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43e jaargang no. 2, maart 2016. 
 

 

 

Vanuit “de Domineeskamer” 
De eerste twee maanden werkzaam zijn binnen de gemeente liggen nu achter de rug. 
Het valt niet mee om evenwicht zien te krijgen tussen de overeengekomen werktijd 
en de werkelijke werktijd. Dat is uiteraard mijn probleem en voorlopig zullen we het 
daar maar bij laten. Naaste de verschillende huisbezoeken heb ik natuurlijk 
geprobeerd er achter te omen hoe de gemeente in elkaar steekt. Er zijn contacten 
gelegd met de liturgiecommissie, de leiding van de jeugd, enkele leden van de 
kerkenraad, de organist Johannes Dijkstra, Tineke de Vries over haar onderzoek en 
met ds. Fride Bonda. En dan zijn er natuurlijk ook nog de verschillende 
wandelgangen.  Achter de schermen wordt behoorlijk stevig nagedacht over de 
toekomst van de gemeente. Opvallend vind ik wel dat de kerkenraad erg zwaar belast 
is met veel (uitvoerende) taken. Door mijn studies over gemeente-(op)bouw heb ik 
geleerd dat de vorming van een geloofsgemeenschap een samenspel is van alle leden 
en sympathisanten. De tijd dat men uit gewoonte lid was van de kerk is in grote delen 
van Nederland iets uit een ver verleden. En als je het over doopsgezinden hebt met 
hun doop op mondige leeftijd dan mag je toch verwachten dat iedereen, als het 
enigszins kan qua werk en gezondheid, zich verbonden en betrokken voelt met de 
gemeente. Dat betekent dat iedereen door die bewuste keuze ook zijn/haar steentje 
zal willen bijdragen! Laat ik daarbij wel voorop zetten dat ieder zijn eigen 
verantwoordelijkheid heeft om daar werk van te maken. Soms zijn er wel eens 
redenen om even wat afstand te bewaren tot die gemeente. Maar dat is altijd 

tijdelijk! In deze tijd van  kleiner wordende 
(doopsgezind) gemeenten is het zo belangrijk dat wij 
elkaar opzoeken of elkaar weten te vinden om werk te 
maken van onze (geloofs)traditie. En zeker in de 
Zwolse situatie is het “all hands on deck”! Daarbij gaat 
het niet alleen om naar binnen gerichte activiteiten, 
maar ook om het werken aan een eigentijdse 
gemeente-vorm die nieuwe mensen aanspreekt! “Ach 
dominee, dat laatste is een illusie. Tegenwoordig….”. 
Dat laatste hoor ik veel te vaak. Maar ik zet daar tegen 

over: “als je niet vist, zal je ook geen vis eten!” Tot slot: ik probeer in mijn eigen 
tempo mijn weg te vinden binnen de gemeente. Dat geldt ook voor de bezoekjes aan 
de verschillende leden. Mocht u willen dat ik bij u langs komt en u heeft het gevoel 
dat het wel erg lang duurt….. gewoon een berichtje (laten) sturen! Met een hartelijke 
groet, ds. Andries Bakker  
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VAN DE KERKENRAAD 
Op de tweede woensdag in de maand komt de kerkenraad altijd bij elkaar in de 
Mennokamer. We zijn blij dat we Ds. Andries Bakker nu in ons midden hebben. Er worden 
veel onderwerpen besproken, zoals de postlijst, de werkzaamheden van ds. Bakker, de 
financiën, de evaluatie van de intreedienst, de paascyclus, de komende jaarlijkse 
gemeentevergadering en het vervolg op de enquête. Door zr. Tineke de Vries is een 
vragenlijst gemaakt over de bijdrage van gemeenteleden en belangstellenden aan het 
gemeentewerk. De wijkcontactpersonen waren weer bereid om deze vragen bij iedereen 
rond te brengen en de antwoorden te verzamelen. 

