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Loslaten, aanpassen en aanleveren

Aan het begin van de laatste ledenvergadering deelde ik met de aanwezigen een aantal
gedachten. Dat deed ik n.a.v.  Lukas 5: 37-39: En niemand giet jonge wijn in oude
leren zakken, want dan scheuren de zakken door de jonge wijn en wordt de wijn
verspild, terwijl de zakken verloren gaan. Jonge wijn moet in nieuwe zakken worden
gedaan. Maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jonge; hij zegt immers: “De
oude wijn is goed”. 
Ik hield de aanwezigen voor dat het in een ledenvergadering vaak gaat over zakelijke
dingen. Toch is het goed om dan ook te beseffen dat we een geloofsgemeenschap
vormen. Op die belangrijke momenten voor de geloofsgemeenschap is het waardevol
om herinnerd te worden aan het fundament waarop onze gemeente is gebouwd.
Binnen onze gemeente zijn verschillende mensen er van doordrongen dat wij ruimte
moeten scheppen voor veranderingen. Veranderingen, omdat wij vinden dat onze
gemeente met zijn waarden en normen, zijn geschiedenis en tradities, iets te vertellen
heeft. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor een nieuwe generatie. 
Wie het werkstuk van de algemeen secretaris en directeur van de ADS (Henk Stenvers,
Lopen op water) heeft gelezen, weet dat hij bevestigt wat al lange tijd een trend is: de
meeste jonge mensen zoeken geen binding meer met bestaande en traditionele
verbanden zoals kerken. Dat geldt ook voor doopsgezinde gemeenten. 
Hij heeft het gelijk aan zijn kant en wij kunnen dat in onze gemeente beamen als wij
onze huidige situatie vergelijken met de situatie van pakweg dertig jaar geleden. Toch
wil ik ook een andere conclusie benadrukken: er is ook een groep jonge en oudere
mensen, ook al is het een minderheid, die nog wel (!) op zoek is naar een vorm van
gemeente-zijn en zich daaraan zou willen binden. En wij zijn toch al eeuwenlang een
kerk van en voor minderheden geweest? Dus….? Dat klinkt positief en optimistisch.
Maar als “om-denker” heb ik ook nog een andere boodschap. Als de pessimist spreekt
over het glas dat half leeg is, de optimist beweert dat datzelfde glas halfvol is dan
vraagt de “om-denker”: “waar is de kraan?”  Dat is ook de benadering achter de notitie
“Loslaten en aanpassen” waaraan diverse mensen uit onze gemeente hebben
meegewerkt. En met een beetje fantasie gaat het bij Jezus ook om deze benadering als
hij zegt dat je nieuwe wijn in nieuwe zakken moet doen. In het laatste vers zegt Jezus :
“maar niemand die oude wijn gedronken heeft, wil jonge; hij zegt immers: “De oude
wijn is goed”. Jezus had te maken met mensen die best enthousiast werden over wat hij
allemaal vertelde en leerde. Maar als het om de consequenties ging, zeg maar de
uitvoering, dan schrok men er meestal voor terug. Zo ontstonden ook bij de Jordaan
files bij Johannes de Doper die mensen opriep om zich te laten dopen en hun leven
radicaal te veranderen. Dat eerste deed men vol overgave, maar het tweede…? Ach ja,
de oude wijn smaakte toch prima?



Loslaten en aanpassen is ook de inzet van het samenwerkingsproces met de
remonstrantse gemeente. Wij hebben een geschiedenis en traditie die wij levend houden
in een snel groeiende wereldbroederschap. Maar bij samenwerking komt al gauw de
vraag: “wat laten we los en wat krijgen we er voor terug?” Maar misschien moet je je
daarbij ook afvragen wat vanuit onze geschiedenis en traditie ballast is in onze tijd.
Ballast die drempelverhogend werkt en de gemeente steeds minder aantrekkelijk maakt
voor nieuwe mensen. Ook al vormen die nog een minderheid.
Bij loslaten en aanpassen kunnen wij dan ook beter redeneren vanuit de visie dat
samenwerken een nieuwe vorm van geloofsgemeenschap kan opleveren met een
verfrissende, krachtige en aansprekende identiteit. Een identiteit waarin we samen
optrekken om in deze snelle en vaak geestloze tijd een herkenbaar en aansprekend
baken te zijn of te worden voor mensen. Dat vraagt om een partnerschap waarin we niet
spreken over inleveren, maar over aanleveren. 
Ik geloof in die weg van nieuwe wijn in nieuwe zakken. Ik hoop van harte dat we die
weg van “aanleveren” durven gaan met elkaar! 
Ds. Andries Bakker 

