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KERKDIENSTEN: 
 
10 juli 10.00 uur K: Ds. G.E. Bonda, Rem.  
 10.30 uur V: Ds. J. Vonk (Driezorg) 
17 juli 10.00 uur K: Ds. A.H. Bakker 
24 juli 10.00 uur K: Zr. T. De Vries, Dalfsen 
 10.30 uur V:  Hr. H. Enthoven, Dalfsen 
31 juli 10.00 uur K: Liturgiegroep 
07 aug 10.00 uur K: Zr. B. Groen, Giethoorn 
 10.30 uur V: Mw. W. Treep, PKN, Zwolle 
14 aug 10.00 uur K: Ds. F. Knoppers, Apeldoorn, Rem. 
21 aug 10.00 uur K: Ds. A.H. Bakker 
 10.30 uur V: Hr. H. Enthoven, Dalfsen 
28 aug 10.00 uur K: Ds. M. de Vries, Giethoorn 
04 sep 10.00 uur K: Ds. A.H. Bakker  
 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 juli  : Stuurgroep duurzame ontwikkeling  

24 juli  : C.P.T. 
31 juli  : Eigen Gemeente 
07 aug  : Pastoraal Diaconaal Fonds 
21 aug  : Broederschapshuizen 
28 aug  : Menno’s Pleats 
04 sep  : Gemeentelijke enquête 
 
 
 

Inleveren kopij volgende nummer uiterlijk 19 augustus 2016  
 

 

 

 

AGENDA  
Za 02 juli  11.00 – 16.30 uur Open Orgeldag 
Wo 06 juli  19.30 uur  Kerkenraadsvergadering 
Do 21 juli  13.30 uur  Meditatieve wandeling 
Wo 31 aug  18.00 uur  Smaakvolle movie meeting 2 
Zo  04 sep  20.00 uur  Repetitie DoReVocaal 
Za 10 sep  10.00 – 16.00 uur Open monumentendag 
Zo 18 sep  10.00 uur  Startdienst in de kerk 
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Vanuit “de Domineeskamer” 
De afgelopen periode zijn er toch wel de nodige zaken gepasseerd. Ik denk misschien wel in 

eerste instantie aan het besluit van de ledenvergadering om te onderzoeken of en hoe we 

intensiever kunnen samenwerken met onze remonstrantse medegelovigen. Het was de 

invulling van mijn eerste suggestie aan de kerkenraad toen ik zes maanden geleden in uw 

midden begon. In deze tijd van ontkerkelijking getuigt het van gezond verstand om 

samenwerkingsvormen met anderen te onderzoeken. Maar dat is volgens mij een van de 

verschillende stappen die je kunt zetten. Ook een onderzoek naar de eigen mogelijkheden is 

een stap. O.l.v. Tineke de Vries is er een goede inventarisatie van de persoonlijke 

mogelijkheden en verlangens binnen onze gemeente zichtbaar geworden. Ook belangrijk is 

het dat er binnen de gemeente een beweging onder de mensen op gang komt. Dan heb ik 

het over ontmoeting en enthousiast worden. Op verschillende momenten vraag ik wel eens 

aan mensen welke activiteiten onze gemeente kent naast het in stand houden van de 

organisatie. De zondagse dienst ligt natuurlijk voor de hand. Ook het gezamenlijke koor 

DoReVocaal wordt door de meesten genoemd. Maar dan….  Er worden dan verschillende 

zaken genoemd die er eens waren. De beweging op dit moment is zwak! Beweging heeft 

alles te maken met activiteiten waar we elkaar ontmoeten waardoor het enthousiasme, waar 

de gemeente voor staat, kan groeien. We weten allemaal wel dat de gemeente alles te 

maken heeft met de ontwikkeling van ons geloof. En geloof heeft weer alles te maken met 

onze visie op ons leven en zingeving. Onlangs vertelde Elske Visser in de vergadering van 

ons dagelijks bestuur met groot enthousiasme over de presentaties 

van enkele gemeenten tijdens de Broederschapsvergadering. 

Gemeenten waar het bruist van activiteiten, waar jong en oud op af 

komen, waar men het enthousiasme deelt tijdens de diensten en 

andere bijeenkomsten. Niks geen gezeur over ontkerkelijking, 

vergrijzing of “we hebben geen jeugd”. Maar wel bolwerken van 

zorg en aandacht voor elkaar, enthousiast meedoen en positief de 

toekomst tegemoet gaan. In die gemeenten klinkt iets door van de 

naam van God: “ik zal er zijn voor jou”. Ik geloof dat Gods naam 

zich in mensen kan  weerspiegelen als mensen er ook willen zijn 

voor elkaar. Vandaar dat ik, in goed overleg met Tineke de Vries, diverse activiteiten heb 

opgezet of aan het opzetten ben: de Bijbelgesprekskringen, de smaakvolle movie-meeting 

en de midweekreis naar Ameland. Als gangmaker is Tineke de Vries ook op verschillende 

fronten aan de slag met het opzetten van nieuwe en vernieuwende initiatieven. Zo proberen 

wij nu, tijdens en na de zomer een beweging in gang te zetten binnen de gemeente. Wat zou 

het mooi zijn als niet alleen de oude getrouwen meedoen, maar dat ook nieuwe mensen 

(soms na lange afwezigheid) gaan meedoen. Gewoon meedoen! En als verder mensen met 

hun “mitsen en maren”, hun kanttekeningen, bezwaren en hun “dat-wordt-toch-niets-

houding” even pas op de plaats maken om ruimte te geven. Als we dat nu eens zouden 

afspreken!  

