de Doopsgezinde traditie, in Joure reist u mee met reizigers uit het Oude 
Testament om tenslotte in Sneek met het Nieuwe Testament af te sluiten.  

Naast een fietsroute (ong. 45 km) is van dit Vermaningspad ook een speciale route voor 
auto's (ong. 55 km).   
 
Hieronder vindt u het programma: 
Start in IJlst, Eegracht 28, 10.00-11.30 
Lunch in Joure, Midstraat 70, 11.30-14.00 
Slot met vesper in Sneek, Singel 28, 15.30 

Kosten: 5 euro (inclusief programmaboekje, soep, koffie en thee). Voor een lunchpakket 
dient u zelf te zorgen. 

 

Op de hoogte blijven van nieuws uit de gemeente  
Tijdens de afgelopen ledenvergadering werd aandacht besteed aan de in onze gemeente 
gehouden enquête. Een belangrijk punt daaruit vormde de communicatie tussen de leden. 
Naast het zes keer per jaar verschijnende papieren Menistenbrugje wordt steeds meer 
gebruik gemaakt van de moderne media, zoals de digitale DoRe-Nieuwsbrief. Deze bevat 
recente berichtgeving over kerkdiensten en allerlei activiteiten, die de komende weken gaan 
plaatsvinden voor de Doopsgezinde en de Remonstrantse Gemeente. Daarnaast wordt in 
voorkomende gevallen aan de 'abonnees' op de DoRe-Nieuwsbrief gemeld, wanneer bijv. 
een gemeentelid is overleden en wanneer de uitvaart plaatsvindt. De DoRe Nieuwsbrief 
wordt – behalve in de zomer – twee keer per maand toegestuurd aan personen, die hun e-
mailadres hebben doorgegeven. Voor wie voortaan ook graag de DoRe-Nieuwsbrief 
ontvangt: geef uw e-mailadres door aan: henk.blom@doopsgezind.nl. 
 
'Maar als ik nu geen computer of internet heb?' 
Veel oudere leden hebben echter geen computer of maken geen gebruik van internet. Als zij 
dat wensen, kunnen ook zij een afdruk op papier van de DoRe Nieuwsbrief of andere 
mededelingen ontvangen. Informeer bij uw wijkcontactpersoon of een ander gemeentelid bij 
u in de buurt, die wel e-mail heeft, of deze u steeds een afdruk wil geven, als er weer iets 
binnen is. 
Ook 'Doopsgezind NU' is een digitale nieuwsbrief, maar dan landelijk - van de ADS - met 
nieuws uit de Doopsgezinde Broederschap, van Doopsgezinde gemeenten en instellingen en 
nog meer. Ook deze nieuwsbrief kan men ontvangen, als men e-mailadres heeft 
doorgegeven, maar dan aan: dn@doopsgezind.nl. En ook hier geldt: wie hiervan een afdruk 
wil ontvangen, vraagt dit aan een madegemeentelid in de buurt, die een computer heeft en 
die de nieuwsbrief per e-mail ontvangt. En als u wel een computer hebt, maar Doopsgezind 
NU nog niet kent: ga naar de website www.doopsgezind.nl en klik onderaan 'Nieuwsbrief' 
aan; vervolgens krijgt u een overzicht van alle reeds verschenen edities van Doopsgezind 
NU, die u kunt downloaden. 
 