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

07 mei do ds. A.H.Bakker
14 mei re mw. ds. K.J.G. Slettenaar, Borne
21 mei do ds. A.H.Bakker
28 mei do ds. M. de Vries, Giethoorn
04 juni dore ds. A.H.Bakker, Pinksteren
11 juni re mw. ds. G.E. Bonda en gemeenteleden
18 juni do ds. A.H.Bakker
25 juni do mw. ds. S. Coenradie, Deventer

De Venus, Spoolderbergweg 19, aanvang 10.30 uur
07 mei ds. J. Vonk, Driezorg
21 mei mw. ds. J.A. Winkler Prins, Zwolle
04 juni dhr. K. Fredriks, Zwolle, Pinksteren
18 juni dhr. H. Enthoven, Dalfsen

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
Bijzondere doopdienst, 3 juni
Al geruime tijd zat ze er al aan te denken: “ik wil gedoopt worden!” 
Er waren allerlei omstandigheden die er tussen kwamen of zoals zij zelf zei: “het kwam
er maar niet van.” Maar nu is het zover. Dieneke Dijksma-Hoogcarspel  heeft onlangs
aangegeven dat zij graag belijdenis wil doen en op grond van haar belijdenis gedoopt
wil worden. Nu eenmaal die koers is uitgezet, moet het er ook maar van komen.
Dieneke is geen onbekende binnen onze gemeente. Zij geeft o.a. mede leiding aan de
Kinderkring op zondagmorgen. Ook is zij betrokken bij het verdere jeugdwerk.
Prachtig dat zij nu besloten heeft om lid te worden van de gemeente. 



In overleg met haar zal het anders gaan dan we meestal gewend zijn. Zij zal gedoopt
worden tijdens een agapè-viering op zaterdagavond 3 juni. Natuurlijk hoop ik dat de
hele gemeente deze bijzondere doopdienst zal meemaken.  In de Nieuwsbrief zullen
tegen die tijd de nodige gegevens staan. 
Ds. Andries Bakker

IN MEMORIAM WIETSKE DE HOOP
Wietske de Hoop werd geboren als boerendochter in een doopsgezind gezin met vijf
kinderen. Haar vader was een gelovig en sociaal bewogen man, actief in tal van
besturen in het dorp. Die  betrokkenheid kenmerkte haar eveneens. Wietske de Hoop
was een warme en moedige persoonlijkheid met een eigen levensovertuiging. Hoewel
ze in de doopsgezinde traditie was grootgebracht en tijdens haar verblijf in Eindhoven
tot de doopsgezinde gemeente toetrad, voelde ze zich in haar latere leven niet gebonden
aan een specifieke traditie.
De kinder- en jeugdjaren van Wietske hebben zich afgespeeld in de jaren ’30. Jaren van
crisis en oorlogsdreiging. De oorlog heeft ze vervolgens bewust meegemaakt en zoals
bij veel van haar generatiegenoten heeft die diepe indruk gemaakt op haar leven.
Na de oorlog verhuisde Wietske naar Eindhoven, waar ze aan de slag ging in de
psychiatrische inrichting. Na enige jaren verruilde ze Eindhoven voor de internationale
school in kasteel Eerde bij Ommen. Daar beleefde ze een bijzonder gelukkige tijd.
Echter, de besloten sfeer benauwde haar op den duur. Uiteindelijk solliciteerde ze met
succes naar een betrekking in de psychiatrische inrichting te Franeker. 
Daar ontmoette ze haar toekomstige man, Auke Sint Pollema, die werkzaam was op de
Amsterdamse Bank. Met hem is ze naar Harlingen getrokken. Nadat ze de hoop
eigenlijk al had opgegeven, werd na vier jaren toch nog een kind geboren: haar zoon
Kor. Voortaan draaide haar leven om hem.
Toch sloeg Wietske nog eenmaal haar vleugels uit. Ze was al in de zestig toen ze samen
met haar gelijknamige schoonzuster het vliegtuig naar Amerika pakte om kennis te
maken met de Mennonites. Met de Greyhound doorkruisten ze Ohio.
Na het overlijden van haar man is Wietske weer teruggegaan naar Franeker. Aan die
stad bewaarde ze goede herinneringen. Maar Zwolle trok, want daar woonde haar zoon.
En dus verhuisde ze naar Zwolle, waar ze het laatste jaar van haar leven heeft
doorgebracht in verpleeghuis Zandhove.
Ds. Zantingh

