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Vanuit de Domineeskamer

De afgelopen periode heb ik de verschillende uitkomsten van
de Open Kring Gesprekken op een rij proberen te zetten. Er is
nog al wat gezegd! Gelukkig hoofdzakelijk in positieve zin.
Ook richting toekomst zijn er heel zinvolle suggesties gedaan.
Degenen die hebben meegedaan aan beide of een van beide
Open Kring Gesprekken hebben natuurlijk ook het verslag
gekregen dat ik de kerkenraad heb aangeboden. 
De Smaakvolle Moviemeeting heb ik helaas moeten afblazen.
Een dag van te voren waren er nog maar vijf aanmeldingen.
Gezien de beperkte tijd dat ik werkzaam ben in en voor Zwolle

moet je dan een afweging maken. Na het “afblazen” kwamen nog enkele last minutes
aanmeldingen, maar dan nog bleef ik onder de tien deelnemers steken. Dit seizoen staat
er nog één bijeenkomst op het programma: 30 mei.
 Gelukkig dat beide Bijbelgesprekskringen wel een goede belangstelling hebben. Bij
elkaar zo’n vijfentwintig mensen! In maart ben ik ook weer met de Domi-dissen
gestart. Leuk dat mensen zo enthousiast reageren op dat initiatief. 
Tijdens de Avondmaalsviering op Witte Donderdag, een DoRe-viering, probeer ik wat
mensen uit beide gemeenten mee te laten denken. Met Pasen zal het weer een ReDo-
dienst zijn o.l.v. mijn collega Fride Bonda. 
De afgelopen periode zijn er weer twee leden overleden. Ik heb mogen meewerken aan
de afscheidsdienst van Tony de Haan. Een bijzondere ervaring hoe haar beide dochters
alles regelden voor een waardige afscheidsviering in de Wolweverkerk. Je merkt dan
dat er dankzij de inzet van diverse mensen veel mogelijk is. 
Tenslotte nog de hartenkreet: laat mij s.v.p. weten als er ergens iets met iemand niet in
orde is. Te vaak hoor ik achteraf dat er iemand ziek was (of zelfs in het ziekenhuis heeft
gelegen) of een vervelend bericht heeft gehoord. Weten we het van elkaar? Graag een
berichtje naar mij! Ik hoor liever iets meerdere malen dan helemaal niet. Bij voorbaat
dank. Met een hartelijke groet vanuit de Domineeskamer voor allen en in het bijzonder
voor diegenen die het op dit moment moeilijk hebben. 

Ds. Andries Bakker



KERKDIENSTEN van de remonstrantse en doopsgezinde gemeenten
Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur

05 mrt do ds. A.H.Bakker
12 mrt re ds. L. Lijzen, Groningen
19 mrt do ds. A.H.Bakker
26 mrt do ds. H. Ament, Leeuwarden

De Venus   Spoolderbergweg 19, aanvang 10.30 uur
12 mrt dhr. K. Fredriks, Zwolle
26 mrt ds. J. Vonk, Driezorg

De diensten van de vrijzinnige geloofsgemeenschappen in Hattem en Heerde zijn te
vinden op: http://www.npb-hattem.nl en http://www.npb-heerde.nl 

Bij de diensten komende periode

Tijdens de diensten op 5 en 19
maart zal ik ongetwijfeld stil
staan bij het verhaal over Ruth.
Met dit verhaal ben ik bijna
anderhalf jaar bezig geweest met
het oog op de uitvoering van de
musical Ruth (in Giethoorn).
Misschien een leuk idee om die
musical ook te bekijken. In deze
Brug lees je er meer over. 
Op 2 april zal ik tijdens de dienst
de uitleg doen aan de hand van
een hongerdoek. Een hongerdoek

werd vroeger opgehangen om in de vastentijd het altaar, waar de viering van de
eucharistie plaatsvond, aan het oog te onttrekken. Dat stond symbool voor de
uitbanning van de mens uit het paradijs. Het had ook te maken met de opvatting van de
Middeleeuwse christen dat hij als zondige mens onwaardig was om het altaar te
naderen. Aanvankelijk waren het eenvoudige linnen doeken, later werden ze
beschilderd met voorstellingen van het leven, lijden en sterven van Jezus. Zo zijn de
doeken eeuwenlang een praktische vorm geweest van verkondiging en catechese.
Omdat de doeken tijdens de vastentijd werden opgehangen kregen ze de naam
‘hongerdoeken’.  In de 70er jaren van de vorige eeuw werden deze hongerdoeken weer
ontdekt. Nu werd echter het accent gelegd op het lijden van de mens in relatie met
Jezus als de bevrijder. Op zo’n hongerdoek vindt men afbeeldingen van onderdrukking
en bevrijding. Bijgaand een voorbeeld. 