 

ds. Andries Bakker 
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DE SMAAKVOLLE MOVIE-MEETING,  
woensdag 31 augustus  
 
1 juni was het even zoals in de hemel. Als je de film “as it is in heaven” hebt gezien dan weet 
je dat er in de hemel plaats is voor iedereen. Zo gold dat ook voor de eerste smaakvolle 
movie-meeting. Toen ik ’s middags begon te koken stond de teller op zestien. Tijdens het 
roeren in de pannen (jaja, je moet een tovenaar zijn om op 2 pitjes voor zo’n bijzonder 
gezelschap te kunnen koken!) ging de telefoon een paar keer en groeide de groep tot 
negentien. Dat vanuit de gedacht dat als we delen er altijd genoeg is. Uiteindelijk zaten we 
met een-en-twintig mensen aan tafel! Omdat we een Zweedse film zouden bekijken, had ik 
natuurlijk Zweeds gekookt. Köttbullar met rode kool en aardappelpuree en het bekende 
plattelandsgerecht pyttipanna. Als dessert had ik wafels gemaakt die samen met 
jordgubbssylt en vispad grädde iedereen goed smaakte. De film viel zo te zien en te horen 
ook bij iedereen in de smaak. We waren allemaal verrast door de  verschillende thema’s die 
aan het licht kwamen. Heel bijzonder.  
 
 

 
 
 
Tijdens deze eerste smaakvolle movie-meeting heb ik opnieuw door schade en schande 
moeten ervaren dat opgaven in “de wandelgangen” bij mij nooit goed werkt. Ik ben dan met 
teveel dingen tegelijk bezig om zulke opgaven te onthouden.  
Daarom hoop ik dat u zich voor de tweede smaakvolle movie-meeting via de telefoon of de 
mail bij me meldt, hoewel een leuk kaartje met de aanmelding ook welkom is. De tweede 
smaakvolle movie-meeting is op woensdag 31 augustus. We proberen nu om 18.00 uur 
te eten (inloop graag niet eerder dan 17.30 uur). Welke film we dan gaan bekijken? U 
hoort er nog van. Het zal zeker weer smaakvol worden! Geeft u zich snel op? Vanwege de 
mogelijkheden heb ik de grootte van de groep “begrensd”.  
 
Ds. Andries Bakker. (0512-549150/06 20090392/andries.bakker@doopsgezind.nl)  
 

 

 

 

 

 

mailto:20090392/andries.bakker@doopsgezind.nl
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VAN DE KERKENRAAD 
In de kerkenraad is de ledenvergadering voorbereid. Op de ledenvergadering is het voorstel 
tot onderzoek naar nauwere samenwerking met de Remonstranten met grote meerderheid 
aangenomen. Lieuwe Dijkstra, Ronald Tuinstra en Renze Zijlstra zijn de 3 leden, die met 3 
vertegenwoordigers van de Remonstrantse gemeente  in gesprek zullen gaan. Mogelijk vindt 
het eerste gesprek nog voor de zomer plaats. 

Er zal een ander, digitaal, slotsysteem worden geïnstalleerd op de kerkdeur. Dat heeft 50 
digitale sleutels. Daarmee wordt het beheer van de sleutels makkelijker. Tegelijk wordt de nu 
en dan haperende cilinder vervangen. 

Dit Menistenbrugje is het laatste in deze vorm. Lysbeth Zantema heeft het 25 jaar uitgevoerd 
en stopt er nu mee. Zij krijgt grote waardering voor haar nauwgezetheid en volhardendheid. 
Steeds heeft zij gezorgd voor de juiste agenda’s, kerkdiensten, opvolging van rubrieken etc. 
Op passende wijze zal deze waardering tot uitdrukking gebracht worden. 
De redactie voor de nieuwe opzet is inmiddels bij elkaar geweest. Ronald Tuinstra, Karin 
Janze, Jelma Wiegersma en Theo Prangsma zullen als een meer onafhankelijke redactie het 
gemeenteblad vorm gaan geven. Na de zomer verschijnt het eerste nummer. 

In de DoRe vergadering is gesproken over de opstart van de commissie voor nauwere 
samenwerking. Verder zijn de gezamenlijke diensten, zoals gedachtenisdienst, 
adventsvesper en Kerstdiensten besproken en afgestemd. Ds. Andries Bakker heeft 
inmiddels in de Wolweverstraat met bewoners goede contacten opgedaan en stelde voor om 
een gezamenlijke brunch met doopsgezinden, remonstranten en buurtbewoners te 
organiseren. Dit idee werd direct omarmd en de activiteit komt in de plaats van het Eten met 
de Buren, zoals dat de laatste jaren heeft plaatsgevonden.  
Er zal weer een gezamenlijk Jaarprogramma worden gemaakt, met een meer gelijkwaardige 
samenstelling. Dat betekent, dat de gegevens van onze gemeente, die tot nu toe in het 
zakboekje staan, in dit Jaarprogramma zullen worden opgenomen. Er wordt druk gewerkt 
aan de planning van alle activiteiten voor volgend seizoen. 

Zr. Tineke de Vries is druk bezig met het uitwerken van de resultaten van de enquête. Dat 
betekent, dat een aantal uitvoerende taken door gemeenteleden worden gedaan en dat de 
kerkenraad meer gaat besturen. 

In de dienst van 5 juni hebben Elske Visser en Koos Feenstra afscheid genomen van de 
kerkenraad. De waardering voor hun werk is uitgedrukt met een korte toespraak en een bos 
bloemen. 
Ekke Klamer en Thecla Barneveld zijn toegetreden tot de kerkenraad. Ook zij hebben 
bloemen gekregen. Hieronder stellen Thecla en Ekke zich voor in hun nieuwe functie. 