VANUIT DE DOMINEESKAMER
De aanloop naar Pasen was boeiend en verrassend. Met een
aantal mensen van de beide gemeenten werd de
Avondmaalsviering voorbereid. Opvallend was de constatering
dat de meeste “voorbereiders” in minder of meerdere mate
aanhikten tegen het plechtige en sombere karakter. Misschien
was dat ook wel een reden dat een liturgisch bloemstuk “van
Brood en Wijn tot Pasen” en een muzikale inbreng niet
geleverd werden. Aan de andere kant vormde de inbreng van
de gelegenheidszanggroep o.l.v. Jelma Wiegersma, met drie
toepasselijke en verhelderende liederen, een verrassend



element. Het fragment van de vijf broden en twee vissen van het Haïtiaanse
hongerdoek “leven onder de regenboog” wierp  misschien ook een andere blik op de
diepere betekenis van de Avondmaalsviering. Twee weken daarvoor speelde dat
honger-doek ook een rol tijdens de dienst en bij de Bijbelgesprekskringen. Verrassend
welke nog steeds actuele details aan het licht kwamen bij de bestudering van dit doek
dat in de tachtiger jaren van de vorige eeuw werd gemaakt. 
Na Pasen ben ik even een tijdje afwezig geweest om met frisse energie de periode tot
de zomermaanden tegemoet te gaan. Nu bijna alle activiteiten stil zijn komen te liggen,
mooi tijd om wat intensiever aandacht te besteden aan het bezoekwerk. Niet alles komt
stil te liggen, want ik organiseer nog diverse DomiDissen bij mensen aan huis. Ook de
Smaakvolle Moviemeeting staat op het programma en een weekend voor de jeugd uit
de gemeente en de Ringgemeenten op Ameland. 
Verheugend is natuurlijk de doopdienst die op stapel staat. Ik reken op een volle
“vermaning”! Verder zie ik diverse mensen voor een korte of lange vakantie
vertrekken. Het is de tijd er voor en zo lang het kan moet je dat beslist niet laten. Maar
denken we ook aan de thuisblijvers? Lekker “ouderwets” een vakantiegroet sturen naar
het thuisfront wordt vast en zeker gewaardeerd. Ook dat heeft iets te maken met
omzien naar elkaar! Tot slot een hartelijke groet voor allen die ziek zijn of die het, om
welke reden dan ook, moeilijk hebben. 
Ds. Andries Bakker

VAN DE KERKENRAAD
De kerkenraad komt de laatste tijd twee keer in de maand bij elkaar, omdat er veel
punten op de agenda staan, die de aandacht vragen. We willen op tijd stoppen en niet
vergaderen tot in de nachtelijke uurtjes. Met Tineke de Vries en Reinier Zweep, twee
leden van de beroepingscommissie, hebben we afgesproken dat zij zich voorlopig gaan
oriënteren. Het woord beroepingscommissie is nog wat voorbarig. 
Piet Minnema heeft een bezoek gebracht aan de voorzitter van de Stichting Noorder
Vermaning om te kijken hoe Doopsgezinde gemeentes in het noorden zich hebben
georganiseerd wat betreft het kerkgebouw. We weten niet wat er na 2019 gebeurt met
de monumentensubsidie en we weten nu nog niet welke plaats ons kerkgebouw bij een
nauwere samenwerking met de Remonstranten kan innemen. Vragen waar in de
komende tijd een antwoord op moet komen. Ook wordt er gewerkt aan een voorstel om
artikel 9 in het reglement te veranderen wat betreft de status van belangstellenden. We
willen een onderscheid maken in vrienden en belangstellenden. Vrienden van de
gemeente zijn zij die in woord en daad mee willen doen en belangstellenden zijn zij die
sympathie voor de gemeente hebben, maar niet actief willen zijn.
Vanuit het taakveld basis is er op 1 april een grote schoonmaak gehouden door een
groep enthousiaste mensen. Met name Ekke heeft halsbrekende toeren verricht om de
ramen te lappen. Alles ziet er weer spic en span uit en alles is weer helder. Zo hopen we
dat het samenwerkingsproces ook steeds  meer een heldere vorm krijgt.
Dit is mijn laatste bijdrage aan het schrijven vanuit de kerkenraad, omdat mijn periode
van 4 jaar erop zit. Met veel plezier denk ik terug aan de goede samenwerking en wil ik
iedereen daarvoor hartelijk danken.
Bauwien van der Werf



VAN DE GEMEENTE

Smaakvolle moviemeeting,  30 mei “een man die Ove heet”
Regisseur Hannes Holm portretteert in deze
komedie het leven van beroepsmopperaar en
neuroot Ove die de schrik is van de buurt
waarin hij woont. Dat Ove een heel andere
kant en een verleden heeft, laat Holm zien in
flashbacks. Gebaseerd op het gelijknamige
boek van Fredrik Backman en in de stijl van
De 100-jarige Man Die Uit Het Raam Klom