Ds. Andries Bakker



In memoriam Tonny Dany de Haan-de Boer
Op 23 januari j.l. overleed Tonny de Haan, lid van onze gemeente. In 2009 was zij
verhuisd naar Schiphorst nadat de dementie het haar onmogelijk maakte om nog langer
thuis te blijven in Berkum. Zij was geboren op 24 juni 1925 in Hengelo. Tijdens haar
jeugd maakte zij diverse verhuizingen mee: naar Winterswijk, Eindhoven, Dodewaard,
Opheusden, Apeldoorn en Arnhem. Gedurende de oorlog werd na de sluiting van de
middelbare school besloten dat zij naar de huishoudschool zou gaan, zodat zij later haar
zieke moeder in de huishouding zou kunnen vervangen. Het liep echter anders toen zij
voor praktijkstage vertrok naar Friesland en via Groningen terecht kwam in Veendam. 
Na de afronding van haar opleiding ging ze  aan de slag als lerares, met standplaatsen
in Franeker, Doetinchem en Emmen. In Emmen ontmoette zij haar man, Foppe de
Haan met wie zij in 1960 trouwde. Ze kregen twee dochters en het gezin verhuisde naar
Berkum. Haar man werd depressief en overleed in 1981. Voor Tonny een hele zware
tijd met de twee opgroeiende dochters. Maar ze pakte de draad van het leven weer op
om er ook met volle teugen van te genieten. Veertien jaar geleden werd duidelijk dat
Tonny begon te dementeren. Uiteindelijk kwam zij in Schiphorst terecht waar zij
liefdevol werd verpleegd en waar zij ook haar eigen plekje had. 
In Veendam kwam zij in aanraking met de doopsgezinde gemeente. Zij liet zich vlak na
de oorlog dopen. Later sloot zij zich in de verschillende woonplaatsen aan bij de
doopsgezinde gemeenten. Ook in Zwolle was zij actief betrokken bij de gemeente. Ze
werd lid van de zusterkring. Ik maakte haar mee toen zij mee ging met de reizen naar
o.a. Elspeet. Een vlotte en hartelijke vrouw. Als dooptekst kreeg zij mee Psalm 17: 5:
“Mijn voeten volgden uw spoor, mijn stappen wankelden niet.” Haar dochters vertelden
mij dat Tonny altijd veel steun heeft gehad aan haar geloof. Vandaar dat deze tekst ook
mocht klinken tijdens de dienst waarin wij afscheid namen van haar leven. 
Met name de tweede wereldoorlog heeft haar levensloop nadrukkelijk beïnvloedt. Maar
zij was een krachtige jonge vrouw die er het beste van wist te maken ook al had zij
andere ambities. Met een grote wilskracht heeft zij op veel momenten het leven naar
haar hand kunnen zetten. Ook na het drama van het overlijden van haar man ging zij
niet bij de pakken neerzitten. Toen haar dementie aan het licht kwam was dat echter
moeilijk voor haar om te aanvaarden. Zo’n tien jaar geleden en vermoedelijk al eerder,
begon het proces waarbij zij afscheid nam van onze wereld. En wij namen afscheid van
een vrouw die van betekenis is geweest voor velen in haar omgeving. In haar werk, in
haar sociale omgeving, in deze gemeente, in haar familie, in haar zijn als oma en als
moeder. Laten wij haar herinneren zoals zij zelf herinnerd zou willen worden: de vrouw
die door haar wilskracht en haar positieve levensinstelling een rots in de branding was.
Voor anderen, voor haarzelf. Omdat “haar stappen niet wankelden!” 