Aart Hoogcarspel 

 

Ekke Klamer 

Hoewel ik al lang lid ben van deze Gemeente en de meeste mensen mij wel kennen, toch 
even een paar dingen ter kennismaking: 
Ik ben geboren in de stad Groningen op 25-06-1944. Mijn moeder was van huis uit 
Doopsgezind en komt uit Dantumawoude. Mijn vader is in 1936 toegetreden tot de 
Doopsgezinde Gemeente Groningen, toen hij ging trouwen met mijn moeder. Hij komt uit 
den Horn (Gr.) en is van huis uit N.H. 
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In 1946 verhuisden we naar Haren. Daar heb ik mijn jeugd doorgebracht. Ik heb daar de 
openbare lagere school  en Mulo bezocht. Ook ging ik daar naar de zondagsschool en 
catechisatie bij ds. Offerhaus. 
In 1961 ben ik op kamers gegaan in Hengelo en daar de HTS Weg en Waterbouwkunde 
gevolgd. 
In 1963 heb ik daar Truus leren kennen. In 1966 mijn diploma gehaald en toen in militaire 
dienst bij de Genie in Wezep. In 1967 heb ik, samen met Truus, belijdenis gedaan bij ds. 
Keijser in Haren. 
 In 1968 ben ik met Truus getrouwd, ging ik bij de Rijkswaterstaat werken in Almelo en we 
gingen daar ook wonen. In 1969 is Chiel geboren en in 1972 Annemieke. 
In 1974 zijn we, door een reorganisatie bij Rijkswaterstaat, verhuisd naar Zwolle en lid 
geworden van deze Gemeente. Hier zijn we langzaam aan steeds wat actiever geworden. 
Toen onze kinderen naar de zondagsschool gingen, hebben we daar meegeholpen met de 
leiding en later ook met de 12+ groep. We werden lid van Do-Re-Vocaal en deden mee aan 
gespreksgroepen. Ik heb 2 keer een periode als kerkenraadslid mogen meemaken en ik 
beloof u dat deze derde keer de laatste periode zal zijn. Ook ben ik nog een aantal jaren 
bestuurslid geweest van de Venus, toen dit nog een Doopsgezind verzorgingshuis was. 
Tot zover mijn verhaal.  
 

Thecla Barneveld 

Mijn naam is Thecla Barneveld. Ik ben getrouwd met Jan Barneveld en samen hebben we 
een zoon: Thomas van 18 jaar. Wij wonen met veel plezier in Zwolle Zuid. Mijn wortels liggen 
op Terschelling. Met regelmaat maak ik met boot de oversteek naar het prachtige eiland om 
een bezoekje te brengen aan mijn vader, broer en zus en hun gezinnen. In het dagelijks 
leven ben ik groepsleerkracht van groep drie op De Sluis, een school voor Speciaal 
Basisonderwijs in Zwolle Zuid. In de vakanties trekken we graag met onze caravan door 
Europa en in de vrije tijd fiets ik graag, wandel ik graag met hond Amy, rijd ik graag motor 
met Jan en bak ik graag heerlijke taarten in de keuken. 
 
Toen ik een poos geleden gevraagd werd om zitting te nemen in de kerkenraad heb ik 
volmondig JA gezegd. Van huis uit ben ik Doopsgezind en ik wil mij graag inzetten voor de 
gemeente. Ik wil meedenken en meewerken in ontwikkelingen op allerlei terrein met een 
open mind naar de toekomst. Ik verheug mij op een prettige samenwerking binnen en buiten 
de kerkenraad, want de gemeente maken we samen! 
 
Ter voorbereiding op mijn taak als kerkenraadslid heb de toerustingsavond ‘Kerkenraden op 
Koers’ op 13 april in Amersfoort bezocht. Deze toerusting was zowel voor zittende 
kerkenraadsleden als voor nieuwe kerkenraadsleden bedoeld. De leden van een 
doopsgezinde gemeente bepalen met elkaar het beleid en dragen met elkaar de 
verantwoording ten aanzien van de gemeente. Daarbij rust op de schouders van 
kerkenraadsleden wel vaak een grote verantwoordelijkheid. Het gaat om meer 
werkzaamheden dan het voorbereiden van het beleid. Initiëren, motiveren, activeren, 
signaleren, organiseren en waar mogelijk delegeren zijn werkwoorden die van toepassing 
zijn op een kerkenraad. De leiding van deze toerustingsavond was in handen van Machteld 
Stam (consulent Gemeenteopbouw) en Henk Stenvers (Directeur / algemeen secretaris). Na 
de beginvraag ’Waartoe zijn we kerkenraad?’ passeerden een aantal taken van de 
kerkenraad en werden vragen behandeld die daaruit voortkwamen.  
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COLLECTES 
De opbrengst van de extra collectes in de afgelopen periode: 
Datum  Doel      Bedrag 
17-04-2016 Doopsg. Monumenten in Friesland  € 44,80 
24-04-2016 Vrouwenzending    € 42,20 
01-05-2016 Diet Koster/ Saïd    € 53,60 
22-05-2016 Doopsgezinde Zending   € 39,50 
29-05-2016 Kerk en Vrede     € 48,60 
05-06-2016 Eigen Gemeente    € 91,35 
 

 

SAMEN GEMEENTE ZIJN 
De kanselbloemen zijn de afgelopen periode met een hartelijke groet gegaan naar 
Datum: 
17-04-2016 zr. Elske Visser. 
24-04-2016 br. Wim de Jonge. 
01-05-2016 fam. Jansma. 
22-05-2016 zr. Inge Corstanje 
29-05-2016 br. Reinier Zweep. 
05-06-2016 br. Frederik Belger  
 

 

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   
 

 

 

UIT DE GEMEENTE 
Ledenadministratie 
OVERLEDEN: 

mevr.M. W. Zweep-Timmers  2 juni 2016. 

  

BEDANKEN ALS LID: 

br. J. Muys en zr T.N. Muys-Kroon te Dwingeloo. 

Zij gaan over naar P.K.N. Dwingeloo.  

  

VERHUISD: 

Br F.A. Belger is verhuisd naar Zorghuis Theodora Vos de Wael van IJsselheem, Lijnbaan 

10 te Zwolle. 