Omdat zr. Lysbeth Zantema na 25 jaar wil gaan stoppen met de redactie van het Brugje 
heeft de werkgroep communicatie de opdracht gekregen om te adviseren hoe we in de 
toekomst een vervolg aan het “Brugje” kunnen geven. 

Ook zijn we bezig de protocollen te herzien, zodat op papier duidelijk is wat de taken zijn die 
bij een functie horen. Dit laat ook zien dat we in beweging zijn en dat we ons steeds 
aanpassen aan veranderende tijden. 

Met de Remonstranten is er een overleg geweest  over de voortgang en de gezamenlijke 
activiteiten, zoals de paascyclus en de voortgang van de preek van de leek.  

Omdat bij de Doopsgezinden de ledenvergadering het beleid bepaalt, wil de kerkenraad daar 
de vraag stellen of een nauwere samenwerking met de Remonstranten wordt ondersteund 
en zo ja, hoe die samenwerking eruit moet zien. Hebben we een doel met onze verdere 
samenwerking? 

Ook kan genoemd worden dat er op 3 woensdagmiddagen/avonden gestart is met 
gespreksgroepen over de gelijkenissen uit het Lucasevangelie. De eerste bijeenkomsten 
waren goed bezocht. 

We hebben in dit nieuwe jaar een frisse start gemaakt met onze nieuwe predikant en we 
hebben er zin in om de activiteiten verder vorm te geven. 

namens de kerkenraad,  
Bauwien van der Werf 

 

Jaarlijkse ledenvergadering 
De jaarlijkse ledenvergadering is dit jaar wat later dan gebruikelijk. 
De datum is 10 mei, aanvang 19.30 uur, in ons kerkgebouw. 
Een agenda met de financiële stukken zal separaat verspreid worden, de verslagen staan in 
het komende ‘verslagenbrugje’. 
 

VERVOER NAAR KERK 
Indien het vervoer naar de kerk problemen met zich mee brengt, schroom dan niet om te 
bellen naar.0529-432328. Wij willen ons uiterste best doen om u naar de kerk te brengen   
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Gezamenlijk gedeelte Doopsgezind en Remonstrant (tussen de logobalken) 

 

24 Maart Avondmaalsviering, Uitnodiging 
Op 24 maart wordt de Avondmaalsviering gehouden. Aanvang: 19.30 uur. Deze 
Avondmaalsviering is een gezamenlijke viering van de doopsgezinde en remonstrantse 
gemeente Zwolle. Hoe een en ander vorm gaat krijgen staat me nog niet helemaal helder 
voor de geest. “Gezamenlijkheid” betekent dat je bruggen probeert te bouwen naar elkaar. 
En waar kan dat beter dan tijdens de Avondmaalsviering die de verschillende tradities 
verbindt met wat ooit in gang is gezet door de ene die het 
fundament c.q. het uitgangspunt is van ons geloof. Voor alle 
duidelijkheid vermeld ik dat iedereen van harte welkom is deze 
viering mee te maken. Er zijn geen drempels, dichte deuren, 
voorwaarden of voorbehouden. Iedereen die “in of door geloof” 
zich uitgenodigd weet of voelt, is welkom.  
Ds. Andries Bakker  
 

Vesperdienst op Goede Vrijdag. 
Ds. Bonda schrijft: 
Ik ben voorganger op Goede Vrijdag, een meditatieve viering met muziek en lezingen uit het 
evangelie naar Johannes en misschien ook uit de literatuur. Mijn gedachten gaan naar het 
boek van P.F. Thomése, een eerbetoon aan zijn gestorven dochtertje. Is de eeuwenlange 
traditie van goede vrijdag niet een gelijksoortig betoon aan het lijden van een mens aan het 
kruis? En het houdt niet op: hoeveel mensen worden vandaag de dag aan een kruis 
genageld, hoe dat kruis er ook maar uitziet? In al die eeuwen zijn we met ons allen geen 
betere mensen worden; laten we mensen lijden aan hun lot. En toch, blijf ik geloven dat 
iedere mens iedere dag een betere mens kan worden. 
 

