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Doopsgezinde gemeente Zwolle 
 

OPEN DEUR 

 

Het zal u niet ontgaan zijn: de kerkdeur kreeg een nieuw slot. Dat was nodig, omdat 

men van mening was dat er in de loop der jaren teveel sleutels verdwenen waren en  

men enige maanden geleden vermoedde dat er ingebroken was met een “gevonden” 

sleutel. Nu neemt een kastje de sleutelrol over. Je hoeft maar een code in te toetsen en 

de deur is van slot. Niet vergeten bij vertrek de deur weer op slot te doen, want anders 

heeft het allemaal geen zin. Zelfs als je binnen bent moet je, zo eist een bord met grote 

letters, de deur op slot doen. Nu heb ik van huis uit meegekregen dat doopsgezinden 

elkaar geen regels opleggen, dus ik breng dat telkens in praktijk als ik aan de slag ben 

in de Domineeskamer: ik doe de deur niet op slot. Ja, ik zet zelfs de buitendeur bij 

mooi weer wagenwijd open! Vanaf mijn werkplek kan ik bij wijze van spreken iemand 

horen die een blik naar binnen werpt. Zo nu en dan hoor ik iemand binnen komen en 

dan ben ik er als de kippen bij! Dat levert soms hele leuke gesprekken op met mensen 

uit de straat, de stad en de omgeving. Laatst nog met een stel katholieke vrouwen “we 

zijn het wel, maar we doen het niet!”, met een jongen die in eigen kerk niet durfde te 

vertellen dat ie op jongens viel, een echtpaar dat alles wilde weten over het verhaal 

achter de schuilkerk en ga zo maar door. Nieuwsgierige mensen of mensen die om een 

praatje verlegen zijn. Voorbijgangers in de tijd, zou je ze kunnen noemen. Zoals wij die 

zelf natuurlijk ook zijn. Wij worden geboren, groeien op, ontwikkelen ons door wat ons 

aangereikt wordt, geven op onze beurt ook iets aan onze omgeving mee, worden of zijn 

mensen die voor anderen hopelijk van positieve betekenis zijn en moeten uiteindelijk 

dit leven loslaten. Maar tegelijk laten voorbijgangers sporen achter. Die voorbijgangers 

in de Wolweverstraat blijven je hooguit nog een tijdje in gedachten totdat de 

herinnering aan hen verdampt. Maar dat schijnt het lot van ieder mens te zijn.  
In de Domineeskamer kijken vanaf schilderijen illustere, eerbiedwaardige en weleer-

waarde voorgangers op mij neer. Soms zou ik wel eens een praatje met hen willen 

maken over hoe zij hun tijd hebben beleefd. Wat zij gezegd, gedacht en gedaan hebben 

als dominee van de Doopsgezinden in Zwolle. Maar zij kijken zo streng de wereld in 

dat ik me toch maar liever wend tot levende voorbijgangers die ik graag tijdgenoten en 

medemens wil noemen. Met die mensen ben ik met onzichtbare lijnen verbonden om 

van de wereld en het leven van vandaag iets te maken. Ik vind geschiedenis prachtig, 

maar realiseer me heel goed dat het leven in het heden plaatsvindt. In het heden moet ik 

geprikkeld en gestimuleerd worden om samen met de mensen om mij heen het leven te 

leven. Als je je dat realiseert dan is het zo gek nog niet dat je in de bagage van je leven 

ook iets van geloof mee mag nemen. Nee, niet dat geloof van je mag dit en je mag dat 

niet, maar het geloof van “je mag leven samen met anderen voor anderen, met de 

groeten van God!”. Dat geloof moet wel steeds gevoed worden. Daarvoor heb ik die 

gemeenschap van mensen nodig die elkaar willen ontmoeten. Niet alleen, maar toch 

ook in die kerk, die vermaning. Dat die deur daarom nog lang open mag blijven staan!  
Ds. Andries H. Bakker  



KERKDIENSTEN van de Doopsgezinde en Remonstrantse gemeenten 

 

Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur 

 02 okt  do zr. D. van Uden, leerhuisdienst 

 09 okt re mw. ds. G.E. Bonda, dienst van brood en wijn 
 16 okt  do ds. H. Ament, Leeuwarden 

 23 okt  dore ds. A.H. Bakker 

 30 okt  do liturgiegroep  

    