Henk Blom 
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Uit de liturgiegroep 
Op de avond na de ledenvergadering kwam de liturgiegroep samen. Wel druk, twee avonden 
na elkaar, maar met het voordeel, dat de ene avond mede bevruchtend kan werken op de 
andere. Met instemming hebben we kennis genomen van wat er in de enquête gezegd is 
over de liturgiegroep. We nemen gedane suggesties mee in onze overwegingen, al zullen we 
zeker niet alles kunnen honoreren. De werkgroep bruist intussen van ideeën. Kunnen we de 
vertrekkende of de nieuwe studentenpastor vragen tijdens een dienst met ons na te denken 
over het studentenpastoraat? Op welke wijze kunnen we iets doen aan diaconaat: bijv. weer 
bijdragen aan de voedselbank? Wat te denken van een 'hagepreek' of een buitendag? 
Aandacht voor het komende Doopsgezinde Wereldcongres? We denken ook dat kunst en 
religie een bron van inspiratie kan zijn. En zo zijn nog veel meer – soms nogal wilde – ideeën 
de revue gepasseerd. Maar ook op grond van de positieve ervaringen zouden we een 
leerhuisdienst of een dienst over belijdenissen graag nog eens herhaald willen zien. We 
hopen tenslotte voor komende bijzondere diensten op de vijfde zondagen ook weer 
medewerking te krijgen van zoveel mogelijk gemeenteleden. Het ziet er naar uit, dat de 
werkgroep zelf er ook een nieuw lid bij krijgt. Misschien een idee voor nog meer 
gemeenteleden? In een volgend bericht gaan we graag nader in op wat nu nog onze mooie 
dromen zijn. 
HB 
 

 

 

 

Duurzaamheid en de Wolweverstraat 9 

In preken gaat het soms over rentmeesterschap, onze aarde beheren en bewaren voor het 

nageslacht en met respect omgaan met wat ons wordt geschonken. 

Maar hoe duurzaam is ons kerkgebouw eigenlijk en hoe duurzaam gaan we er mee om? 

Een kleine opsomming:  

De meeste lampen in de kerk zijn tegenwoordig spaarlampen. De verwarming wordt zo 

afgesteld en beheerd, dat het wel warm is, maar de ‘opwarmtijd’ zo kort mogelijk. De 

kerkzaal zelf heeft een gewelf dat van gips is gemaakt en daardoor niet te veel vocht kan 

hebben. Bovenop het gewelf is geïsoleerd voor zover mogelijk, zonder de constructie aan te 

tasten. Kort geleden zijn de 22 jaar oude ketels vervangen door nieuwe HR ketels (waarmee 

hopelijk nog wat op gas bespaard wordt). Er wordt gewerkt aan isolatie van de leidingen om 

de warmte zoveel mogelijk op de benodigde plaats te krijgen en verlies te beperken. 

Bij (Do Re) activiteiten proberen we zo veel mogelijk het gebruik van wegwerpspullen te 

vermijden. Er zijn borden, bestek, (soep)kommen en glazen beschikbaar. 

De koffie, die geschonken wordt, is Fair Trade koffie, de thee volgens mij nog ‘gangbare’ 

thee. 

Inmiddels is er in de keuken, naast de gewone afvalbak, een tweede bak gekomen. Deze is 

bedoeld voor hergebruikmateriaal, zoals plastics, metalen deksels en blikken en sappakken. 

Op de deksel staat, wat waarin gaat. 
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Over isolatie van de ramen wordt nagedacht. Het is een afweging tussen de investering en 

de opbrengst in financiële zin en in duurzame zin. Daarnaast speelt het aanzicht van het 

gebouw als monument een rol. Niet alle aanpassingen zijn toegestaan. 

En is het onderhouden en blijven gebruiken van een eeuwenoud gebouw op zich al geen 

duurzaamheid? 

Slimme ideeën voor meer besparing of andere bijdragen aan de duurzaamheid van het 

gebouw zijn van harte welkom. 

Aart Hoogcarspel 

 

 

DoRe Paascyclus 

Dit jaar is de hele periode van Pasen gezamenlijk Remonstrants en Doosgezind beleefd. 

Op Witte Donderdag is het laatste avondmaal van Jezus met zijn volgelingen herdacht in een 

dienst met brood en wijn. Rond 50 mensen hebben in een kring om de witgedekte tafel 

gestaan, gezongen, gegeten, gedronken en gedacht. 

Op Goede Vrijdag werden de gebeurtenissen na dat laatste avondmaal herleefd. In een kring 

met rond de 20 mensen is uit het Johannes evangelie het betreffende stuk gelezen. Het was 

een rustige, ingetogen en daardoor indrukwekkende bijeenkomst. De Paaskaars is uit 

gebleven. 

Paaszondag begon met een eenvoudig Paasontbijt met 35 deelnemers. De symbolen van 

het nieuw ontluikende leven stonden op tafel  in de vorm van eieren, narcissen en takjes 

krulwilg, en boterlammetjes. En aan de tafel zaten mensen van alle generaties. 