Paasdienst 
Op 27 maart vieren de beide gemeenten Pasen tijdens de dienst die na het Paasontbijt zal 
plaatsvinden om 10.00 uur. Over het Paasontbijt leest u meer in dit Menistenbrugje. De 
dienst is voor mij best wel een spannend avontuur. Om zo’n eerste hoogtij-dienst te mogen 
vormgeven terwijl iedereen al zijn of haar verwachtingen en invullingen heeft, gezien vele 
voorgaande jaren! Ik bedoel maar: de Zwolse vormen, rituelen, tradities en ingesleten 
gewoonten, inclusief DoRe- of ReDogehalte, zijn u bekend. Mij dus niet! Maar niet voor niets 
hebben mensen eeuwenlang en overal “het lege graf” ingevuld met de eigen opvattingen en 

verklaringen. Dat alles omdat destijds allerlei mensen 
beweerden dat hij, Jezus, uit de doden was opgestaan. 
Waren dat allemaal betrouwbare getuigen? En wat 
hebben die Emmaüsgangers nu werkelijk meegemaakt? 
Tja, zo staan ook wij in onze moderne tijd met 
verschillende vragen bij dat lege graf. En de buitenwereld, 
onze buitenwereld, begrijpt er helemaal niets van: “wat 
bezielt die mensen die zeggen te geloven in een uit de 
doden opgestaan figuur en bij een kerk willen horen?” Ik 
hoop dat velen -remonstranten, doopsgezinden, gasten 
en wie dan ook- de dienst zullen meemaken. Ook DoRe-
vocaal zal (samen met ons) het hoogste lied zingen! 
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Pasen en Paasontbijt 
Op 27 maart dit jaar is het Pasen. Iedereen is hartelijk welkom bij alle activiteiten die die dag 
en daaraan voorafgaand plaatsvinden. 
Donderdag de gemeenschappelijke viering van het avondmaal/brood en wijn en vrijdag de 
vesperdienst. Paaszondag starten we met een Paasontbijt, waar we veel mensen 
verwachten. 
Om alles goed te laten lopen is opgave voor het Paasontbijt nodig. Graag een bericht naar 
a.p.hoogcarspel@home.nl, met aantal personen en eventuele dieetwensen. 
De precieze organisatie, zoals aanvangstijdstip en plaats in de kerk, worden nog bekend 
gemaakt (afhankelijk van het aantal opgaven). 

 

 

                    

UIT DE GEMEENTE 
De Bijbelgesprekskring: middag of avond 
Zo’n 25 personen hadden zich opgegeven voor de 
Bijbelgesprekskring op 17 februari. Helaas waren er 
enkele afzeggingen. Behalve uit Zwolle kwamen er ook 
mensen uit o.a. Dalfsen, Kampen en Vierhouten. Tijdens 
de eerste keer hebben we kennis met elkaar gemaakt 
door te vertellen wat onze geestelijke wortels zijn. Hele 
bijzondere omzwervingen hebben sommigen gemaakt 
voordat men zich verbonden  had met de doopsgezinde 
gemeente aan de Wolweverstraat.  
Nadat de zelfgebakken appeltaart, met of zonder 
slagroom, was weggewerkt, heb ik het nodige verteld over het in sommige kringen 
gehanteerde uitgangspunt dat “God neutraal is”, maar dat het spreken over God door 
mensen wordt ingekleurd waardoor allerlei verschillende godsbeelden zijn ontstaan. 
Historische en persoonlijk gebeurtenissen, maar ook de heersende cultuur zijn natuurlijk 
bepalend voor die inkleuring. We kunnen niet zonder beelden spreken over God, maar dat 
zet mensen op wegen waar we niet altijd even vrolijk van worden. Tegelijk zijn er weer 
mensen en stromingen die door studie weer nieuw licht werpen op de vraag wie God is in 
deze tijd en voor ons. Tot  zover “een impressie in een notendopje” van de middag – en de 
avondbijeenkomst. Tot slot lazen we met elkaar de gelijkenis over het zaad  
(Lukas 8: 4 – 15) die eindigt met “het woord dat een vrucht is van het zaad dat in vruchtbare 
aarde is gevallen”. Ik wees hierbij op de tekst van het doopsgezinde wandbord dat in de 30er 