De Venus   Spoolderbergweg 19, aanvang 10.30 uur 

 02 okt  do mw. B. Groen-Mol,, Giethoorn 

 16 okt    ds. E.G. Alleman 

 30 okt   dhr. K. Fredriks 

 

 

VANUIT DE DOMINEESKAMER 

 

Oproep 

Laat ik dit keer maar beginnen met een oproep. Het is me opgevallen dat ik vaak 

achteraf hoor dat er leden en belangstellenden ziek zijn, in het ziekenhuis liggen of iets 

verdrietigs hebben meegemaakt in eigen kring. Soms ik hoor het ook achteraf van 

anderen die verbaasd reageren als ik laat weten dat ik niet op de hoogte ben. Vandaar 

mijn oproep om, als men iets weet over de ander waarvan men denkt dat het voor mij 

belangrijk genoeg is om te weten, dit door te geven. Het liefst even per mail of telefoon. 

In de wandelgangen, b.v. voor en na de dienst, krijg ik zo veel te horen dat ik bij 

thuiskomst niet alle details meer weet. Dus met en voor elkaar een beetje zorg en 

aandacht inclusief het delen met mij! 

In september zijn ook de Bijbelgesprekskringen begonnen. Fijn dat beide kringen 

voldoende belangstelling hebben. Wilt u toch nog aanhaken? Gewoon even een 

berichtje! Er is nog plaats.  

Heel jammer dat mijn stukje over “VERKENNINGSTOCHT DOOPSGEZIND” in de 

eerste De Brug door een vergissing niet is geplaatst. In het jaarprogramma stond het 

wel vermeld, maar -hoe dan ook- de opkomst was erg gering. Ik hoop dat toch nog een 

aantal mensen zich melden. Dat maakt het gesprek met elkaar wel levendiger! Enfin, 

het stuk staat nu wel in De Brug. En dat brengt me meteen bij de verschijning van De 

Brug. Hulde voor de redactie die toch op korte termijn de eerste uitgave voor elkaar 

heeft gekregen. Natuurlijk zijn er verbeteringen te bedenken, maar laten wij de redactie 

wel de ruimte geven om te werken aan vormgeving en inhoud. Tot slot wens ik alle 

lezers van De Brug een goede maand toe. Ik hoop dat steeds meer (nieuwe) mensen de 

weg naar de kerk…vermaning weten te vinden op zondag en/of tijdens de andere 

bijeenkomsten.  

Met een hartelijke groet voor allen en een sterktewens voor hen die het moeilijk hebben,  

ds. Andries Bakker 

 

 

Verkenningstocht doopsgezind 



Voor hen die wat meer over de achtergronden van dat “doopsgezinde geloof” willen 

weten organiseer ik een “verkenningstocht”. Het is min of meer een oriëntatiecursus 

voor mensen die verder willen kijken dan het bekende en goedbedoelde rijmelarijtje: 
Dopen wat mondig is 

Spreken dat bondig is 

Vrij in het christelijk geloven 

Daden gaan woorden te boven 

Waarom denken doopsgezinden (misschien) vaak zo anders over het geloof als mensen 

van diverse andere kerkgenootschappen? En hoe zit het met hun opvattingen over 

ethische kwesties? Wat is toch dat Vredesgetuigenis en waarom hechten (veel) doops-

gezinden zo’n grote waarde aan de verbinding c.q. betrokkenheid met de gemeente? 

Daarnaast ook de nodige feiten, verhalen en wetenswaardigheden over deze beweging 

die vanuit Zurich in de 16de eeuw Nederland veroverde om vervolgens een wereld-

broederschap te worden. Redenen om belangstellenden van harte uit te nodigen om 

deze cursus mee te maken. Misschien voor sommigen een opstapje om (toch eindelijk?) 

lid te worden van de Wolwever-gemeente? Maar ook leden zijn van harte welkom. Zij 

kunnen deze Verkenningstocht Doopsgezind als opfriscursus beschouwen en de vele 

veranderingen ontdekken binnen de groeiende doopsgezinde wereld. En last but not 

least zijn ook gewoon geïnteresseerden van harte welkom bij deze cursus. U kunt zich 

opgeven bij ds. Andries H. Bakker. Aan de cursus zijn geen kosten verbonden.  
Data: donderdagen (19.30-21.30 uur) 6 oktober, 3 november, 1 december, 2 februari en 