(Bezoek is welkom, via het afdelingsnummer 038-4257703 is kort tevoren na te gaan of 

Frederik thuis is, postadres blijft Aplein 24, 8011 TK Zwolle). 
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In Memoriam Ria Zweep 

Ria Zweep, een prachtige vrouw. Als je bij haar kwam was er altijd warmte, werkelijke 

aandacht en belangstelling. Altijd bezig, maar vooral voor anderen. Ook binnen onze 

gemeente was ze, als belangstellende, actief, b.v. voor de zondag school, tafel van vier en 

andere activiteiten voor vouwen. Haar leven kende als pijlers Geloof Hoop en Liefde, voor 

haar gesymboliseerd in een prachtige foto van drie wilgen langs  de IJssel bij Zalk. Geloof 

was voor haar vooral geloof in het 

positieve van de mens en de natuur 

waar je zorg aan moest besteden, 

die je moest stimuleren naar het 

goede zodat je hoop had op de 

toekomst. Dat kon voor haar alleen 

met warmte en liefde die ze dan 

ook immer uitstraalde. Die positieve 

hoop op de toekomst gaf haar de 

kracht te vechten tegen de ziekte 

die haar belaagde. De eerste keer 

won ze, de tweede aanval kon ze 

helaas niet winnen. Veel respect hebben we voor Reinier en de jongens voor de wijze 

waarop zij Ria de mogelijkheid gaven haar strijd te strijden. 

Donderdag 2 juni kwam voor haar het einde. Hoe vol en rijk haar leven is geweest kwam tot 

uiting in haar uitvaart in een volle Oosterkerk met medewerking van het DoRe koor, waar 

vele sprekers haar nog eens in volle glorie langs lieten komen. 

We wensen Reinier en de jongens veel sterkte toe in het verwerken van dit verlies. We staan 

om jullie heen! 

Koos Feenstra 

 

 

De nieuwe redactie 

De voorbereidingen voor de nieuwe redactie zijn al in volle gang. Zij beginnen op stoom te 
komen om het volgende nummer op tijd bij u te krijgen. 
De redactie gaat bestaan uit: Theo Prangsma, Ronald Tuinstra, Karin Janze en  Jelma 
Wiegersma. Als reserve heeft Dick Brugman zich gemeld. 
In het volgende nummer zullen zij zich aan u voorstellen. 
 
Let op: 

Inlever datum kopij  uiterlijk 19 augustus bij nieuw mailadres:  
 

     debrugdgzwolle@gmail.com 
 

 

 

mailto:debrugdgzwolle@gmail.com
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Van dromen naar doen. (1) 
 
De enquête is klaar, maar dat wist u al.  Het nieuwe seizoen zal een uitdaging voor ons 
allemaal zijn. De theorie om  zetten in de praktijk.  We gaan het zien en met elkaar beleven. 
Dit is de eerste aflevering van de stand van zaken. 
 
 Voor  ieder in de enquête genoemd taakveld  zijn we bijna rond met mensen die  zich voor 
dit taalveld mede verantwoordelijk willen voelen. Dit wordt de trekker van het taakveld.  Voor 
de taakvelden Vieren en Bezinning zal onze predikant Andries zelf de trekker zijn. Voor het 
taakveld Contact zijn we  voor de periode  van 1 jaar in gesprek met een kandidaat die 
geassisteerd gaat worden door Manuela Spruit, waarna Elske Visser  deze plaats weer zal 
overnemen. Voor Jeugd: Dieneke Dijksma, voor Basis: Truus Klamer, voor Gebouw: Wim de 
Jonge en voor Informatie: Renze Zijlstra. Voor taakveld Wereld zijn we nog op zoek.  
Samenvattend zullen  de taken van de trekkers  mn. bestaan uit activiteiten binnen het 
taakveld stimuleren en coördineren.  Tevens wordt dit  gecommuniceerd  met de voorganger 
en/ of het daarvoor  aangewezen KR.  lid. 
 
Het zal voor iedereen wennen zijn.  Taken die voorheen bij de kerkenraad lagen zoals o.a. 
kostersdienst en regelen gastvrouwen/ heren voor diverse activiteiten komen nu onder 
verantwoording van een taakveld. Het zal niet direct helemaal gladjes verlopen, maar met 
wat hulp van elkaar en vooral humor zullen we er zeker sterker door worden. De KR wordt 
zodoende  ontlast en kan zich zoveel mogelijk alleen met bestuurlijke taken bezig houden. 
Voor de komende periode betekent dit bv. dat er lijst gemaakt is voor de kostersdienst. Deze 
zal binnenkort naar de aanmelders  verstuurd worden. Door diverse nieuwe aanmeldingen is 
er tevens  een nieuwe koffielijst gemaakt. Onderling ruilen kan natuurlijk altijd. Wanneer dit 
niet lukt, kan dit gemeld worden bij 1. De gangmaker van de activiteit – bij de koffielijst is dit 
Karin, en bij de kostersdienst zoeken we nog een gangmaker – en 2. bij de trekker van het 
betreffende taakveld. (Beide activiteiten vallen  in dit geval onder taakveld Basis; dat is 
Truus) 
Zowel voor de koffiedienst als voor de kostersdienst zijn en/of worden actuele protocollen 
gemaakt die zichtbaar in een map in de keuken aanwezig zullen zijn. Hier wordt momenteel 
aan gewerkt. 
 
Andere in de enquête gewenste activiteiten worden op dit moment bekeken en op 
haalbaarheid beoordeeld. Wanneer vast staat dat het doorgang kan vinden zal dit 
opgenomen worden in de planning voor het nieuwe seizoen. Eind augustus krijgt u de 
planning voor het nieuwe seizoen thuis gestuurd. 
 
U hoort van mij. 
Tineke de Vries. 
 

 

Muzikale medewerking dienst 24 juli 

Op zondagochtend 24 juli zal Tineke de Vries de dienst leiden. We zoeken mensen die 

muzikale medewerking willen verlenen, zodat een kleine 'ondersteuningsgroep'  voor de 

gemeentezang gevormd kan worden. Het zal zich beperken tot eenstemmige zang. We 

oefenen voor de dienst, vanaf 09.15 uur. Wie heeft zin om mee te zingen? Graag even een 

berichtje naar  jelmawiegersma@gmail.com, of bel naar 06 19 506 520.  