mailto:a.p.hoogcarspel@home.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://cdn2.welke.nl/photo/scalemax-300xauto-wit/leuke-kleurplaten-voor-pasen-voor-kinderen.1413101097-van-jojo1411.jpeg&imgrefurl=http://www.welke.nl/photo/lautjuhhh2000/schattige-zelfgeschilderde-paaseieren.1389024110&h=343&w=300&tbnid=DmuclkbUB5vSsM:&docid=ttgZ0LYTBW0ddM&hl=nl&ei=NWThVv35E6bMygOe1YqwDQ&tbm=isch&ved=0ahUKEwi96Lqai7bLAhUmpnIKHZ6qAtYQMwhKKCIwIg
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://cdn2.welke.nl/photo/scalemax-300xauto-wit/leuke-kleurplaten-voor-pasen-voor-kinderen.1413101097-van-jojo1411.jpeg&imgrefurl=http://www.welke.nl/photo/lautjuhhh2000/schattige-zelfgeschilderde-paaseieren.1389024110&h=343&w=300&tbnid=DmuclkbUB5vSsM:&docid=ttgZ0LYTBW0ddM&hl=nl&ei=NWThVv35E6bMygOe1YqwDQ&tbm=isch&ved=0ahUKEwi96Lqai7bLAhUmpnIKHZ6qAtYQMwhKKCIwIg
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://cdn2.welke.nl/photo/scalemax-300xauto-wit/leuke-kleurplaten-voor-pasen-voor-kinderen.1413101097-van-jojo1411.jpeg&imgrefurl=http://www.welke.nl/photo/lautjuhhh2000/schattige-zelfgeschilderde-paaseieren.1389024110&h=343&w=300&tbnid=DmuclkbUB5vSsM:&docid=ttgZ0LYTBW0ddM&hl=nl&ei=NWThVv35E6bMygOe1YqwDQ&tbm=isch&ved=0ahUKEwi96Lqai7bLAhUmpnIKHZ6qAtYQMwhKKCIwIg
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jaren van de vorige eeuw is ontstaan. Op 16 maart gaan we “echt” aan de slag met de 
gelijkenissen.  
Mocht u als lezer van dit Menistenbrugje willen aanhaken? Natuurlijk van harte welkom! U 
kunt zich bij mij opgeven. Laat u weten wanneer u wilt komen: middag of avond.  
ds. Andries Bakker,  0512-549150 (antwoordapparaat wordt regelmatig beluisterd) 
andries.bakker@doopsgezind.nl  
 
Volgende bijeenkomsten: woensdag 16 maart en woensdag 20 april, op de middag van 
14.30-16.00 en de avond van 20.00-21.30 uur. 
 

‘If you can dream it you can do it ‘   4. 
Zoals beloofd stel ik u in de komende Brugjes op de hoogte van de stand van zaken 