2 maart. Plaats: Mennokamer Wolweverstraat.  

ds. Andries Bakker 

 

 

VAN DE KERKENRAAD 

 

Op een heel warme zomeravond in september kwam de kerkenraad weer bijeen. Er 

werd actief vergaderd, we waren dus niet door de warmte bevangen. Omdat er deze 

maand veel activiteiten op de agenda staan, was er veel te bespreken: de startdienst en 

de interkerkelijke vredesdienst in de O.L.V.-kerk en daarna de buurtbrunch. Als U dit 

bericht leest heeft dit al plaatsgevonden. 

We zijn in dit jaar o.l.v. Tineke de Vries bezig met een organisatieverandering door het 

instellen van taakvelden. De trekkers van de taakvelden nemen organisatorische taken 

over van de kerkenraad en daar is een goede communicatie voor nodig.  
Alle begin is moeilijk. We weten dat we van foutjes kunnen leren en dat het tijd vergt. 

Ook kwamen de punten voor de volgende DoRe-kerkenraad aan de orde, zoals o.a. de 

gezamenlijke diensten: de gedachtenisdienst op 13 november en de kerstcyclus. 

Als vertegenwoordiger van de Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeentes is Marloes 

Roetman-Visser vele jaren lid geweest van de werkgroep van het studentenpastoraat. 

We zijn blij dat Henk Blom haar wil opvolgen. 

Het is jammer dat de actie voor de studie van Saïd gestopt moet worden, omdat hij zijn 

vervolgstudie niet af kan maken. Het is nu niet langer nodig hem financieel te 

ondersteunen. 

 

De Doopsgezinde zending geeft weer een kerst/adventskalender uit. Vanaf de 1
e
 advent 



wordt er iedere dag een tekst, een lied, een gebed of gedicht aangeboden tot aan 

Driekoningen op 6 januari. Wilt u zo’n kalender bestellen, dan kunt U dit vóór 5 

oktober doorgeven aan de secretaris: secr.dgzwolle@gmail.com of telefoon: 038-

4545398. Aan het eind van de vergadering op deze zwoele avond presenteerde Piet 

Minnema het nieuwe slot op de kerkdeur. 
 

Gemeenteavond over Ida Gerhardt 

Op 1 november van 19.30 tot 21.30 uur is er een gemeenteavond. Mieke Koenen houdt 

dan een lezing over Ida Gerhardt. Mieke is universitair docent Latijn aan de VU en 

heeft de eerste volledige biografie over Ida Gerhardt (1905-1997) geschreven, die in 

het najaar van 2014 verscheen. Zij zal deze avond vertellen over de manier waarop de 

biografie tot stand kwam en daarbij ook ingaan op de psalmvertaling van Gerhardt en 

Marie van der Zeyde. Gerhardt's gedicht 'In Vlaanderen' is door componist Hans 

Bakker op muziek gezet, dit lied zal aansluitend uitgevoerd worden door zangeres 

Amarins Woltring uit Zwolle, op de piano begeleid door Jelma Wiegersma. 
 

Overleg wijkcontactpersonen 

Op 24 oktober van 19.30-21.30 introductie van het nieuwe “taakveld contacten”. 

Bauwien van der Werf 

 

Openen kerk op zondagochtend na de sleutelvervanging 

N.a.v. de beperkte code-uitgave bij de slotvervanging van de kerk besloot de kerken-

raad dat op zondagochtend de kerk uiterlijk om 9.30 uur door één van de kerkenraads-

leden wordt geopend. Een toegangscode voor kosters- en/of koffiedienst is niet nodig. 
Ekke Klamer 

 

 

Dankbrief 

Beste gemeente, enige tijd geleden mocht ik namens jullie allen een fraai wit boeket 

ontvangen. Dankjewel daarvoor .... een verder herstel heeft dat zeker bespoedigd. 

En: ieder mens wordt blij van een teken van medeleven, bloemen fleuren je op!!!! 

Vanmorgen was er het START-sein in de kerk waarbij weer eens blijk werd gegeven 

van veel energie in onze gemeente...Ook dit was weer een fijne belevenis! 

Lieve groet, Conny Tjabbes-van Stapele 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGEN ....... 