Na het ontbijt konden de aanwezige kinderen op eierenjacht en moesten de leden van 

DoReVocaal inzingen. In de Paasdienst met 80 tot 90 mensen waren aan het begin een heel 

aantal kinderen aanwezig, die na het begin en het aansteken van de nieuwe Paaskaars hun 

eigen activiteit in ‘Het Hoekje’ op ‘Het zoldertje’ hebben gehad. DoReVocaal heeft o.a. O 

nata lux gezongen. De dienst had het thema “Doen wat ondenkbaar is”. Met deze spirit is 

een ieder naar huis, de rest van de Paasdagen tegemoet, gegaan. 

Het experiment, om zo samen Pasen en wat daaraan voorafgaat te beleven, is wat mij 

betreft geslaagd. In de komende DoRe kerkenraadsvergadering zal deze Paascyclus 

geëvalueerd worden. 

Alle opmerkingen, aandachtspunten en mogelijke verbeteringen zijn daarbij van belang. 

Bij deze een oproep om reacties mee te geven aan de kerkenraden voor de vergadering. 

Aart Hoogcarspel 
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Kerkennacht 2015 
In het weekeinde van 19 tot 21 juni 2015 vindt de Kerkennacht plaats. In vele dorpen en 
steden in Nederland zetten kerken, van welke snit ook, hun deuren wagenwijd open. Een 
succesvolle formule die sinds 2007 in Nederland wordt aangeboden. Het landelijke thema: 
Kerk Binnenstebuiten. 

De Kerkennacht is een tweejaarlijks oecumenisch evenement. In Nederland, maar ook in 
diverse andere Europese landen openen tal van kerken en gebedshuizen in een weekend 
hun deuren. 
Ze laten nieuws- en leergierige bezoekers mee genieten waar zij goed in zijn. Wees erbij in 
het weekend van 21 juni 2015! 

In Zwolle zijn de Grote Kerk, de Plantagekerk en de Lutherse Kerk open. Op de website van 
het Podium van kerken http://kerkenvanzwolle.nl/ en in de plaatselijke bladen zijn t.z.t. de 
openingstijden te vinden. 

Wees welkom voor een inspirerende tocht langs en door kerken. Een uitgelezen kans om 
van het langste weekend van het jaar een bezinnend feest te maken. 

 
Tineke Boot, vertegenwoordiger in Podium van Kerken 

 

 

VAN BUITEN DE GEMEENTE 
De Bres 
Op donderdag 16 april is het 15-jarig bestaan van het inloophuis De Bres gevierd. Deze 
‘huiskamer van Zwolle’ aan de Heiligeweg biedt een gastvrije plaats voor ieder die behoefte 
heeft aan een praatje, een gesprek, een spelletje kaarten, een kop koffie. Kortom, aandacht 
voor en contact met mensen die een ontmoeting van mens tot mens zoeken. Iedere middag 
zijn er drie vrijwilligers aanwezig om de bezoekers op te vangen. 
De Bres is ontstaan op initiatief van Ds. Egbert van Veldhuizen en is vanuit het Podium van 
Kerken ondersteund. In de loop der tijd is De Bres wat verder geprofessionaliseerd, maar de 
basis blijft: koffie en een luisterend oor. Als Doopsgezinde gemeente ondersteunen we De 
Bres van harte en zo nu en dan staat het inloophuis op ons collecterooster. 
 
Op de viering van deze verjaardag op 16 april hebben ondergetekenden onze gemeente 
vertegenwoordigd en we hebben een mooi boeket bloemen overhandigd. Het was goed de 
gemeente op deze manier naar buiten toe een gezicht te geven. 
 
De bijeenkomst kreeg een extra feestelijk tintje doordat de wethouder van Zorg en WMO, 
Nelleke Vedelaar een koninklijke onderscheiding verleende aan Greet Breugem, één van de 
vrijwilligers van het eerste uur. Misschien heeft u in De Stentor een verslagje van de 
decoratie gezien. 
 