En Verdween.   Ove (Rolf Lassgård) is 59 jaar oud. Hij staat bekend als de mopperkont
van de buurt. Hij lacht zelden. Zijn mondhoeken staan steevast naar beneden. Iedere
dag doet hij zijn inspectierondje terwijl foutgeparkeerde fietsen worden opgeborgen en
de inhoud van afvalbakken wordt gecontroleerd. Hij schoffeert de hond van een van de
buren en wat doet die verdomde kat toch steeds op zijn gazon. Nee, het is geen vrolijke
snuiter die Ove. Maar als op een dag zijn nieuwe overburen per ongeluk zijn
brievenbus omver rijden blijkt dat het begin van een onverwachte vriendschap. Een
vriendschap die Ove weer de mooie kant van het leven laat zien. In deze prachtige film
vol humor, zien we ook wat een groot verdriet met iemand kan doen. Alle acteurs
spelen met zichtbaar plezier. Maar het is vooral gelauwerd acteur Lassgård die de film
draagt. Dit Zweedse komedie-drama laat je zowel glimlachen als ontroeren. Als het
leven zelf. Dus de moeite waard om deze film te zien. Voorafgaand eten we eerst met
elkaar. Zijn het de bekende Zweedse balletjes? De aanwezigen laten zich wel
verrassen! Graag wel bijtijds opgegeven met het oog op de organisatie en de inkopen.
De laatste keer ging de Smaakvolle MovieMeeting door gebrek aan belangstelling niet
door.  Op de dag zelf gaven zich zelfs nog een aantal mensen op, maar toen was de
avond al afgeblazen. Dus deze bijzondere activiteit meemaken? 
Voor 29 mei opgeven bij ds. Andries Bakker. Men wordt vanaf 18.00 uur verwacht in
de Mennokamer.



Als de wind die waait met vlagen

Als de wind die waait met vlagen
zo verrassend waait de Geest,
soms een storm, met donderslagen,
soms een stem: Wees niet bevreesd !
Soms een vlam, een vonk van boven,
soms een haard, die laait van vuur,
soms een lamp die uit kan doven,
soms een glans van korte duur.

Soms een wolk die gul wil geven
schaduw op geblakerd land,
soms een zon die, hoogverheven,
zindert op het mulle zand;
bron van lachend, levend water,
bedding, beek, rivier, fontein,
stroom van heil, maar even later
opgedroogd en weer woestijn.

Als een woord dat weg wil wijzen,
richting geeft en ruimte biedt,
als een brood, een vaste spijze,
sòms, soms éven – soms ook niet.
Soms, soms lijkt geen wind te waaien,
alles tevergeefs geweest
totdat weer in lichtelaaie
vonkt en vlamt: het vuur, de Geest

André Troost

Samen verder, zomaar enkele gedachten
Ik bedacht dat het proces van DoRe-toenadering in Zwolle wel wat lijkt op een
huwelijk van twee mensen die elkaar pas op rijpere leeftijd hebben ontmoet. Ze willen
samen verder maar hebben al een heel leven “alleen” achter de rug. Dan ontwikkel je
een hele hoop gewoonten, misschien wel automatismen, die een deel van jezelf zijn
geworden. En dat geldt dan voor beiden. Helaas, die gewoonten zijn zelden aan elkaar
gelijk en komen misschien wel als “eigen-aardigheden” over op de ander. 
Dan is de wil om samen verder te gaan echt nodig om die (niet essentiële) gewoonten
deels af te leren -als tegemoetkoming aan de ander- en te leren die van de ander te
waarderen omdat ze bij die ander horen.
Een andere manier om te zeggen wat ik in de ledenvergadering van de doopsgezinden
al heb gezegd: zoek op wat vereent en respecteer de verschillen.



Een heel andere invalshoek die me al enige tijd door de kop spookt is het volgende:
Vanaf het begin van de reformatie is -zeker in Nederland- het aantal te onderscheiden
geloofsgemeenschappen steeds groter geworden. Door scheuringen, ruzies over
geloofsinhoud, vaak door incompatibilité d’humeur en ook wel om niks.
Dat heeft geleid tot een inventarisatie in boekvorm waarvan de tweede druk rond 1100
te onderscheiden groepjes en groepen omvat. Van grotere kerkgemeenschappen als de
katholieken en hervormden (in alle denkbare kleuren) via herkenbare kleinere
groeperingen als die van de doopsgezinden en remonstranten tot aan huiskamer-
samenkomsten van een kleine groep nog weer andersdenkenden toe.
Is het niet hoog tijd, zeker in deze tijd waarin er al meer dan genoeg ruzies zijn tussen
volken, nationaliteiten enz., enz., om tot enige bezinning te komen en te proberen
daadwerkelijk op te zoeken wat vereent en te respecteren wat ons scheidt en voor de
ander essentieel is? En waarom zouden we als remonstrants en doopsgezind Zwolle
daar geen begin mee maken?
Als het in Dokkum al sedert 1798 lukt om als remonstranten en doopsgezinden samen
te werken (in de Verenigde christelijke gemeente Dokkum, aangesloten bij de ADS en
de Remonstrantse Broederschap), zo te zien met behoud van de eigen essentiële eigen-
aardigheden, waarom zou dat dan in Zwolle niet kunnen?
Theo Prangsma

Gesprek in de middaguren
Donderdagmiddag 11 mei komen we bij elkaar en  bespreken we het boekje van Joris
Luyendijk: Kunnen we praten? In dat boekje doet hij een onderzoek naar de keuzes die
mensen maken voor populistische partijen. Vaak is het zo dat ze het vertrouwen in de
politiek hebben verloren. Hoe komt dat? En ‘kunnen we erover praten’? Wij doen dat
met elkaar en als je aan wilt sluiten ben je welkom.
14.00 uur bij Tineke Boot, Izak Osstraat 4. 