 

Ik verzeker je dat wie wil leven 

zich van hoofd tot voeten moet ‘bewapenen’, 

niet met oogjes, maar met grote, wakkere ogen. 

 

Ogen in je oren om valsheid en leugens te ontmaskeren. 

Ogen op je handen om te zien wat je geeft en, 

   meer nog, wat je neemt, 

ogen op je tong om zorgvuldig te bekijken 

  wat die moet zeggen, 

ogen in je hart om te zien wie het aantrekt 

 en naar wie het uitgaat. 

 

Ja, ogen in je ogen om te zien hoe ze zien, 

  ogen, nog ogen men niets dan ogen 

 een en al oog in een voortsnellende eeuw. 

 
Balthasar Graciàn (1601 – 1658) 

Uit: Daniëlle en Olivier Fölmi, “Wijsheid uit het Westen” 

 

 

 

  



VAN DE GEMEENTE 

 

Van dromen naar doen (3) 

Langzamerhand beginnen de dromen vorm te krijgen. Nieuwe activiteiten worden 

opgestart en beginnen te lopen. Het is fijn om steeds meer mensen actief bezig te zien 

in de gemeente.  

Laten we dit vooral zo volhouden en de verantwoording voor gemeente-zijn met elkaar 

gestalte geven. Het is wennen voor ons allemaal. Voor zover mogelijk zullen de meeste 

trekkers van  de taakvelden  de stand van zaken in hun eigen gebied aangeven en de 

komende activiteiten melden.  
 

Werkgroep communicatie 

De werkgroep gaat zich op 3 oktober beraden over de verdere gang van zaken ten 

aanzien van communicatie. Mocht u ideeën hebben of suggesties over dit taakveld laat 

het dan weten aan de trekker, Renze Zijlstra en/of de redactie van de Brug. 
Tineke de Vries 

 

Liturgiegroep zoekt nieuwe leden 

Op 8 september kwam de liturgiegroep samen. De laatste bijzondere diensten werden 

geëvalueerd. Aanbevolen wordt om vaker een dienst door een gemeentelid of een groep 

uit de gemeente te laten verzorgen. Voor de komende tijd staat er weer een 

leerhuisdienst met Dodo van Uden op het programma (2 oktober) en een dienst, waarin 

ontmoeting en onderling gesprek centraal staan (30 oktober). Het jaarboekje 2016-2017 

van de ADS over 'Blinde vlekken' biedt daarvoor mooi materiaal.  
Voor komende diensten kunnen vanuit de verschillende taakgroepen binnen de 

gemeente behalve inhoudelijke inbreng ook suggesties voor de vormgeving van de 

liturgie komen. Daarnaast kunnen gemeenteleden, die vanwege ziekte of ouderdom niet 

meer zelf naar de kerk kunnen komen, door het aangeven van voor hen belangrijke 

teksten of liederen zich meer verbonden voelen met de gemeente.  
De liturgiegroep blijft zoeken naar nieuwe vormen van de diensten om deze uit te 

proberen op de zgn. vijfde zondagen van het jaar. Ze heeft nog een aantal ideeën in 

petto. Ook ds. Andries Bakker wil met kleine wijzigingen in de vormgeving van de 

dienst proberen deze nog aantrekkelijker en meer aansprekend te maken, zoals het 

vaker gebruik maken van de beamer met teksten en beelden. Bezoekers van de diensten 

worden uitgenodigd om aan te geven, wat zij daarvan vinden. En natuurlijk zal -als de 

samenwerking met de Remonstranten nader vorm gaat krijgen- ook met hen overlegd  

worden over hun ideeën. 
Nu de liturgiegroep een aantal jaren functioneert, is er behoefte aan vernieuwing in de 

samenstelling. Enkele leden gaan zich met andere zaken bezighouden of kregen 

inmiddels andere taken. Daarom doen we een oproep aan leden en belangstellenden 

van de gemeente om zich voor een periode beschikbaar te stellen als lid van de 

liturgiegroep. Vier keer per jaar komt deze een avond bij elkaar. De taken van de 

liturgiegroep zijn:  
Het bespreken/doordenken van aanpassingen van de liturgie van DG Zwolle 

en daarover advies uitbrengen aan predikant en kerkenraad en daarnaast 

experimentele diensten voorbereiden en (laten) uitvoeren.  