Ds. Andries Bakker 



VAN DE KERKENRAAD

Gemeente in Beweging
Voor ons, leden van de Kerkenraad, is “stilzitten” er de afgelopen periode zeker niet bij
geweest. De Gemeente is in Beweging.
Vraagstukken in de afgelopen periode zijn o.a.:
– aan het einde van dit jaar gaat onze voorganger ds.Andries Bakker met emeritaat; 
– ondanks verwoede pogingen om nieuwe leden en belangstellenden aan te trekken    
   loopt het ledental door vergrijzing gestadig terug;
- willen we meer samenwerking met de Remonstranten en ga zo maar door.  
Op 19 februari heeft de Kerkenraad een extra ledenvergadering georganiseerd om de
leden en belangstellenden te informeren waar we mee bezig zijn en om goedkeuring te
vragen om de ingeslagen weg v.w.b. het beleid voort te zitten. De enquête, uitgevoerd
door zr. Tineke de Vries en het rapport n.a.v. het onderzoek van de commissie 3+3 heeft
veel informatie opgeleverd hoe we verder kunnen gaan. Vragen op de ledenvergadering
als het instellen van een commissie voor het onderzoeken van de Doopsgezinde liturgie
en  een Doopsgezind Profiel voor onze Gemeente zijn hiervan het gevolg. Ook het
instellen van een beroepingscommissie voor het wel of niet aantrekken van een nieuwe
predikant volgt hier uit. Het bruist en er moeten beslissingen genomen worden; graag
overwogen beslissingen waar ieder aan bijdraagt.

Steunfonds Eigen Gemeente
Onlangs hebben wij het Steunfonds Eigen Gemeente ingesteld. Via onze voorganger ds.
Andries Bakker en /of br. Reinier Zweep kan hierop bij acute, financiële problemen een
beroep worden gedaan. Het spreekt voor zich dat dit geheel anoniem is, maar wij zijn
de mening toegedaan dat broeders en zusters van onze gemeente in nood door de
Gemeente moeten worden bijgestaan. Mocht u een extra bijdrage in dit fonds willen
storten, vermeld dan bij uw bankoverschrijving: Bijdrage Steunfonds Eigen Gemeente.

Help Diet Koster bij Onderwijs Pupillen
De afgelopen jaren hebben wij Diet Koster geholpen om het onderwijs van haar pupil
Saïd te bekostigen. In Israel is het zeer moeilijk om voor kinderen goed onderwijs te
krijgen. Het is duur en door de politieke omstandigheden moeten meestal grote
omwegen en kosten gemaakt worden om de scholen en universiteiten te bereiken. Zoals
eerder bericht heeft Saïd zijn studie moeten afbreken. Daar Diet Koster echter meerdere
pupillen heeft welke graag goed onderwijs willen volgen, heeft de Kerkenraad besloten
om de de naam van Hulp of Steun aan Saïd om te vormen naar “Help Diet Koster bij
Onderwijs Pupillen”. Naast de enkele keren dat wij collecteren voor deze steun, is een
bijdrage/ gift van harte welkom op onze bankrekening NL86INGB0000883403 onder
vermelding Bijdrage Help Diet Koster bij Onderwijs Pupillen.

Piet Minnema



Ledenvergadering van 19 februari 2017
Op zondag 19 februari 2017 zijn we met 38 leden in aansluiting op de koffie na de
kerkdienst bijeen geweest voor een ledenvergadering. Er was gelegenheid vragen te
stellen over het rapport van de werkgroep 3+3. Deze werkgroep heeft de opdracht
gekregen van de kerkenraad van de Remonstrantse Gemeente en de kerkenraad van de
Doopsgezinde Gemeente om een verkenning te doen naar mogelijkheden tot nauwere
en/of definitieve samenwerking. 
Br. Aart Hoogcarspel heeft aan het begin van deze ledenvergadering een Power Point
getoond met de opdracht, aanknopingspunten, aandachtspunten, mogelijkheden voor
verdere samenwerking en aanbevelingen. Het rapport wordt door de leden beschouwd
als goed en gedegen. Het rapport is een aansporing dat we goed gaan nadenken over
ons eigen Gemeente zijn. We kiezen voor de weg van geleidelijkheid als we gaan
samenwerken. Het is goed dat we van elkaar weten wat we mogen verwachten.  
Het is de vraag of wij elke zondag een kerkdienst willen. We moeten hier goed over
nadenken. Daarnaast is het van belang dat er gezamenlijk jeugdbeleid wordt
georganiseerd.  Is het ook mogelijk de bijbelgespreksgroepen samen te organiseren? 
Ter tafel ligt het voorstel om 3 werkgroepen/commissies in te stellen:  
Een DoRe Werkgroep Liturgie: Voor het samenstellen van een gezamenlijke liturgie
voor de langere termijn (voor de viering op Witte Donderdag wordt een ad hoc groepje
gevormd). 
Een DoRe Werkgroep Profiel: Het is belangrijk dat binnen deze Commissie de focus
ligt op visie. We moeten het inhoudelijk met elkaar eens zijn. Opgemerkt werd, dat er
op termijn een Zwolse paraplu georganiseerd zou kunnen worden met meerdere
vrijzinnige kerkgemeenschappen.
Een beroepingscommissie: Ds. Andries Bakker stopt in november 2017. Twee mensen
zijn al bereid gevonden om plaats te nemen in deze commissie. Het werk van deze
commissie moet in nauw overleg met de Werkgroep Profiel.
De ledenvergadering stemt er mee in dat de Kerkenraad de bovengenoemde
commissies gaat organiseren. 