betreffende de uitwerking van de enquête voorjaar 2015.  Dit is aflevering  4 

Op dit moment ligt een concept ontwerp van het vernieuwde ‘Brugje’ bij de kerkenraad.  
De communicatiewerkgroep  gaat er van uit dat we op korte termijn het signaal krijgen om 
voorwaarts te gaan. Vanaf het nieuwe seizoen 2016/ 2017 kunt u dan het nieuwe Brugje 
verwachten. 
De activiteitenlijst die alle leden en belangstellenden via hun respectievelijke 
wijkcontactpersonen ontvangen hebben, zijn grotendeels weer ingeleverd. 
Ik ben heel enthousiast over de respons tot nu toe. Bijna 70 lijsten zijn ingevuld waarbij op 
alle lijsten één of meer  contactmomenten aangegeven staan.  Er zijn nog een paar lijsten 
onderweg. Zodra die binnen zijn kan alles verwerkt worden.  Eind maart hoop ik het resultaat 
aan te kunnen bieden aan de Kerkenraad. Dan kan op basis van hetgeen aangegeven is het 
programma voor het nieuwe seizoen  gepland worden. 
 
Tineke de Vries. 
 

Samen gemeente zijn in de kerkelijke viering 
Op 16 februari heeft de liturgiegroep kennisgemaakt met ds. Andries Bakker, waarbij allerlei 
zaken de revue passeerden. De groep voelt zich graag gevoed door de predikant en staat 
open voor zijn vragen en signalen op liturgisch gebied. Hij van zijn kant vindt de groep erg 
belangrijk en is van mening, dat de liturgiegroep haar mening moet laten horen in de 
gemeente en over wezenlijke zaken met gemeente in gesprek moet gaan, bijv. in de 
ledenvergadering. Over eventuele voorgestelde wijzigingen in de liturgie beslist uiteindelijk 
de gemeente.  
Over een aantal zaken werd vervolgens van gedachten gewisseld, zoals:  
*Wat moet er aan het eind van de dienst gebeuren met de kaarsen, die bij de aanvang zijn 
aangestoken?  
*Hoe denken we over de collecte in de dienst, een noodzakelijk kwaad (storende factor) of 
een wezenlijk element in de liturgie (maar dan alleen met een diaconaal doel)?  
We praten hier nog verder over en hopen, dat ook in de gemeente hierover nagedacht en 
gesproken wordt. Ook wil de liturgiegroep in voorkomende gevallen graag zoveel mogelijk 
gemeenteleden en vrienden van buiten de liturgiegroep actief bij de dienst betrekken, bijv. 
door hen  lezingen of gebeden te laten verzorgen. Wie wil zich hiervoor aanbieden? Graag 
aanmelden bij Tineke Dateman: tiend123@gmail.com. Met de organisatie van de 'Preek van 
de Leek' (of een andere naam) houdt inmiddels een aparte DoRe-werkgroep zich bezig. Op 
de eerstvolgende 'vijfde zondag' – 29 mei – verzorgt Dodo van Uden weer een 
Leerhuisdienst over een thema uit het Oude Testament. Voor 31 juli gaan voorlopig de 
gedachten uit naar een 'zomerse dienst', maar daarover later meer. 
 
Namens de liturgiegroep, Henk Blom 
 

mailto:andries.bakker@doopsgezind.nl
mailto:tiend123@gmail.com
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IONA Viering dd. 31 januari 2016 
Wat spreekt me aan? Enkele schetsmatige indrukken: 
 
Het doet me altijd goed om in halve kringetjes te zitten, te zingen en te vieren. 
Vaste formuleringen en kaders hebben ook hun bekoring - en daarin ook het element van lof-
prijzing / eer-bewijzen.  
Aan God die uitleidt en bevrijdt. 
Waardevol deze IONA - traditie die velen in beweging ( heeft ge)zet. 
 
Uitwisselen met 2 anderen die naast mij zitten: waardevol.  
Toegankelijke melodieën en liederen.  
 
Regels tekst die blijven hangen: focus op vandaag/hier en nu. 
DE waarheid vanuit God's oogpunt bekeken : vraagt om solidariteit en handelen.  
 