Gesprek in de avonduren
In de avonduren van 11 mei hebben we het over de vraag wat nu eigenlijk de
toegevoegde waarde is van ‘bezig zijn met geloof, vertrouwen en God’. Waarom zou je
bezig zijn met deze vragen, als je zonder die vragen ook plezierig kunt leven.
Hoe waardeer je de ruimte van religieuze verbeelding?
Mennokamer, 20.00 uur.

Leesgroep: “Weg met de bijbel”   Anne Claar Rosingh, Sigrid Coenradie, Bert Dicou
Drie remonstrantse theologen hebben met elkaar een boek geschreven over de bijbel,
met de suggestieve titel: Weg met de bijbel. Aan de ene kant roept het op dat we de
bijbel wel weg kunnen doen en aan de ander kant wil je ermee weglopen.
Het is een interessant boek geworden door de thematische indeling; het gaat over geld
en schuld kwijtschelden, over offer, over kwetsbaarheid en over de aarde en hoe we
met haar omgaan. Het is leuk om met elkaar dit boek te lezen: je leest de oude teksten,
maar je wordt tegelijk uitgenodigd na te denken hoe je zelf met deze onderwerpen
omgaat. En op zo’n manier worden oude teksten actueel en dat is de bedoeling.



Eén iemand heeft al laten weten dat ze geïnteresseerd is dit boek te lezen. We beginnen
als er minstens 6 belangstellenden zijn. Als je iemand kent die geen vriend of lid is,
maar wel geïnteresseerd is in het lezen van dit boek, neem die dan gerust mee. Het is
alleen maar interessant om andere geluiden te horen.
Je kunt je opgeven bij Fride Bonda, gebonda@planet.nl. Tijdstip wordt nader bepaald.

Literaire middag
Op 8 juni bespreken we het boek ‘De onderwaterzwemmer’ van P.F. Thomése om 
14.00 uur bij Tineke Boot, Izak Osstraat 44, 038-4654078.

DoReVocaal in het gevang
Gevangenen bezoeken is bijbelse opdracht
Als leden van DoReVocaal zeiden we van harte ja op het verzoek om
op 19 maart met ons koor opnieuw mee te werken aan de kerkdienst
in het Isala-ziekenhuis. Dat verzoek kwam via twee koorleden, die
zelf in dat ziekenhuis werkzaam zijn. Daarop voortbordurend dacht ik
aan wat er behalve het bezoeken van zieken ook nog in het Evangelie
staat: 'Ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe' (Matth: 25:36). 

Gevangenen bezoeken is het zesde van de zeven werken van barmhartigheid.
Natuurlijk is dit voor bredere uitleg vatbaar, maar ik veronderstel dat de meesten van
ons niet zo snel ertoe komen om concreet gevangenen te bezoeken. Ook ik was nooit
eerder in een gevangenis geweest. Aan gevangenispastor Marie-José Dusseldorp, die ik
bij toeval had leren kennen, heb ik gevraagd of meewerken aan een kerkdienst in de
gevangenis mogelijk was. Zij antwoordde, dat dit zelfs erg op prijs gesteld werd. Nu is
afgesproken, dat DoReVocaal op zondag 14 mei gaat zingen tijdens een kerkdienst in
Penitentiaire Inrichting (PI) op het bedrijventerrein De Marslanden.

Bezoek aan de gevangenis 
Het bezoeken van een gevangenis is wel iets bijzonders. Er gelden speciale
veiligheidsvoorschriften. Bij het binnengaan moeten we ons identificeren en gaan we
door een detectiepoortje. Het is verboden om geld, mobiele telefoons, USB-sticks,
tablets en andere multimediazaken mee naar binnen te nemen. De oecumenische
viering duurt ongeveer 40 minuten. Gezongen worden de gebruikelijke liturgische
gezangen, die in overleg tussen voorganger en dirigent gekozen worden. Na de
kerkdienst drinken we samen met de gedetineerden koffie of thee. Er zijn
kerkvrijwilligers die dat verzorgen. Wie dat wil wordt gevraagd zich onder de
gedetineerden te mengen en met hen een praatje te maken. Daarbij gelden wel enkele
voorwaarden, zoals: alleen je voornaam noemen, niet vragen naar: wat heb je gedaan,
hoelang moet je hier blijven, wat voor soort afdeling zit je en dat soort dingen, maar
wel: hoe vond je de kerkdienst, ga je vaak, heb je er wat aan, komen er vaker koren,
wat ga je verder doen vandaag. Vertel ook zelf iets, over hoe graag je bij het koor zingt,
van welke kerk jullie zijn, dat je (klein)kinderen ook muzikaal zijn en andere algemene
dingen. Gedetineerden leven in een kleine wereld en horen maar weinig over het
gewone leven buiten. Echt gewoon een praatje bij de koffie. Een wederzijdse
ontmoeting dus. De PI is een bijzondere plek om te komen, het optreden van koren
wordt zeer gewaardeerd. Ook de geestelijk verzorgers zien het koor graag komen.