Wie het werk van De Bes wil steunen kan gebruik maken van het rekeningnummer: NL 58 
INGB 0004 370960 t.n.v. De Bres, Zwolle. Meer informatie is te vinden op 
www.debreszwolle.nl  
 
Bauwien en Sip van der Werf 
 

http://www.debreszwolle.nl/
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GOD? 
Een boekbespreking in 4 avonden 
  Als God bestaat, waarom is hij dan onzichtbaar? Wanneer duiken de eerste goden op in 
de geschiedenis? Hebben joden, christenen en moslims het over dezelfde God? Is God een 
persoon, een energie of een scheppingsprincipe? En als het een persoon is, waarom dan bijna 
altijd een man? 
  Deze en meer boeiende vragen komen aan bod in het boek ‘God?’ van de Franse 
schrijver, filosoof en godsdienstwetenschapper Frédéric Lenoir. Hij gaat in zijn boek op zoek naar 
antwoorden en doet dat op een uiterst leesbare en meeslepende manier. Als toegift geeft hij zijn 
persoonlijke overtuigingen prijs. 
  De Doopsgezinde gemeente Noordoostpolder organiseert voor iedereen die 
belangstelling heeft, een serie van 4 avonden waarop het boek zal worden besproken. De 
avonden worden steeds door iemand anders geleid en zullen inhoudelijk ook sterk afhangen van 
de inbreng van de deelnemers. We hopen op een serie mooie avonden waarop elkaar ontmoeten 
en luisteren naar elkaars gedachten en denkbeelden leiden tot mooie uitwisselingen en verrijking. 
  Aan het bezoeken van de avonden zijn geen kosten verbonden. U bent van harte welkom 
en de koffie staat klaar. 

Data: donderdag 30 april 2015, geleid door Da. G. Meijer, doopsgezinde voorganger 
Doopsgezinde gemeente Noordoostpolder 

donderdag 21 mei 2015, geleid door Da. M. Gaastra, voorganger bij de PKN gemeente 
Vledder - Nijensleek. 

donderdag 11 juni 2015, geleid door Drs. R. van Warven, theoloog en cultuurfilosoof en 
voorganger bij de Lutherse Gemeente Kampen. 

donderdag 2 juli 2015, geleid door Da. G. Meijer 
Tijd: 20.00 uur 
Plaats: Doopsgezinde gemeente Noordoostpolder 
 Smeden 2a, 8301 XH te Emmeloord 
 
Het boek “GOD?” van Frédéric Lenoir is te bestellen 
bij de boekhandel en kost € 19,99. 
Het ISBN nummer is: 978 90 7900 1316 
 

Doopsgezinde Zending 
De Pinkstercollecte van de Doopsgezinde Zending is bedoeld voor onmisbare trainingen in 
Tanzania voor mensen die in de kerk aan de slag willen. De zending zorgt voor leraren en 
faciliteiten.Steunen kan op bankrekening 545424976 t.n.v. Doopsgezinde Zending. Meer info 
op www.doopsgezindezending.nl. 
 

Stichting Pelgrimsactiviteiten 
Pelgrimsreizen 2016 
Kloosterreis Chevetogne (België)   www.monasterechevetogne.com 
Een reis met stilte, ontspanning en verdieping. 
Gestreefd wordt naar een evenwicht tussen persoonlijke retraite, het als groep gezamenlijk 
ondernemen van een aantal activiteiten en het delen in het levensritme van de 
kloostergemeenschap.  
Verblijf: groepsaccommodatie Emmaüs  (selfcatering) voor maximaal tien personen 
(tweepersoonskamers). 
Periode: 9-15 mei 2016. 
Aantal deelnemers: maximaal 10. 
Reissom (voorlopige schatting en inclusief bijna alle kosten) € 550,-.    
Opgave voor 1 oktober 2015. 