Thecla Barneveld

Jaarlijkse ledenvergadering 

De jaarlijkse ledenvergadering wordt gehouden op 8 april om
19.30 uur.



VAN DE GEMEENTE

Zondagschool

De afgelopen tijd hebben we met de jeugd weer leuke activiteiten ondernomen. 
Een paar kinderen zijn bij de World Fellowship Day geweest. Daar werd een workshop
gegeven door Musicians Without Borders, speciaal voor de kinderen. De slogan van
Musicians Without Borders is: War divides, music connects. Zij gebruiken muziek om
mensen te verbinden in oorlogsgebieden, maar ze werken ook in Nederland bv. met
vluchtelingen. 
De kinderen hebben deelgenomen aan een workshop waarbij op de cajón gespeeld
werd. Dit is een soort kist met een gat erin. Hierop kan je zitten en al zittend
trommelen. Je kon duidelijk zien hoeveel plezier het geeft om samen muziek te maken.
Ook leuk om te vertellen. Tijdens de zondagschool op 5 februari hebben we het gehad
over licht, wat je niet ziet, als het verstopt is. We hebben hierbij het verhaal: Licht van
Lumina gebruikt. Dit verhaal hebben we uitgespeeld in een schimmenspel. Terwijl
Laurens en Diedeke het verhaal naspeelden heeft Matthijs het gefilmd. We zijn bezig
om het filmpje op Youtube te zetten. Als dit gelukt is zullen we een link in de
nieuwsbrief plaatsen, zodat iedereen het kan zien. Hou de nieuwsbrief dus goed in de
gaten…



Inmiddels ruim een jaar geleden is afgesproken dat activiteiten openstaan voor
remonstranten en doopsgezinden, deze worden daarom in het gemeenschappelijk deel
in het blad geplaatst (redactie).

Bijbelgesprekskringen over Ruth

Begin februari was er (weer) een prachtige opkomst bij de middag en avond
Bijbelgesprekskring. Beide kringen zo’n 12 personen. Met elkaar gingen we verder met
het verhaal over Ruth. De tragedie van de alleenstaande moeder Naomi, de trouw van
de Moabitische Ruth, het recht van de armen om aren lezen en zo waren er diverse
verhalen uit de eigen kring over vroeger en het heden. Op 8 maart (14.30-16.30 en
19.30-21.30 uur) en 5 april zijn de laatste Bijbelgesprekskringen van dit seizoen. Maar
“aanschuiven” kan altijd! Graag dan even een berichtje naar ds. Andries Bakker. 

Gesprek in de middaguren
Deze middag gaan we verder met een artikel over vrijheid, van Peter Nissen uit de
Adremspecial Pleidooi voor vrijheid, te verkrijgen bij gebonda@planet.nl
30 maart om 14.00 uur bij Tineke Boot, Izak Osstraat 44, tineke.boot@kpnplanet.nl

Gesprek in de avonduren
Donderdagavond 23 maart komt Roel Vredenbregt vertellen over de wijsheid van
Meister Eckhardt, mysticus van het begin van de 13e eeuw. Tijdens het vorige gesprek
hadden we het over beelden van God en loslaten van oude beelden. Meister Eckhardt,
in zijn tijd al erg vooruitstrevend, gaat een stap verder en heeft het over het loslaten van
God, puur om vanuit liefde te kunne leven. Roel zal een beeld van de tijdgeest geven,
en hoe Meister Eckhardt daarin zijn eigen weg ging.
Mennokamer, 20.00 uur. Verdere info: gebonda@planet.nl 