Met vriendelijke groeten, Jelma Wiegersma.   

mailto:jelmawiegersma@gmail.com
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Meditatieve wandeling 2e Pinksterdag. 
 
Prachtig weer (laatste bui 1/2 uur voor het begin), overweldigende lente, mooie teksten, 
stiltemomenten, samen praten en wandelen. Zie hier de ingrediënten voor een meditatieve 
wandeling in het bos van Zandhove. Het samenspel van teksten, verrassende doorkijkjes, de 
zachte bast van de sequoia, de geur van het rijk bloeiende fluitenkruid, weerspiegelingen in 
vijvers en zingende vogels maakten deze wandeling tot een mooie ervaring. Tempo en 
lengte werden door de groep bepaald. Het was heerlijk. 
Na afloop praatten we na bij mij thuis bij een kopje koffie of thee.  
Deze wandeling smaakte naar meer. Komend seizoen komen nog 3 van zulke wandelingen 
op het programma. Houd de aankondigingen in de gaten. 
Op 21 juli wandelen we een route van barmhartigheid door de stad samen met de 
Remonstranten (zie artikel elders in dit blad). 
Karin Janze 
 

 

Liturgiegroep blijft op zoek naar inspiratie 
Terug- en vooruitblik 

Op zondag 29 mei was er een Leerhuisdienst onder de deskundige leiding van Dodo van 
Uden. Als thema koos zij Exodus 20,12: ‘Eer je vader en je moeder’. Door inbreng van de 
aanwezigen werd het vanuit veel kanten belicht en besproken. Vanuit de Liturgiegroep 
zorgde Dieneke Dijksma voor de omlijsting.  
De volgende dienst van de Liturgiegroep is op zondag 31 juli. Henk Blom zal met 
medewerking van gemeenteleden de dienst vormgeven. 
We spraken verder over het betrekken van groepen bij de diensten (zondagsschool, koor, 
bijbelgroep…), en zijn van plan om dit nader uit te werken.  
Hoe zou u het vinden om naar een kerkdienst in het museum te gaan? Of: op zondagmorgen 
elders een kerkdienst naar keuze te bezoeken, daarna terug te gaan naar de Wolweverstraat 
om in een kort programma uw ervaringen te delen tijdens de lunch?  
We horen het graag!  
 
Namens de Liturgiegroep, 
Tineke Datema  
 
De Liturgiegroep bestaat uit Dieneke Dijksma, Thecla Barneveld, Henk Blom en Tineke 
Datema. Aart Hoogcarspel is contactpersoon vanuit de kerkenraad.  
Onze predikant Andries Bakker denkt en praat mee, en vraagt ook hoe wij denken over 
zaken omtrent de kerkdiensten 
 
 

Kerkdienst over 'veiligheid' op 31 juli 2016 
 
Op uitnodiging van de liturgiegroep zal br. Henk Blom op 31 juli a.s., de vijfde zondag van de 
maand, voorgaan in de dienst. Het thema zal zijn: 'Veiligheid'. Hierover ging de conferentie 
van Church and Peace vorige maand in Parijs. Dit is een Europees, oecumenisch 
vredesnetwerk, waarvan hij lid is. Aansluitend aan de conferentie nam hij enkele dagen deel 
aan een protestdemonstratie bij de internationale wapenbeurs in Parijs, die ook pretendeert 
bij te dragen aan veiligheid. Hoe zien we vrede en veiligheid vanuit de boodschap van het 
Evangelie? 
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MIDWEEK OP STAP NAAR AMELAND (26-30 september) 
Weet u hoeveel robben er om Ameland heen 
zwemmen? Of waarom de gereformeerden op Ameland 
zo innig met de doopsgezinden samenwerken? Hoeveel 
wrakken er rond het eiland liggen? Waarom men op het 
eiland iets met Potvissen heeft en zwarte Piet in geen 
velden of wegen is te bekennen? Als u niet alle 
antwoorden kent, dan wordt het hoog tijd om u op te 
geven voor de unieke midweekreis die wij als 
doopsgezinde gemeente Zwolle organiseren. De reis 
volledig verzorgd: vervoer, bootreis, onderdak, eten, 

drinken, gidsen, excursies en “dagelijks brood dat naar meer smaakt”. Er zijn nog enkele 
plaatsen vrij voor mensen die wel eens wat anders willen beleven, maar dan wel in een 
vertrouwde sfeer. Ook mensen van buiten de gemeente zijn meer dan welkom! Voor meer 
informatie: zie vorige Menistenbrugje of bij ds. Andries Bakker. U kunt zich ook bij hem 
opgeven.  
 

Leerhuisdienst 
Docente OT Dodo van Uden en vanuit de liturgiegroep Dieneke Dijksma hebben samen 
deze dienst (29 mei) vormgegeven. Het grootste deel van de tijd is ingeruimd voor het 
samen doornemen van, worstelen met de tekst. Centraal staat deze keer de tekst (Exodus 
20:12 NBV): Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een 
langleven in het land dat de Heer, uw God, u geven zal. 
Wat roept het bij de aanwezigen op? Respect voor je ouders, ze niet onverzorgd achterlaten, 
goede verstandhouding, liefde, verering. 
Dodo gaf aan, dat je ouders liefhebben niet in de bijbel voorkomt. Blijkbaar is het goed met 
respect met ze om te gaan, maar liefde hoeft niet. En ouders moeten zelf het respect ook 
mogelijk maken. Via verhalen uit o.a. de Talmoed wordt duidelijk, dat als je je ouders niet 
respect kunt tonen (bv. door fysieke of psychische problemen) je dat organiseren, en dan 
laten uitvoeren door anderen. 

Een volgende leerhuisdienst zal plaatsvinden op 2 oktober a.s. Hartelijk welkom om mee te 
leren. 
 