De werkgroepleden ervaren dit steeds weer als erg boeiend en inspirerend. 

Belangstellenden worden nadrukkelijk gevraagd zich te melden. De huidige werk-

groepleden: Thecla Barneveld, Henk Blom, Tineke Datema, Dieneke Dijksma en Aart 

Hoogcarspel -en ook ds. Andries Bakker als nauw betrokkene bij de liturgiegroep- zijn 

graag bereid nadere informatie te geven. 

Namens de liturgiegroep, Henk Blom 

 

Bijbelgesprekskring 

Woensdagmiddag 14 september, de eerste bijeenkomst van dit seizoen van onze bijbel-

gesprekskring. Zeven geïnteresseerden gemeenteleden schaarden zich om de tafel van 

de Mennokamer en verdiepten zich onder de inspirerende leiding van dominee Andries 

Bakker in enige gelijkenissen uit het evangelie van Lucas. Bij de uitleg werd duidelijk 

gemaakt hoe de wijze waarop wij personen en verhalen uit de bijbel benaderen tijd- en 

plaatsgebonden is. Gelijkenissen zijn spiegelverhalen: ze spiegelen ons levenslessen 

voor. Want waar het om gaat, is het leven zelf. Gaan we daar positief mee om. Daaruit 

valt Gods rijk te distilleren.  

Voor ons allen is het een leerzame en boeiende middag geweest. 

Sity Krijtenburg-Smeding 

 

Gemeentekring 
In de enquête is door verschillende mensen aangegeven deel te willen nemen aan een 

gespreksgroep zoals er in Dalfsen gehouden wordt. In de wijk Zwolle Zuid is al een 

groep gestart. Omdat de overige wijken in Zwolle te klein zijn voor een eigen 

wijkkring, willen we kijken of we een groep kunnen vormen in de kerk. De eerste 

gemeentekring wordt gehouden op 22 november van 19.30 tot 21.30 uur. Als U liever 

op een middag bijeen wilt komen kunt U dat ook doorgeven. Opgave bij 

secr.dgzwolle@gmail.com of telefoon: 038-4545398. 
 

Telefooncirkel 
In de wijken 3 en 4 gaat een proef beginnen met een telefooncirkel. Mocht u hier ook 

aan willen deelnemen kunt u zich melden bij Bauwien van der Werf. 

Deelname betekent dat u op door u voorgestelde tijden en regelmaat telefonisch contact 

kunt hebben met iemand uit uw en/of een andere wijk van de (DG) gemeente. Dit kan 

met een bekende zijn, maar ook met iemand die u mogelijk nog kunt leren kennen.  

Naast de alledaagse zaken die mensen bezighouden kunt u als u dat wilt uw wel en wee 

kenbaar maken. Het gaat hierbij vooral om even weer te weten dat we er nog zijn. Een 

moment van contact dus om elkaar niet uit het oog te verliezen. 
Bauwien van der Werf 

 

  



Taakveld Wereld 

Onze gemeente kent inmiddels een aantal taakvelden waaronder het “taakveld wereld” 

met ondergetekende als trekker. Desgevraagd heeft Henk Blom aangegeven, dat hij 

graag mee wil werken aan het 'trekken' van dit taakveld. 
Het vredeswerk hoort bij dit taakveld en daar gebeurde het een en ander. Als u dit leest  

is de vredesweek met het thema “Vrede verbindt”  inmiddels geweest. 

Aart Hoogcarspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nooit mijn ogen dicht 

 

Ik zie je lopen 

Ik ken je niet 

Ik zie je schoenen 

Het kind in je armen 

Ik zie het leven dat je verliet 

Ik zie je kilometers oorlog 

Verbeten hoop op je gezicht 

Ik ken je niet 

Maar je grijpt me 

Ik wil nooit 

Mijn ogen dicht  

 
Merel Morre 

 

 

 

 



 

 

  



Zondagschool en jeugdwerk: Training Lava jeugdwerk 

Op woensdag 14 september hadden wij met de leiding van Zondagschool en Jeugd-

groep Mozes’ Kriebel een training van Monika Franzen van Lava Jeugdwerk.  
Het was een inspirerende training, waarover ik graag iets met jullie wil delen. 
Monika gebruikte een boom als metafoor voor hoe je geloof zich ontwikkelt. Ze vroeg 

ons in het begin van de training na te denken over wat voor ons in onze kindertijd een 

prettige ervaring was op het gebied van geloven of wat wij als basis hebben mee 

gekregen. Dit zijn de wortels van de boom.  