Tot zover - Margreet van der Werf-Stelling 
 

                                       

Gezamenlijk gedeelte Doopsgezind en Remonstrant (tussen de logobalken) 

 

 
'Verkering' noemen ze het zelf. De band die remonstranten en doopsgezinden nu al 400 jaar hebben. 
Speciaal voor het jubileum hebben de genootschappen de handen ineengeslagen en organiseren zij 
enkele activiteiten. 
De remonstranten zetten op hun website uiteen wat die 400 jaar oude band tussen de twee vrijzinnige 
groepen inhoudt. 
- Allebei hebben ze te maken gehad met vervolging en weerstand. 
- Allebei hebben ze in de negentiende eeuw de moderne theologie omhelst. 
- Vrijheid, vrede en verdraagzaamheid zijn thema’s die voor beide stromingen actueel en urgent zijn. 
- Er zijn samenwerkingsgemeenten van doopsgezinden en remonstranten door heel Nederland. 
Dokkum was de eerste doopsgezind-remonstrantse gemeente. Al in 1798 vonden de geliefden elkaar. 
Anno 2013 zijn er samenwerkingsverbanden in Amersfoort, Deventer, Emmen, Hilversum, Hoorn, 
Leiden, Meppel, Nijmegen en Wageningen. Ook wordt er door andere ‘do’ en ‘re’ gemeenten soms 
intensief samengewerkt. 
 
Gevonden op zinweb.nl 

 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiH_Zebl7bLAhXpF5oKHag8BnMQjRwIBw&url=https://de.pinterest.com/joseoverbeek/pasen/&psig=AFQjCNE-0OMCM3bP-LqhcN-9l9dbWnME3Q&ust=1457701404204289
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiUmoC2mLbLAhWrB5oKHXlYA_gQjRwIBw&url=http://www.kleurplaten.nl/pasen&psig=AFQjCNE-0OMCM3bP-LqhcN-9l9dbWnME3Q&ust=1457701404204289
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.docentenplein.nl/kleurplaat-files/img/paashaas-met-kwast.png&imgrefurl=http://www.docentenplein.nl/kleurplaten/pasen&h=300&w=300&tbnid=FblXNxNB2PeIOM:&docid=96VAVBi1yN9mmM&hl=nl&ei=THLhVpbWAofGOsDgpjg&tbm=isch&ved=0ahUKEwiWrKPSmLbLAhUHow4KHUCwCQcQMwh4KFMwUw
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.animatieplaatjes.nl/Kleurplaten/pasenkleurplaten39.jpg&imgrefurl=http://www.animatieplaatjes.nl/pasenkleurplaten2.html&h=567&w=794&tbnid=VLSwGW7GATCKWM:&docid=Kckzzs06_hcoKM&hl=nl&ei=gnLhVs-kJ8LJPbqhiLAG&tbm=isch&ved=0ahUKEwjP7afsmLbLAhXCZA8KHboQAmY4ZBAzCAMoADAA
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DoReVocaal en Cantorij Adventskerk vieren samen 
jubileum 
Johannes Dijkstra is niet alleen organist in onze kerk en dirigent van DoReVocaal, maar hij 
dirigeert ook de Cantorij van de Protestantse Adventskerk in Zwolle-Zuid. Dat alleen zou al 
aanleiding zijn om een keer samen te zingen. Maar bovendien blijken de koren beide dit jaar 
vijfendertig jaar te bestaan. Dat wordt dus dubbel feest, met als hoogtepunt een gezamenlijk 
jubileumconcert in zowel de Doopsgezinde kerk als de Adventskerk. Afgelopen december 
hebben we al een keer gezamenlijk opgetreden tijdens de kerstzangavond in de 
Adventskerk. Daaraan verleende toen ook muziekvereniging Kunst Na Arbeid medewerking. 
Dat is toen erg goed bevallen.  
 