Gratis kaarten voor Musical Ruth

In Giethoorn is de uitvoering
van Bijbelse musicals al
twintig jaar een traditie.
Bewust wordt steeds gekozen
voor de voor d i t doel
omgebouwde Vermaning van
de Gieterse doopsgezinden.
Ook is het een traditie dat de
toegang voor de bezoekers
gratis is met een collecte na
afloop. Dit jaar zal de
musica l Ruth zes keer

worden opgevoerd. Het verhaal is bekend, maar de benadering kent een verrassende
invalshoek. Tegen de honderd mensen voor en achter de schermen werken mee aan
deze productie. Spelers en zangers zijn al anderhalf jaar aan het repeteren om de
musical weer tot een succes te maken. Elke voorstelling kan bijgewoond worden door
ongeveer 200 personen. Heeft men belangstelling dan kan men kaarten bestellen bij
Marijke Schra 0521362394 of tiemen.schra@ziggo.nl . Data van de uitvoeringen: 24 en
25 maart, 1, 2, 8 en 9 april. Plaats: doopsgezinde kerk, Binnenpad 50 te Giethoorn.
Aanvang: 19.30 uur. (De zaal is vanaf 19.00 uur open.) 

Leerhuis in Doopsgezinde Kerk:  “Het bijbelse scheppingsverhaal”
In de doopsgezinde Gemeente Zwolle vindt zo nu en dan een leerhuisdienst plaats. 
De vorm van het leerhuis (in de Joodse traditie) wordt enthousiast ontvangen.
De tijd voor het leerhuis (het onderwijs in samenspraak) is dan beperkt tot 40 minuten.
En dat is eigenlijk te weinig. Daarom is er nu het aanbod van een Leerhuis in een serie
van 3. De bijeenkomsten zijn als serie bij te wonen maar ook ieder apart. De docente is
Dodo van Uden. Zij is docente Oude Testament en Judaïca. Zij heeft een schat aan
ervaring in het begeleiden van de onderwijsvorm Leerhuis en een grote kennis van het
Oude Testament en de rabbijnse traditie.
Er komen thema’s aan de orde als:
14 maart 14:00-16:00: Wat wil het scheppingsverhaal ons eigenlijk leren? Hoe het

ooit begonnen is of misschien iets anders?
28 maart 19:30-21:30 Wat betekent het dat de mens is geschapen naar Gods beeld

en gelijkenis?
9 mei 14:00-16:00 Hoe tekent het verhaal de verhouding tussen man en vrouw?
Uitgegaan wordt van minstens 5 deelnemers en het maximum is 15 deelnemers.
Plaats: Mennokamer Doopsgezinde Kerk. Aan de deelnemers wordt een vrijwillige
bijdrage gevraagd. Deelnemers wordt gevraagd hun eigen bijbel(s) in, zo mogelijk,
verschillende vertalingen mee te nemen.
Opgave bij Aart Hoogcarspel (a.p.hoogcarspel@home.nl, 038-4542611)



Tafel van vier voor vrouwen donderdag 16 maart 2017
Vrouwen zijn welkom om samen te eten en te praten
rondom het thema: trouw aan jezelf, trouw aan je
idealen. Waar sta jij voor? Wat vind je belangrijk in je
leven?  Wat bezielt je – wat houdt jou nu gaande?
En idealen – welke rol spelen die nu in je leven?
Makkelijker gezegd dan gedaan? Wat heb je moeten

doen – wat heb je moeten laten om trouw te blijven aan jezelf?
Aan de Tafel van Vier is dit het thema om te delen met elkaar.  
We organiseren deze avond om vrouwen met verschillende achtergronden gelegenheid
te geven elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan. Verbreed de kijk op je eigen leven.
Neem je zus, vriendin, buurvrouw of collega mee. De toegang is gratis, we stellen een
vrijwillige bijdrage na afloop op prijs. 
Het is de zevende keer dat we deze activiteit organiseren en we hopen weer veel
vrouwen te mogen begroeten. Misschien deed je eerder mee, misschien kom je voor het
eerst. Dat maakt niet uit. Voel je hartelijk welkom!
Tijd: van 17.00 tot 19.30 uur, in de Doopsgezinde Kerk. 
Aanmelden graag vóór 10 maart  bij: Coot Winkler Prins, tel. 038-465 5638 
of per email:  coot.winkler.prins@doopsgezind.nl  

Elly Kuijers, Coot Winkler Prins, Margreet van der Werf

DoReVocaal
Via twee koorleden die in het Isala-ziekenhuis werken kwam het verzoek of we weer
wilden meewerken aan een dienst. Als leden van DoReVocaal zeiden we van harte ja,
en we zingen op 19 maart met ons koor in de kerkdienst in het Isala-ziekenhuis. 