Daarna gingen we naar de stam. De vraag hierbij was: Wat heb je in je jeugd of 

misschien kort geleden meegekregen wat belangrijk is voor jou in je geloof.  

Daarna vroeg ze ons op een groen blaadje te schrijven wat wij de kinderen en jeugd 

mee willen geven. Deze groene blaadjes mochten we aan de boom plakken en werden 

de bladeren van de boom. 
We hebben met elkaar gedeeld wat we op deze blaadjes hadden geschreven. Hierna zijn 

we gaan kijken naar wat we nu doen en of de dingen die wij belangrijk vinden om mee 

te geven daar ook in terug komen. We kwamen tot de conclusie dat we over een aantal 

dingen heel tevreden zijn, maar dat er ook zaken zijn waar we nog eens goed naar 

moeten kijken en waarvan we bijvoorbeeld niet eens weten waarom we ze doen. 
Monika heeft ons daarna nog een methode laten zien om een verhaal met weinig 

middelen tot leven te brengen voor zowel kinderen als volwassenen. Ze doet dat door 

een landschap te creëren met een doek en hierop door middel van knikkers (die de 

personen voorstellen) het verhaal “uit te spelen”. Hierbij maakt ze gebruik van een 

vertelsteen. Die geeft ze aan iemand tijdens het verhaal en stelt hem of haar dan een 

vraag die begint met: “Ik vraag me af….”. Hierdoor worden de toehoorders meer 

betrokken bij het verhaal en ook uitgedaagd om er over na te denken. Dit is zeker een 

methode om eens uit te proberen tijdens de zondagschool, maar misschien ook wel in 

een kerkdienst, zodat jong en oud er van kunnen genieten… 
We kijken terug op een zeer geslaagde avond en hebben weer ideeën op gedaan om 

verder te kunnen bouwen aan de zondagschool en het jeugdwerk. 

 

Dieneke Dijksma 

 

 

 

Voedselbank 

In oktober en december kunt u weer bijdragen aan de voedselbank. De gebruikelijke 

artikelen aan houdbaar voedsel en artikelen voor persoonlijke hygiëne zijn welkom in 

de kerk op 2 en 9 oktober en op 4 en 11 december. Na 9 oktober en 11 december 

worden de bijdragen naar de voedselbank gebracht. 
 

Aart Hoogcarspel 

 

Uit de historische grabbelton van doopsgezind-remonstrantse “ontmoetingen” 

Uit doorgaans welingelichte -en betrouwbare- bron vernemen wij dat de drie 

doopsgezinden en drie remonstranten die samen de werkgroep 3+3 vormen, in goede 

harmonie samen werken aan de opdracht die ze meegekregen: onderzoeken hoe 



remonstrants en doopsgezind Zwolle tot een inniger samenwerking kunnen komen. 

Het is nog te vroeg om resultaten te formuleren, maar de werkgroep trekt vol goede 

moed verder: Het is een trektocht naar de toekomst en zij zijn de spoorzoekers. 

De toekomst lonkt maar het is niet persé verkeerd om ook eens terug te blikken op de 

historie van “Doopsgezind en Remonstrant Samen” op een trektocht die al heel lang 

aan de gang is, geen 40, maar al meer dan 400 jaar … 

Lezenswaardig is nog steeds het gezamenlijke nummer van Doopsgezind.NL en 

AdRem van november 2013 over “400 jaar verloving” te vinden op: 

www.doopsgezind.nl/bestanden/extern/doopsgezind-nl/dg_nl_nov_2013_spread_lr.pdf  

 

Dat doopsgezinden en remonstranten al heel lang daadwerkelijk samenwerken blijkt 

bijvoorbeeld uit het bestaan van ”De Verenigde Christelijke Gemeente” Dokkum. Een 

samenwerking tussen doopsgezinden en remonstranten, opgericht in 1798, misschien 

niet geheel toevallig het Nederlandse revolutiejaar waarin ook de geboorte van de 

eerste Nederlandse Grondwet plaats vond. De grondwet waarin voor het eerst de 

vrijheid van godsdienst -de scheiding van kerk en staat- werd vastgelegd en de 

voorrechten van de oude gereformeerde staatskerk werden afgeschaft. 