Jubileumconcerten in april 
Ter gelegenheid van beider 35-jarig jubileum verzorgen beide koren een gezamenlijk 
jubileumconcert op 9 en 10 april. Het programma bestaat uit zowel gezamenlijk als door elk 
van beide koren afzonderlijk uitgevoerde muziekstukken, steeds onder leiding van dirigent 
Johannes Dijkstra. Een pianist begeleidt een aantal stukken en speelt ook solo nog enkele 
muziekstukken.  
Het eerste concert is op zaterdagmiddag 9 april om 15.30 uur in de Doopsgezinde kerk aan 
de Wolweverstraat. Op zondag 10 april wordt het programma herhaald tijdens een 
koffieconcert om 11.30 uur in de Adventskerk, Talmaplein 2, Zwolle-Zuid (SIO-wijkcentrum). 
De toegang tot beide concerten is vrij. Wel is er na afloop een deurcollecte. Vanwege het 
beperkt aantal zitplaatsen in de Doopsgezinde kerk, waar om te beginnen voor alle 
koorleden een plaats gereserveerd wordt, is voor het ‘zaterdagconcert’ vooraf opgave 
noodzakelijk. Dit kan via: hablom@telfort.nl of bij een van de koorleden van DoReVocaal of 
van de Cantorij. Daarbij geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. De Adventskerk is veel 
groter en telt waarschijnlijk ruim voldoende zitplaatsen.  
Het precieze programma en verdere bijzonderheden worden nog nader bekend gemaakt. 
 
Henk Blom 
 

 

VAN BUITEN DE GEMEENTE 
Vermaningspad 2016, Hemelvaartsdag, donderdag 5 mei. 
De Doopsgezinde gemeenten van de Ring Waterland organiseren dit jaar het 

Vermaningspad, te houden op Hemelvaartsdag 5 mei 2016. 

De deelnemende Vermaningen zijn open tussen 9.30 uur en 16.00 uur, met uitzondering van 

De Rijp want hier wordt de dag om 16.00 uur met een vesperdienst afgesloten. 

Er is een fiets- en een autoroute van ongeveer 45 km samengesteld die langs alle 

Vermaningen leidt. De route is beschreven in de volgorde De Rijp, Oost-Graftdijk, 

Purmerend, Middelie, Noord Beemster/Oosthuizen, De Rijp; echter, u kunt ook starten in 

Purmerend of Middelie. 

Het zijn prachtige routes die u voeren door het land van Leeghwater, langs de polders De 

Beemster, de Purmer en de Eilandspolder, een stukje Stelling van Amsterdam, en met 

uiteraard veel water, rietkragen, oneindige vergezichten, ringvaarten, molens, 

weidevogels…. 
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Bovendien houden in de Beemster de meeste bedrijven open dag op Hemelvaartsdag, u 

kunt vrijwel overal een kijkje nemen. 

Adressen van de deelnemende Vermaningen: 

Doopsgezinde Gemeente De Rijp, Jan Boonplein 18, De Rijp. 

Doopsgezinde Gemeente Oostgraftdijk 27, Oost-Graftdijk. 

Doopsgezinde Gemeente Purmerend, Julianastraat 7, Purmerend 

Doopsgezinde Gemeente Middelie 79, Middelie. 

Doopsgezinde Gemeente Noord-Beemster/Oosthuizen, Middenweg 86, Beemster. 

Praktische informatie: 
• Starten vanaf 9.30 uur 
• Fietsverhuur: Hotel De Rijper Eilanden, Zuiddijk 2A, De Rijp, tel. 06 – 21 98 69 70. 
           Vooraf reserveren gewenst. 