Voor wie zich wat meer wil verdiepen in de wereld van de gedetineerde:
– Jan Eerbeek, Een misdadiger is meer dan een delict, Ark Media 2009
– Hugo Bergveen, Bajes voor beginners, beschrijving van het leven in een Nederlandse
gevangenis door de ogen van een ex-gedetineerde, met een voorwoord door ds. Frans
Don, geestelijk verzorger PI Veenhuizen, Van Gorcum BV Assen 2014 (i.s.m. Het
Nationaal Gevangenismuseum).
– Auke Zeldenrust, Dorp achter tralies, niemand doet vrijwillig kwaad, Friese Pers
Boekerij, Leeuwarden 2013. Prachtige interviews en foto’s van PI Leeuwarden.
Henk Blom

Gedachtenisbijeenkomst 4 mei, 18:30 - 19:00 uur, Oosterkerk, Bagijnesingel 17
Op 4 mei (Dodenherdenking) wordt er weer een interlevensbeschouwelijke
Gedachtenisbijeenkomst gehouden. De organisatie is in handen van het Humanistisch
Verbond, het Podium van Kerken en de Joodse gemeente in Zwolle. 
Tijdens de bijeenkomst worden gedichten voorgelezen door de prijswinnaars van de
gedichtenwedstrijd. Er is ruimte voor overdenking, gebed en het Kaddiesj wordt
gezegd. Na afloop van de bijeenkomst kunnen aanwezigen kunnen zich aansluiten bij
de stille tocht naar het monument voor de gevallenen, welke tocht langs de Oosterkerk
komt.
Henk Blom

Inloophuis de Bres Zwolle
De Bres is al ruim een decennium een bijzonder
inloophuis nabij het centrum van Zwolle. Wij
bieden laagdrempelige gastvrijheid aan een nog
altijd groeiende, brede doelgroep. De Bres helpt
velen om stabiel te blijven en opgedane contacten
te onderhouden. Onze gasten ervaren de Bres als

een veilige plek in de hectiek van het bestaan.
De Bres draagt bij aan het versterken van het informele netwerk, door ontmoeting en
contacten tussen bezoekers onderling aan te moedigen. De vrijwilligers stimuleren de
deelname aan activiteiten en het maatschappelijk verkeer. Waar nodig wordt
doorverwezen naar hulpverlenende instanties. De Bres levert een specifieke benadering
waarmee zij de eigen kracht van mensen aanwakkert. De krant en koffie zijn
ondersteunend aan dit proces. Behalve nieuwe contacten, bijvoorbeeld vanuit de
Herberg, hebben wij een kring van vaste bezoekers, voor wie de Bres een vertrouwd
ontmoetingspunt is. De Bres draait geheel op vrijwilligers en is doordeweeks op de
middagen open van 13.00 tot 16.30 uur.

Bestuursleden gezocht voor de Bres
Een bestuurslid met sponsoring als aandachtsgebied
Ben jij degene die duidelijk maakt welke toegevoegde waarde de Bres heeft voor de
samenleving van Zwolle? Als bestuurslid maak je in overleg met de andere bestuurs-
leden en beide coördinatoren een plan van aanpak voor het verkrijgen van sponsor-
gelden en giften. Dit geldt zowel voor bedrijven als particulieren. Je legt contacten en
werft bedrijven en particulieren die jaarlijkse financiële bijdrage willen leveren. 