In sommige politieke discussies lijkt het soms alsof die scheiding van kerk en staat niet 

echt beklijft …. 

Sporen van samenwerking zijn ook vóór 1798 al in diverse gremia te vinden. Zo werkte 

in 1787 de -na een ruzie met de gravin van Rechteren in Almelo- uit de kerk getreden 

gereformeerde predikant Jacob Kantelaar samen met de remonstrantse hoogleraar 

Konijnenburg en de doopsgezinde predikant Tichelaar in het hoofdbestuur van de 

Maatschappij tot nut van ‘t Algemeen. ‘t Nut werd bedacht door Jan Nieuwenhuizen, 

doopsgezind predikant te Monnickendam. De oprichtingsvergadering vond daar plaats 

in de doopsgezinde pastorie op 16 november 1784. 

In het revolutiejaar -waarin twee revoluties plaats vonden- maakten veel predikanten 

deel uit van de Nationale vergadering waaronder de remonstrant Jan Konijnenburg, 

Jacob Kantelaar en de gereformeerde Petrus Brouwer (een voorvader van de schrijver 

van deze bijdrage), om er maar enkele te noemen. Zowel Petrus Brouwer als Jacob 

Kantelaar werden van maart tot juni 1798 geïnterneerd in het Huis ten Bosch, samen 

met 19 anderen. 

De schoonzoon van Petrus Brouwer, Marten Martens (1773-1852) studeerde van 1794 

tot 1798 aan het doopsgezind seminarie, dus net in die woelige jaren. Zijn leermeesters 

waren Gerrit Hesselink (DG), Jan Konijnenburg (Rem) en Paulus van Hemert (Rem). 

Hij werd via zijn vader Siebrand Martens (de eerste leraar in de doopsgezinde 

gemeente Friedrichstadt) ook beïnvloed door Jan Wagenaar (historicus en leraar bij de 

Rijnsburger Collegianten).  

Marten Martens werd ook predikant en diende de doopsgezinden in Holwerd, Blija en 

Visbuurt van 1798-1849). Daarnaast was hij, zoals zoveel remonstrantse en 

doopsgezinde predikanten “schoolopziener”, een gevolg van de verlichte ideeën van ‘t 

Nut over het onderwijs. 

 

Een ander voorbeeld van “samenwerking” is misschien dat de broers Koenraad (1698-

1766) en Johannes (1694-1757) Bremer beiden predikant waren, de eerste bij de 

remonstranten, de tweede bij de doopsgezinden … Of zouden ze ruzie hebben gehad? 



De vader was remonstrants predikant, de moeder doopsgezind. 

Overigens: zowel in de Nationale vergadering, in het Huis ten Bosch als in “t Nut” 

komt men ook vele vrijmetselaren tegen. Het was in de tijd van De Verlichting 

(grofweg 1650-1800) en velen van de hier genoemden kunnen als kinderen van die 

Verlichting beschouwd worden. Bekende namen uit de Nederlandse Verlichting zijn 

o.a. Spinoza, Boerhave, Johan Derk van Capellen tot de Pol, Jan Wagenaar en wat 

minder bekend wellicht, de Zwolse predikant Frederik van Leenhof die na een 

publicatie met spinozistische ideeën in 1703 uit zijn ambt werd gezet. 

 

Zou die Verlichting ook nu nog in Zwolle doorwerken? 

 

Theo Prangsma 
 

 

 

 

Doopsgezinden in beeld op Monumentendag: Onopvallend en sober  
De Doopsgezinden hebben een houten huisje, 
de Roomsen hebben een kruisje, 
de Calvinisten hebben een haantje 
en de Lutheranen hebben een zwaantje! 