Stille armoede 
Een repeterende vraag van betrokkenen bij diaconaat is: ‘Hoe komen we achter stille 
armoede?’ Komt deze ook voor binnen onze Doopsgezinde gemeente? En wat zouden we 
daaraan kunnen doen? Het Diaconaal Beraad van het Diaconaal Platform Zwolle hield op 24 
mei een bijeenkomst over 'Kerk, kinderen en armoede’. Twee moeders vertelden uit eigen 
ervaring, wat het betekent voor een gezin om rond te komen met een laag inkomen en wat 
de gevolgen zijn voor de kinderen en hun maatschappelijk functioneren. Gelukkig zijn er in 
Zwolle verschillende regelingen en voorzieningen om de lasten te verlichten. Johan 
Groothedde van het bureau Noodfonds Zwolle e.o. vertelde die avond over de 
mogelijkheden van de Stichting Meedoen. Deze verleent in de gemeente Zwolle steun aan 
kinderen om deel te kunnen nemen aan sport- en culturele activiteiten, waarvoor hun ouders 
geen geld hebben. Het thema stille armoede kwam naast andere onderwerpen ook ter 
sprake tijdens de halfjaarlijkse 'Stadsdialoog Zwolle armoedevrij' op 3 juni jl. Een aantal 
organisaties, die zich hiermee bezighouden, presenteerden zich daar. Een uitgebreid 
overzicht daarvan is te vinden op de website van het Diaconaal Platform Zwolle, waarin ook 
de Doopsgezinde Gemeente participeert. (Zie http://www.diaconaalplatformzwolle.nl) 
 
Henk Blom  
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'Vrede verbindt' –  Vredesweek in Zwolle 
Dit jaar wordt van 18 tot en met 25 september weer de landelijke Vredesweek gehouden. 
Dankzij vele medewerkenden kan ook het Vredesplatform Zwolle in die week weer een reeks 
activiteiten aanbieden. Op dit moment is het programma nog niet helemaal definitief.  
Op zondag 18 september vindt in Enschede de landelijke Walk of Peace plaats. Deze 
wandeling, op initiatief van de Raad van Kerken in Nederland in het kader van de Pelgrimage 
van Rechtvaardige Vrede, wordt georganiseerd door PAX en Enschede voor Vrede. ’s 
Avonds is er waarschijnlijk een muziekfestival. Voor inschrijving: 
www.paxvoorvrede.nl/walkofpeace. Te zijner tijd volgt op www.vredesplatformzwolle.nl 
informatie over gezamenlijk reizen van Zwolle naar Enschede. 
 
Programma in Zwolle 
In de Grote of Sint Michaëlskerk wordt op 18 september de Vredesweek geopend met een 
vesperdienst, terwijl de week op 25 september om 9.30 uur wordt afgesloten met een 
oecumenische kerkdienst in de OLV Basiliek (Peperbus). Aan deze dienst wordt meegewerkt 
door de Protestantse Gemeente Zwolle, Thomas a Kempisparochie, Basisgemeente De 
Werkplaats en Doopsgezinde Gemeente. In de Wolweverstraat is er dan geen dienst. 
Verdere plannen: Interreligieuze dialoog door SLAG, thema-avond 'Waar ligt de grens?' door 
Windesheim-in-Dialoog, 'Vertel je verhaal van vrede' door Kirsten Notten, lezing en 
Vredezingen in het Dominicanenklooster en film 'The March' met nagesprek in de 
Doopsgezinde kerk. 
Binnenkort verschijnt de flyer met het complete programma. Dit is dan – met uitgebreide en 
actuele informatie – ook te vinden op www.vredesplatformzwolle.nl. 
 
Henk Blom 
 
 

 

 

 

Gezamenlijk gedeelte Doopsgezind en Remonstrant (tussen de logobalken) 

 

3 + 3 
 
De ledenvergaderingen van doopsgezinden en remonstranten hebben hun goedkeuring 
gegeven aan een onderzoek om tot samenwerking te komen. 

Bij de doopsgezinden zijn Lieuwe Dijkstra, Renze Zijlstra en Ronald Tuinstra bereid 
gevonden daar aan deel te nemen. Bij de remonstranten zijn het Jasper van der Horst, 
Willem Spiers en Willy Prangsma. Eind juni komen zij voor het eerst samen. In een volgend 
blad hoort u meer. 
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Preek van de Leek 2 

Op zaterdag 4 juni vertelde Jo Tuinstra over haar werk voor de voedselbank. Zij begon met 

een korte uitleg over de organisatie van de voedselbank, met foto’s van de hal, de 

verschillende kleuren kratten (voor mensen in verschillende situaties) en de medewerking 

van supermarkten. 

Daarna kwam er een stukje uit de bijbel (over barmhartigheid) en enkele liederen. Daarbij 

was het de bedoeling twee liederen met beeld via youtube te laten horen en zien, maar dat 

lukte niet helemaal. Na afloop konden de filmpjes alsnog getoond worden. 

Jo vertelde over haar inspiratie. Zij is meer iemand van aanpakken, van doen en daarmee 

past het vrijwilligerswerk voor de voedselbank haar goed. Niet ellenlang praten, maar 

gewoon doen. En dit werk voor mensen in de samenleving kunnen doen met een groep 

bevlogen mensen, dat geeft voldoening. Zij beëindigde haar preek met een hartelijk 

dankjewel aan de klanten van de voedselbank. Want zonder hun zou zij dit werk niet kunnen 

doen. 

 

DoRe Vocaal 

Aan het eind van het seizoen heeft DoRe Vocaal nog tweemaal opgetreden. Eerst in de 
Plantagekerk, samen met de Adventskerkcantorij bij de Vesperdienst ter gelegenheid van de 
Zwolse Kerkendag. De volgende dag zong DoRe Vocaal bij een dienst in het Penninckshuis 
in Deventer. Daarna hielden we de jaarlijkse vergadering, waarin werd teruggeblikt op het 
seizoen 2015-2016 en vooruitgekeken naar het volgende seizoen. De leden en ook onze 
volprezen dirigent Johannes Dijkstra zijn zeer ingenomen met de repetities en de optredens. 
Het is een leuk en ontspannen gezelschap. Die middag hebben we ook heel plezierig 
doorgebracht met een ludieke rondwandeling in Deventer onder begeleiding van een actrice, 
die er een kolderieke ontdekkingstocht van maakte. Bij een bezoek aan de Bergkerk stelde 
ze voor dat wij daar zouden zingen, wat we spontaan hebben gedaan. Het “My Lord, what a 
Mornin’” klonk er fantastisch. De dag werd afgesloten met een etentje in Zwolle. 
 