OV-fietskluizen, Stationsweg 1, Purmerend. Enkele exemplaren. 
• Een programmaboekje met routebeschrijvingen zijn in alle Vermaningen beschikbaar. 
• Op elke locatie wordt aan de inwendige mens gedacht met koffie en thee of een  
  sapje, en iets erbij natuurlijk. In Purmerend zullen soep en broodjes verkrijgbaar zijn. 
• Afsluiting om 16.00 uur met een vesperdienst o.l.v. ds. Jaap Klanderman in De Rijp.  
• Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Erica Ernsting,  

 

Boekbespreking DG NOP (Emmeloord) 
De eerste avond, op 17 maart, heeft auteur Fik Meijer zelf gesproken over zijn boek ‘De 

vijfde evangelist’. De tweede avond, op donderdag 21 april 2016 om 20.00 uur, Smeden 2a 

te Emmeloord, wordt het boek verder besproken. Hartelijk welkom, toegang vrij. 

AAN DE SLAG MET JE BELIJDENIS OP SCHOORL. 
Het Doopsgezind Broederschapshuis Schoorl organiseert van 1 t/m 3 april een 

weekend voor mensen die verdieping zoeken en hun eigen belijdenis willen 

(her)schrijven of ten minste tegen het licht willen houden. 

 

Hoe belangrijk is je belijdenis nog die je eens en ooit hebt geschreven? Sta je er nog 

helemaal achter of heb je het gevoel dat hij herschreven of aangevuld zou moeten worden? 

Hoe ben jij gegroeid in je gelovige leven? 

In dit weekend gaan we in gesprek over je belijdenis en dat wat je inspireert. We gaan op 

zoek naar momenten in je leven  waarop de vraag naar God is opgeroepen. 

Grensmomenten die belangrijke geloofs- en levensthema’s onthullen. Wat is en wie zijn voor 

jou op je geloofsweg belangrijk geweest? Welke verhalen zijn voor jou van betekenis? D.m.v. 

gesprek en andere werkvormen ontdek je welke geloofswoorden op dit moment bij jou 

passen. 

Het Doopsgezind Broederschapshuis Dopersduin organiseert dit inspirerende en tegelijk 

ontspannen weekend onder de titel “belijdenis-update-weekend” . Het wordt geleid door ds. 

Anneke van der Zijpp en  ds. Marion Bruggen. Tijdens dit weekend ontmoeten de 

deelnemers ook diegenen die het afgelopen jaar lid zijn geworden van een Doopsgezind 

Gemeente. Deze nieuwe leden zijn als gast van Dopersduin uitgenodigd en hebben een 

eigen programma dat enkele keren samenvalt met dat van het “belijdenis-update-weekend”. 

Dit geheel verzorgde weekend kun je meemaken vanaf  € 91.50 p.p. Aanmelden: 072-

5091274 of info@dbhschoorl.nl 
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Doopsgezinde Zending 
Op 9 april van 10-14 uur in Bussum organiseert de Doopsgezinde Zendingsvereniging een 

bijeenkomst over ‘Pastoraal aan de slag’. Doopsgezind predikant Ruud Mulder, werkzaam 

als ziekenhuispastor , gaat in op vragen van gemeenteleden: ‘Hoe kan ik hier in pastorale zin 

iets betekenen?’, ‘Hoe kan ik helpen?’ ‘Moet ik over mijn geloof beginnen of niet?’. 

Aansluitend is de ledenvergadering.  Voor meer info en opgave: 

www.doopsgezindezending.nl 

 

Kerken als Podium, op zaterdagmiddag, 15.30 uur  
(uitgebreid programma zie vorige Menistenbrugje) 

In de serie zaterdagmiddagconcerten is nog een concert op 2 april 2016 

De Weense Klassieken    Onze Lieve Vrouwe Basiliek 

Deventer kamerkoor o.l.v. Gerard Keilholtz, m.m.v. Louis ten Vregelaar orgel.  

Werken van Haydn en Mozart. 

Op 9 of 10 april bent u uiteraard welkom bij DoRe Vocaal en de Adventskerkcantorij (zie 

elders in dit Menistenbrugje) 

tel. 0299-434369; mail eeve61bij@gmail.com 

http://www.doopsgezindezending.nl/
mailto:eeve61bij@gmail.com