Bovenstaand rijmpje geeft symbolisch aan welke kerk bij welk genootschap hoort.  
Een houten huisje verwijst naar de vermeende soberheid van doopsgezinden. In Zwolle 

heeft de doopsgezinde kerk nog een ander kenmerk. Niets aan de gevel in de 

Wolweverstraat wijst erop  dat er sprake zou zijn van een kerkgebouw. Het is een 

zogenaamde schuilkerk, de enige in Zwolle. De schuilkerk herinnert aan een periode 

dat met name rooms-katholieken en doopsgezinden niet werden getolereerd, maar als 

vijanden van de heersende gereformeerde religie werden beschouwd. Wie de kerkzaal 

betreedt, ziet een streng symmetrisch ingedeeld interieur, met een klassieke preekstoel 

en zonder altaar, beelden of andere versieringen.  
De banken zijn langs alle zijden opgesteld, zodat men als het ware ‘in de kring’ 

plaatsneemt en niemand zich dichter of verder van een ‘centrum’ vandaan bevindt.  
Geen rangen en standen, en waar mannen en vrouwen gelijkwaardig zijn.  De predikant 

is een leraar, verder gelijk aan de gemeente en draagt tijdens de dienst geen toga.  
Zon en lam als teken van eenheid  
Bij doopsgezinden zijn de zon en het lam bekende symbolen, vooral omdat ze 

opgenomen waren in het oude logo van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS).  
In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, heeft dit logo met zon en lam geen 

religieuze betekenis. Het verwees enkel naar de beide locaties in Amsterdam waar in de 

zeventiende eeuw de ‘lammisten’ en de ‘zonnisten’ samenkwamen. De lammisten zijn 

genoemd naar hun kerk Bij ’t Lam, die pal naast de bierbrouwerij met die naam aan het 

Singel in Amsterdam stond. De zonnisten scheidden zich in 1664 van de lammisten af 

en vestigden zich in pakhuis De Zon. In het begin van de 19e eeuw herenigden zij zich 

en werd in 1811 de Algemene Doopsgezinde Sociëteit (ADS). Zon en lam staan dus 

voor herstelde eenheid van alle doopsgezinde groeperingen. In 2005 werd het oude 

logo vervangen.  
Het ene fundament  



De zon met de twaalf stralen staat voor Christus en zijn discipelen, maar ook voor 

‘eenheid in verscheidenheid’ omdat geen enkele straal gelijkvormig is aan de andere. 

Zo bestaat ook de doopsgezinde broederschap uit een veelvormige groep gemeenten 

rond het Ene centrum. De 16de eeuwse doopsgezinden willen de kerk op een radicale 

manier weer opbouwen uitgaande van het ene fundament waarvan de bijbel getuigt:  
Want een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen  

(1 Cor. 3:11). 
 

Doopsgezinde wandbord: geloven en leven horen bij elkaar  
Dopen wat mondig is: geen kinderdoop, de dopeling legt zelf getuigenis af van geloven 
Spreken dat bondig is: geen loze woorden, wat je zegt moet je doen  
Vrij in ’t christelijk geloven: geen geloofsleer of gezag dat uitmaakt hoe je moet 

geloven Daden gaan woorden te boven: praktisch gestalte geven aan het geloof in leven 

en werken 
Deze spreuk van ds Sibold Smeding (1896-1970) werd vanaf circa 1944 door de 

Koninklijke Tichelaar in Makkum op wandborden vervaardigd. Het is bij 

doopsgezinden een geliefde tekst. Een geborduurde versie hangt in de Mennokamer 

van de doopsgezinde kerk in Zwolle. De naam Mennokamer verwijst naar Menno 

Simonsz (1496-1521), een van de leiders van de doperse reformatie.  
Sober leven, samen werken, vredelievendheid, een persoonlijke geloofsbeleving en 

respect voor medemens en schepping zijn belangrijk voor doopsgezinden. Aan 

symboliek hechten ze minder.  
Tineke Datema 
 

 

AGENDA  OKTOBER 
02  Inbreng voedselbank 

03 20.00 Werkgroep communicatie   

06 19.30 Verkenningstocht doopsgezind Mennokamer 

09  Inbreng voedselbank 

12 14.30 Bijbelgesprekskring 1  Mennokamer 

12 20.00 Bijbelgesprekskring 2  Mennokamer 

21  Inleverdatum kopij november 

24 19.30 Overleg wijkcontactpersonen Mennokamer 

 

AGENDA  NOVEMBER 
01 19.30 Gemeenteavond over Ida Gerhardt 

03 19.30 Verkenningstocht doopsgezind Mennokamer 

 

 

 

Inleverdatum kopij 21 oktober 2016  
(redactieadres: Meester Koolenweg 43, 8042 GC Zwolle) 

Of per E-mail: debrugdgzwolle@gmail.com      

 