http://www.doopsgezindezending.nl/
http://www.monasterechevetogne.com/
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Pelgrimsreis Iona (Schotland) 2016 
Van Iona wordt wel gezegd, dat het een 'thin place' is - de grens tussen de fysieke en de 
spirituele wereld, tussen het aardse en het goddelijke, is er flinterdun -.  
Een pelgrimsreis van twee dagen heen en twee dagen terug en een week verblijven op Iona.  
Er kan voor gezamenlijke activiteiten worden gekozen. Ook is er ruimte voor een individuele 
ontdekkingstocht. Een reis met: ontspanning, verdieping, groepsprocessen en gezelligheid. 
Verblijf op Iona: www.ardbegselfcatering.co.uk een vakantiehuis voor maximaal tien 
personen (tweepersoonskamers). 
Periode: 1-12 september 2016. 
Aantal deelnemers: maximaal 10.   
Reissom (voorlopige schatting en inclusief bijna alle kosten) € 1000,-.   
Opgave voor 1 juni 2015 (Dit i.v.m. het reeds vroegtijdig moeten reserveren van het 
vakantiehuis op Iona). 
 
Nadere inlichtingen en/of opgave:    
www.pelgrimsactiviteiten.nl   en/of www.tjitskebongers.nl  (> pelgrimsreizen)  
Tjitske Bongers, tel: 0513-645540 / 06-23945258 (tussen 10.00 – 20.00 uur) 
tjitskebongers@doopsgezind.nl 
 
 

De Omdenkers, een muzikale theatervoorstelling met humor.  
Door de Joseph Wresinski Cultuur Stichting. 
Datum   Locatie   Adres  Publiek  Aanvang 
Woensdag 13 mei 2015 Dommerholtzaal Odeon Blijmarkt 25 19:30u  20:00u 
Donderdag 14 mei 2015 Dommerholtzaal Odeon Blijmarkt 25 19:30u  20:00u 
 
Toegang: Vrije gift na afloop. Zo kan iedereen zelf bepalen wat zij/hij kan of wil geven. 

Dagblad van het Noorden: “Het publiek zag een goed opgebouwd verhaal met passie 
gespeeld door ervaringsdeskundigen. Maatschappijkritisch zonder een drammerige politiek 
correcte ondertoon, maar serieuze kost die op een luchtige en regelmatig komische wijze 
geserveerd werd.” 

Roos, een van de figuren uit De Omdenkers, houdt zielsveel van het leven. Maar ze 
is door de crisis getroffen en uit haar huis gezet. Ze heeft haar toevlucht moeten zoeken op 
een camping. Daar woont ze illegaal. Ze is niet ingeschreven bij de gemeente en heeft 
daardoor geen rechten. Officieel bestaat ze niet. Ze voelt zich vluchteling in eigen land. Ze is 
een spookburger. Net als Lisa en haar man Karel, Michael, Agnes, Leon en Alphons. Ze 
vechten voor terugkeer in de samenleving. Bij wie kunnen zij hun verhaal kwijt? Bij de 
wethouder? De pastoor? Op radio of TV? 

Aanmelden is niet verplicht maar wel gewenst. Dan weet u zeker dat u een 
plaats heeft. Aanmelden kan via deomdenkers@gmail.com. Als u zegt met hoeveel 
mensen u komt en op welke avond, schrijven wij u op de lijst. 
 

Leeftocht 
Er zijn in juni nog 2 activiteiten 

12 juni t/m 13 juni 2015 Innerlijk Pelgrimeren - Schrijvend op weg gaan en thuiskomen  

19 juni t/m 21 juni 2015 De tegenbeweging in de avant-garde kunst - John van Schaik  
Op de website www.leeftocht.nl staan al vooraankondigingen voor het najaar. 
 

Dopersduin in Schoorl  
Tussen 10 juli en 21 augustus zijn er 6 zomerweken, voor vakantie met gezin, voor 
grootouders met kleinkinderen, alleengaanden, voor paren, kortom ieder kan zich thuis 
voelen in een vakantieweek. 
Voor meer info en boeking, kijk op www.dbhschoorl.nl of bel 072-5091274. 
 

http://www.ardbegselfcatering.co.uk/
http://www.pelgrimsactiviteiten.nl/
http://www.tjitskebongers.nl/
mailto:tjitskebongers@doopsgezind.nl
mailto:deomdenkers@gmail.com
http://www.leeftocht.nl/
http://www.dbhschoorl.nl/