Minder prettig is het feit dat er een aantal mensen wegvallen om uiteenlopende redenen. 
Hoewel nieuwe zanglustige leden en vrienden altijd welkom zijn zouden we nu heel blij zijn 
met nieuwe leden, met name tenoren en bassen. Schroom niet en meld je aan of informeer 
een van de leden. 
 

Wandelroute van Barmhartigheid in Zwolle 
 
De Kerkendag in Zwolle op 18 juni stond in het teken van Barmhartigheid. Er is een wandel- 
en fietsroute uitgezet langs plaatsen van Barmhartigheid in de stad. Op een zomermiddag 
organiseren we een stadswandeling langs deze plaatsen, een gezamenlijke activiteit van 
doopsgezinden en remonstranten. 
We verzamelen in de kerk in de Wolweverstraat 9 om 13.30 uur. 
Wanneer: donderdag 21 juli (een andere dag kan eventueel ook in overleg). 
Karin Janze en Fride Bonda bereiden deze (meditatieve?) wandeling voor. 
Informatie gebonda@planet.nl; telefoon 06 16783562. 
We maken er een gezellige middag van!  
 

mailto:gebonda@planet.nl
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Pinksteren 2016 
Hoop is een ding met veren dat neerstrijkt in de ziel 
Wat is je hoop? Dit schreven we op de verenvan hoop: 
 
Wereld zonder benauwdheid en angst; positief antwoord asielaanvraag van mijn 

schoonouders; dat er geen oorlog meer is; ‘de tent van Abraham’, project van 

verdraagzaamheid; compassie, vrede op aarde; ieder mens op eigen manier gelukkig; rust en 

balans voor ieder om de vruchten te plukken; vrede voor de wereld, compassie naar elkaar; 

vrede voor de wereld, compassie naar elkaar; verdraagzaamheid en liefde voor elkaar; 

vertrouwen en liefde; aardse vrede voor ieder; saamhorigheid; begrip voor elkaar, probeer 

voor de ander te denken; gezondheid en liefde voor naasten; een gelikwaardig bestaan voor 

alle mensen- vrede- hoop; verbroedering en vrede; vrede voor alle mensen, voldoende 

voedsel en water voor de wereld; vreedzaam omgaan met verschillen door mensen; God 

aanwezig bij ieder mens; Laten we goed op de aarde passen; dat alle kinderen op aarde een 

geode plek mogen hebben; dat iedereen genoegen kan nemen met genoeg; dat alle mensen 

hun bezieling positief mogen gebruiken; rust; rust; dat wij nog lang bij elkaar mogen zijn, 

privé en als geloofsgemeenschap; tevredenheid voor iedereen; meer dankbaarheid in alle 

eenvoud; mogen de religies meer begrip hebben voor elkaar; een wereld vol louter vrede; 

door vleugels gedragen in de storm; liefde en vrede; geborgenheid, verlangen naar 

vredelievendheid, samen met opstandigheid; een vreedzame wereld met respect voor 

elkaar; een einde aan alle geweld, verdraagzaamheid; dat alles goed komt; vrede voor 

iedereen; liefde en vrede; een goed milieu (smeltende ijskappen!); verlangen naar 

ontmoeting vanuit het hart, shalom; vrede; dat mijn kinderen de wensen zien uitkomen in 

een vredige wereld; samen zijn en samen werken; genoeg brood en liefde en veiligheid voor 

alle kinderen en mensen;  contact met mijn zoon; goede communicatie ReDo, compassie 

met elkaar; in vrijheid kunnen zijn, worden wie je bent; kracht om het goede te doen; vrede 

in de wereld van huis naar huis; geweldloosheid, gerechtigheid ,balans; inspiratie om het 

leven te leven zoals het is; een nieuwe droom voor mijn broer die werkelijkheid wordt; een 

gezonde gelukkig baby voor mijn zus; een bevredigende studie voor mijn broer; balans en 

geluk voor mijn moeder; conflicten worden vaak niet opgelost. Ik hoop dat Gods geest ons 

moed geeft om te doen wat nodig is, zodat conflicten wel tot een oplossing komen.  
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Jaarverslag DORE Vocaal 2015 

DoReVocaal, opgericht in 1980, bestaat uit leden en vrienden van de Doopsgezinde en de 

Remonstrantse Gemeenten te Zwolle en wordt geleid door dirigent Johannes Dijkstra. Het 

koor werkt een aantal keren per jaar mee aan de eigen kerkdiensten, evenals in 

Zorgcentrum De Venus en het Isala ziekenhuis. Ook zingt het koor regelmatig in de 

veertigdagentijd tijdens de interkerkelijke vespers in de Grote Kerk. Binnen zijn 

mogelijkheden zingt het koor een breed en divers repertoire: van 16e tot 20e eeuwse 

muziek, zowel Engelse hymnen als Nederlandse cantates. Momenteel telt het koor 26 leden. 

Het koor repeteert eens per twee weken op de zondagavond. 

DORE Vocaal bestond eind 2015 uit 26 zangers, 8 sopranen, 7 alten, 6 tenoren en 5 bassen. 

Johannes Dijkstra was ook dit jaar tot zijn en ons plezier onze dirigent. Sip van der Werf 

begeleidde ons op het orgel, Gerard Wiecherink op piano, Fieke Zijlstra op fluit en Joke 

Dijkstra op blokfluit. We repeteerden tweewekelijks op de zondagavond met naar de kerst 

toe wekelijkse repetities. 