Er is een bestuurslid met kennis en ervaring in PR en communicatie. Een externe
instantie helpt ons een goede basis te leggen voor deze fondsenwerving en een goede
aanpak te ontwikkelen.
Een bestuurslid in de functie van secretaris/secretaresse
Als secretaris van bestuur bereid je in overleg met de voorzitter de bestuurs-
vergaderingen voor, je woont deze bij en maakt een kort verslag en actiepunten lijst. Je
voert overleg, verzorgt de correspondentie en denkt en praat mee over het te voeren
beleid. Zo nodig vertegenwoordig je met de voorzitter en penningmeester de Bres bij
externe instanties (bijv. gemeente, Diaconie).
Het nieuwe bestuurslid heeft de volgende vaardigheden: 
Je hebt affiniteit met de doelgroep van de Bres. 
Je hebt goede sociale vaardigheden. 
Je bent goed in het contact leggen en onderhouden. 
Je weet hoe je social media (Twitter, Facebook, mail) positief kunt inzetten. 
Je kunt in een team werken en bent in staat planmatig te werken.
Leeftijd: 30 tot 75 jaar.
De bestuursvergaderingen vinden maandelijks plaats van 17.30 - 19.00 uur.

Sponsoren en lopers gezocht voor de Nacht van de Vluchteling
Wist je dat er nog nooit zoveel mensen op de vlucht waren voor
oorlog en geweld? Hulp is ontzettend hard nodig! Daarom lopen
we in de nacht van 17 op 18 juni de Nacht van de Vluchteling van
Nijmegen naar Arnhem (40 kilometer). Hiermee halen we geld op
voor noodhulp aan 65 miljoen vluchtelingen wereldwijd. Stichting
Vluchteling zorgt in crisisgebieden voor onder andere medische
zorg, schoon drinkwater en onderwijs. Help ons helpen. Sponsor

ons tijdens de loop! Het doel? Met elkaar een zo hoog mogelijk bedrag ophalen voor
noodhulp aan mensen die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en
onderdrukking. Naast het ophalen van geld, vragen we als lopers ook op een positieve
manier aandacht aan vluchtelingen wereldwijd.
Irene van Setten (Christian Peacemaker Teams Nederland) en Menno van Setten
(Doopsgezinde Gemeente Arnhem) hebben het wandelteam opgericht. We streven
ernaar om minstens € 3.000,- op te halen, en we hopen natuurlijk op heel veel meer!
Wilt u dit initiatief ondersteunen? Sponsor dan het team via:
http://www.nachtvandevluchteling.nl/christianpeacemakerteamsnederland  
Wilt u meelopen? Leuk! Aanmelden kan via
http://www.nachtvandevluchteling.nl/inschrijving. Selecteer onder "Aansluiten bij
bestaand team" het team "Christian Peacemaker Teams - Nederland". Bij voldoende
belangstelling zullen we samen een aantal keer trainen.
Irene en Menno van Setten
mennovsetten@gmail.com



500 jaar reformatie in Zwolle
In Zwolle is er een unieke kans om de "Reformatie 500 jaar" te beleven in een
prachtige, professionele theaterpresentatie van theoloog/theaterman Kees van der
Zwaard met “HIER STA IK, dansen en vechten met Maarten Luther”. Met teksten, spel
en zang, een monoloog over vriendschap en verraad, God en het geweten, de duivel en
de vrije wil, voortgedreven door het verlangen naar genade. 
In de Oosterkerk op vrijdag 12 mei om 20.00 uur, toegang € 5.

Vrijzinnig bidden, tussen vraag en antwoord
Kun je als vrijzinnige gelovige wel bidden? Tot wie of wat bid je en hoe doe je dat dan?
De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) en het Arminius Instituut
organiseren deze studiemiddag naar aanleiding van de VVP-publicatie ‘Tussen vraag
en antwoord’ die op deze middag wordt gepresenteerd. In ‘Tussen vraag en antwoord’
komen vijf vrijzinnige voorgangers aan het woord. Ze leggen uit of en hoe ze bidden en
illustreren hun verhalen met veel uitgeschreven gebeden. Het geheel kan gebruikt
worden door andere voorgangers of gelovigen om aan het werk te gaan met het gebed:
voorbij de schroom, voorbij de stilte. De publicatie wil anderen inspireren omdat
bidden betekenisvol kan zijn. Tijdens de studiedag komen de auteurs aan het woord en
wordt er met elkaar gesproken en gediscussieerd over het gebed. Een studiedag die u
wil uitdagen en motiveren om speels om te gaan met deze uiting van geloven. 
8 mei van 14-17 uur in het Protestants Landelijk Dienstencentrum, Joseph Haydnlaan
2a, 3533 AE Utrecht. Entree: € 15 incl. boek ‘Tussen vraag en antwoord’; € 10 zonder
boek. Opgave:  bij Vera Kok, v.l.m.kok@vu.nl 
Zie voor het programma: http://www.vrijzinnig.nl/actueel/agenda/event/444-studiedag-
over-het-gebed.html

UITNODIGING JEUGD DGRING ZWOLLE
Op vrijdagavond 12 mei a.s. organiseren we een gezellige
avond voor de jeugd in de Ring Zwolle. THEMA: Ik hou
van HOLLAND met een vleugje Doopsgezind.
Ook jij bent van harte welkom!
Programma:
Tijd? 18.00 uur tot 21.00 uur
Waar? Gerrit Heeringa, Noorderveld 16 8307 

DS ENS
Wat? We gaan eerst samen eten. Daarna een

gezamenlijke activiteit en natuurlijk is er tijd om
bij te kletsen.