Henk Blom

Preek van de Leek
Als je in het buitenland bent volg je toch het Nederlandse nieuws. Je wilt zelfs weten
hoe het weer thuis is in Den Haag. Op de NOS-nieuws app las ik gisteren (19 febr.)
onderstaand bericht, dat me aansprak.  
Claas G. Hamming

Schippers in lekenpreek: wij stenigen niet, wij twitteren
Minister Schippers van Volksgezondheid vergelijkt harde uitlatingen op sociale media
met het stenigen van mensen in Bijbelse tijden. De minister sprak vandaag de 'Preek
van de Leek' uit in de Paaskerk in haar woonplaats Baarn.
"Wij stenigen niet. Wij twitteren gewoon wat in ons opkomt", zei Schippers. "Wie het
niet met ons eens is, die kan geen goede intenties hebben. Die is een racist en dom. Of
een zakkenvuller en wegkijker."
Als voorbeeld noemde Schippers harde tweets, racistische uitlatingen, ongefundeerde
beschuldigingen, spreekkoren en extreme uitlatingen op nieuwssites. "Ik zou willen
zeggen: spreek eens met de mensen met wie je het radicaal oneens bent."



Schippers, zelf atheïst, maar wel gereformeerd gedoopt, las Johannes 8, vers 1 tot en
met 11. In de tekst vragen de farizeeën Jezus of zij een overspelige vrouw moeten
stenigen. Volgens Schippers nam Jezus daarop stelling zonder te polariseren of de
strenge wetten rond overspel te breken. Hij zei: "wie van jullie zonder zonde is, laat die
de eerste steen werpen".
De boodschap van deze tekst is volgens Schippers dat je niet te snel en hard moet
oordelen over anderen. Ze zei zich zorgen te maken over de Nederlandse omgang met
nieuwkomers en de bespreekbaarheid van beladen onderwerpen op scholen.
In haar toespraak riep Schippers op de Nederlandse normen en waarden uit te dragen en
anderen te wijzen op het belang van vrijheid, gelijkwaardigheid en de Grondwet.
(bron NOS)

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN HET KERKGEBOUW

Link voor Kerkagenda over het gebruik van de kerkruimten
Wij hebben een digitale kerkagenda op het internet waarop alle activiteiten die in de
kerk plaatsvinden staan vermeld. Ook u kunt hierop kijken met behulp van een link.
Die link is te lang om hier op te nemen, heeft u er behoefte aan vraag mij dan om
toezending daarvan per mail. U kunt in de agenda zien wat er te doen is of wanneer de
kerk vrij is voor een activiteit. Mocht u iets op de agenda willen zetten neem dan
contact op via fam@efklamer.nl  dan kan ik dat voor u in de agenda vermelden.

Ekke Klamer

Oproep voor was en afvoer vuilnis
Het lijkt zo vanzelfsprekend dat de was (theedoeken en handdoeken) gedaan wordt.
Deze “taak” komt vaak op dezelfde personen neer evenals het afvoeren van vuilnis.
Spontaan initiatief bij deze “activiteiten” wordt zeer gewaardeerd!

Truus Klamer

Zaterdag 1 april 2017  Grote Schoonmaakdag
Nee, dit is geen 1 april grap!! De kerk kan na het klussen en schilderen wel een
voorjaarsbeurt gebruiken. Via de doopsgezinde enquête “deelname activiteiten” hebben
zich een aantal mensen opgegeven voor “schoonmaken”. Deze personen heb ik vorig
jaar al een oproep gestuurd voor de geplande datum. Een paar van deze gemeenteleden
hebben aangegeven te willen helpen, maar de meesten hebben nog niet gereageerd.
Hopelijk melden zich nog wat vrijwilligers en misschien ook wat sterke mannen van
het klusteam. Remonstrantse handen zijn uiteraard ook welkom. We starten zaterdag 1
april om 9 uur en hopen rond 15 uur te stoppen. Voor soep, broodjes en koffie wordt
gezorgd. Graag even melden als je mee wilt doen. Alvast dank!! Tel. 038 4660180 of
via fam@efklamer.nl