Op 14 juni waren we te gast bij de Doopsgezinde gemeente van Rotterdam. We genoten van 

het zingen in de dienst, van Rotterdam en van elkaar. Sopraan Djoke Winkler Prins luisterde 

verder de dienst op. Ze zong solo (Dir, dir, Jehova, will ich singen op muziek van J.S. Bach 

met een tekst van Batholomeüs Crasselius) en zong samen met het koor. Het koor zong o.a. 

O Nata lux de Lumini van Morten Lauridsen en Laudate Dominum van Mozart. 

In de paasdienst van de Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeenten op 5 april zongen we 

samen met de gemeente enkele liederen en als koor Gij machtige in eeuwigheid, I will sing 

with the spirit en ook hier O Nata Lux de Lumini.   

Op 1 juni zongen we op verzoek van Tineke en Ronald Tuinstra ter gelegenheid van hun 25 

jarig huwelijk Cantique de Jean Racine op.11 met Gerard Wiecherink op piano.  

In de gedachtenisdienst van de Doopsgezinde en de Remonstrantse gemeenten op 1 

november was het thema van de dienst ‘De stilte van regels wit’. Traditiegetrouw zong 

DORE Vocaal in deze dienst enkele liederen. Deze keer zongen we uit een Requiem van 

Heinrich Franz Ignaz Biber de tekst: Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua 

luceat eis (Geef hen eeuwige rust, o Heer, en laat het eeuwig licht op hen schijnen). Bij het 

aansteken van de kaarsen zongen we ‘Als alles duister is’.  

Op 24 december luisterden we de kersdienst in De Venus op en zongen we in onze eigen 

kerstavonddienst (met als thema ‘Licht, woord, antwoord). We voerden uit Once in Royal 

Davids city, Licht, woord, antwoord, I lest né le divin enfant, Glorious Kingdom en O nata Lux 

de Lumini. In De Venus sloten we samen de dienst af met het Ere zij God. 

En weer was het een goed zangjaar! 
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VAN BUITEN DE GEMEENTE 
Leeftocht 

Leeftocht duikt bijna de zomer in. De activiteiten die nog gepland zijn, zijn voorbij als u dit 

leest. Maar Leeftocht wenst ieder een hele zonnige en zinvolle zomer! 

Daarna zijn er weer nieuwe activiteiten gepland: 

16 t/m 17 september 2016 

De Apocalyps in de grote wereldreligies (Buitengoed Fredeshiem) 

Een nieuwe cursus onder leiding van John van Schaik met als onderwerp "de Apocalyps in 

de grote wereldreligies". John van Schaik schreef onder meer het de Iraanse mysticus Seyed 

Mostafa Azmayesh het boek Een ontmoeting met Jezus in christendom en islam, Ten Have 

2007. John verzorgt reeds tien jaar lang succesvolle weekenden voor Leeftocht. Lees verder: 

http://www.leeftocht.nl/agenda.php?nr=16917 

28 t/m 29 oktober 2016 

Polair denken  (in Dopersduin) 

Polariteit en polair denken maken deel uit van ons dagelijkse bestaan. Als mens staan wij 

altijd in een relatie of we dat nu willen of niet, omdat wij niet bestaan als een eenling. Vanuit 

dit nieuwe begrip, zowel in de theologie als in de filosofie willen we met elkaar denken over 

de zin van ons dagelijkse bestaan. Lees verder: 

http://www.leeftocht.nl/agenda.php?nr=15041 

Opgave via www.leeftocht.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leeftocht.nl/agenda.php?nr=16917
http://www.leeftocht.nl/agenda.php?nr=15041
http://www.leeftocht.nl/
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Geloof, Hoop en Kerkenblad 

Mijn geloof heb ik van huis uit mee gekregen. Als kind naar de zondagsschool, en als tiener 

catechisatie gevolgd. Later nog een paar jaar als zondagsschool juf gewerkt. 

Thuis werd na de warme maaltijd uit de Friese kinderbijbel voorgelezen van een voor ons 

heel bekende schrijver/samensteller. 

Mijn geloof is er altijd geweest. Met ups en downs natuurlijk. Maar met het ouder worden 

heeft mijn geloof steeds meer vorm gekregen en zit nu sterk in mij verankerd. 

Volgens mij kan zonder hoop niet geleefd worden. Wat als ik nooit meer ergens op kan 

hopen?  De hoop ligt dicht bij me. In het NU. Wat heb ik aan hoop die zo ver weg ligt dat ik er 

misschien wel nooit bij zal kunnen komen? Ook heb ik in het verleden hoop gehad die 

intussen in rook is opgegaan. Een desillusie? Hoopte ik teveel? Of waren externe invloeden 

te sterk.  

Mijn geloof en de hoop die ik heb hebben ervoor gezorgd dat ik 25 jaar het kerkenblad heb 

kunnen maken. Met veel plezier. Al merkte ik de laatste jaren wel dat ik het misschien wat te 

lang heb gedaan. In 1991 ben ik gevraagd voor de duur van 4 jaar. Na die periode heb ik 

aangegeven dat ik mijn termijn erop had zitten. Er was toen onrust in de gemeente en kreeg 

ik het verzoek nog een paar jaar door te gaan. Mijn volgende verzoek om te stoppen werd 

niet  gehonoreerd omdat de kerkenraad sterk onder bezet was. Ik geloofde toen nog dat ik 

de hoop mocht koesteren dat als de kerkenraad weer op sterkte zou zijn mijn tijd om te 

stoppen wel zou komen. Daarna heb ik niets meer gehoord hierover en heb ik er zelf ook 

niets meer over gezegd. Tot 3 jaar geleden. Ik heb altijd geweten dat 25 jaar mijn uiterste tijd 

zou zijn. Met dit Brugje heb ik die mijlpaal bereikt. 

Ik wens de nieuwe redactie heel veel succes met het maken van het Menistenbrugje. Ik 

geloof in vernieuwing en hoop dat zij erin slagen er iets heel moois van te maken. 

Lysbeth Zantema 

 

 

 