Je kunt je aanmelden bij Gerrit Heeringa e-mail gerrit@famheeringa.com of 06-
51615291. Geef ook aan of je vervoer nodig hebt, dat wordt dan geregeld.
Tot ziens op 12 mei!
Femmy Gerritzen en Gerrit Heeringa



SLOTWEEKEND JEUGD TEAM MENNO OP AMELAND 16-18 JUNI
Ga mee met ons naar Ameland. Een te gek
weekend met ontmoetingen, plezier,
waanzinnige spelletjes, zonovergoten
stranden, weinig slapen, chillen, film,
muziek, fietsen, verhalen, nachtelijke
rondwandeling, culinaire hoogstandjes van
Chef-kok Bakker en spannende uitjes met
Aktieve Akse.

Voor wie: Alle jeugd uit Friesland, Ring Zwolle en elders van 8-22 jaar.
Waar: Blierherne op Ameland
Kosten: Boot, bed, fiets, strand en ******-verblijf € 30,00
Opgave: Bij jeugdteam Menno: jeugdteammenno@gmail.com 
Facebook: Menno Friesland
Andries, Roelof, Maria, Nienke, Ingrid en anderen

Grote Schoonmaakdag 1 April 2017
Zaterdag 1 april heeft de kerk een grote schoonmaakbeurt ondergaan. Met 10 mensen
hebben we alle ramen van binnen en buiten gelapt, gordijnen gewassen, kasten, lades
en het Hoekje opgeruimd. Om 16.30u was iedereen toe aan rust en moesten zondag nog
de laatste gordijnen opgehangen worden.
Het was voor mij bijna te spannend om mijn man [van bijna 73 jaar] 96 keer de hoge
ladder op te zien gaan. Maar ja, verder durfde niemand de ladder op, dus een andere
oplossing was er niet. Overigens denk ik wel dat dit de laatste keer is geweest dat deze
klus door vrijwilligers is gedaan.
In een keukenla vonden we een sleuteltje met een labeltje waar op stond “kistje
zusterkring”. Mocht dit kistje nog bestaan, het sleuteltje is weer in de keukenla gelegd.
Hierbij wil ik iedereen nogmaals bedanken voor de geweldige inzet!
Ook Jacqueline Eikenaar, onze nieuwe schoonmaakhulp, was heel blij met het
resultaat. Zij vindt het heel leuk om iedere maandagochtend de kerk te “poetsen”.
Regelmatig doet ze dit samen met haar moeder, mevrouw Krops, die het heel fijn vindt
dat haar dochter de schoonmaakwerkzaamheden van de kerk van haar heeft
overgenomen.
Truus Klamer



HOED VERMIST
Mijn donkerbruine vilten hoed (crushable, maat 57) heb ik na de Paasdienst laten
liggen in één van de hoge vensterbanken boven de kapstokken. De woensdagochtend
daarna was er geen hoed te zien evenals zondag jl..
Geen goedkope hoed, dus ik zie hem graag terug. Weet u er iets van dan hoor ik dat
graag. Tel. 038-3377630 of 06-653928048.
Theo te Winkel

 
AGENDA MEI EN JUNI

do 04 mei gedachtenisdienst oosterkerk 18.30- 19.00 uur
vr 05 mei Re kerkenraadsvergadering
ma 08 mei Vrijzinnig bidden
do 11 mei gesprek in de middaguren bij Tineke Boot
do 11 mei gesprek in de avonduren, Mennokamer
vr 12 mei Jeugd DGRing Zwolle
zo 14 mei remonstrantse dienst
di 16 mei RVC bij Ine van Kol
di 23 mei Vrijzinnig Hattem, Hetty Zock
di 30 mei Smaakvolle Moviemeeting, “Een man die Ove heet”

za 03 juni Bijzondere doopdienst in de avond
do 08 juni Literaire middag bij Tineke Boot
vr 09 juni symposium Weg met de Bijbel (G)
zo 11 juni remonstrantse dienst

Van de redactie: waarom tekst op de omslag?
Om een extra blad te vermijden zetten we soms tekst op de binnenkant van de omslag.
Op een lichte kleur blijft dat goed leesbaar. Het alternatief is een extra blad A4 dat dan
4 pagina’s oplevert. Dat betekent iets meer drukkosten, maar vooral twee postzegels in
plaats van één. Dat levert 25x 0,78= € 19,50 extra aan verzendkosten op.

Inleverdatum kopij: 29 juni 2017   
(redactieadres: Meester Koolenweg 43, 8042 GC Zwolle)
Of per E-mail: debrugdgzwolle@gmail.com     
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