Truus Klamer



Kerkwerk
Vanaf half januari is de dg werkgroep “kerkgebouw” met
het opknappen van de kerkbanken gestart. Dankzij noeste
arbeid hebben we nu de eerste ronde afgewerkt, De
banken bij de ingang en langs de zijkanten zijn klaar.
Mijn schoonzoon meende dat het wel een hoog 60+
gehalte zou zijn bij de werkers, waar op ik hem meldde
dat hij beter over 70+ kon spreken. Maar, zei ik, dat merk
je echt niet als ze aan het werk zijn, maar roep je “koffie”
en moet men omhoog komen, ja, dan blijkt het wel
degelijk 70+. Hoe dan ook het resultaat mag er zijn.

Verder op in het jaar gaan we nog eens aan de slag om de kerkenraadsbanken rond de
kansel aan te pakken. Nu eerst een rustpauze.
Mannen bedankt!

Koos Feenstra

Nieuwe cursussen Doperse Theologie 2017/2019
Komend najaar gaat voor de zeventiende keer de tweejarige cursus
Doperse Theologie van start. Al meer dan 500 mensen hebben
meegedaan. Begrijpelijk, want het is de kans om nu eens echt uit te
zoeken waar je staat in de bonte wereld van de doperse traditie. De
cursus gaat uit van het  Doopsgezind Seminarium  en wordt gehouden
in Mennorode in Elspeet. Ze is bedoeld voor leden en belangstellenden
in en rond de gemeenten. Er wordt lesgegeven door een ervaren team
van enthousiaste  docenten. NIEUW dit jaar is de Krooncursus! 

De volledige cursus bestaat uit:
 een basiscursus 2017-2019 (tweejarig).
Een vervolgcursus 2017-2018 (eerste jaar), 2018-2019 (tweede jaar)
Een nieuwe Krooncursus als vervolg op beide voorgaande 2018-2019 (eerste jaar),
2018-2019 (tweede jaar).
Details over de inhoud van de cursus vindt u op:
http://www.seminarium.doopsgezind.nl/text.php?paginaid=1096 
Opgaveformulieren zijn aan te vragen bij het bureau van de ADS: tel. 020-6230914; e-
mail: info@ads.nl   De kosten: € 150, - cursusgeld, hierbij komen de kosten voor het
verblijf in Mennorode , per etmaal €95,- ( €80,- op 2p. kamer). Er kan in voorkomende
gevallen een beroep gedaan worden op een tegemoetkoming in de verblijfskosten. Een
vergelijkbare regeling geldt – dankzij een aantal fondsen – eveneens voor mensen
onder de 40.  Voor meer info: www.seminarium.doopsgezind.nl    
Gerke van Hiele, cursuscoördinator.  
Tel. 0317 422972 E: gerke.vanhiele@planet.nl  



PERSONALIA

Overleden: In Raalte op 10 februari A.G. Dijkerman (Harry) 91 jaar.

Getrouwd: Op 5 december 2016 zr. A.L. Degenaar met M. Spetteler

AGENDA MAART
di 07 20.00 lezing Margriet Brandsma, Hattem
wo 08 14.30 bijbelgesprekskring Ruth
wo 08 19.30 bijbelgesprekskring Ruth
za 11 10.30 remonstrantse beraadsdag in Delft 
zo 12 10.00 remonstrantse dienst
di 14 14.00 leerhuis 
do 16 17.00 tafel van vier voor vrouwen
di 21 10.00 RVC bij Joke van Vuure 038-4662644
do 23 20.00 gesprek in de avonduren, Mennokamer 
za 25 10.15 landelijke contactledendag
di 28 19.30 leerhuis
do 30 14.00 gesprek in de middaguren bij Tineke Boot, 038-4654078
do 30 20.00 film "We come as friends", Heerde

AGENDA APRIL
Reserveert u alvast 8 april 19.30 uur voor de jaarlijkse ledenvergadering.

Inleverdatum kopij 19 maart 2017 
(redactieadres: Meester Koolenweg 43, 8042 GC Zwolle)
Of per E-mail: debrugdgzwolle@gmail.com     
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Secretaris kerkenraad: Mevr. B. van der Werf-Kuperus,   secr.dgzwolle@gmail.com
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