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De Emmaüsgangers 
Lucas 24: 13-35 

 

GODS WERKELIJKHEID IS GROTER DAN ONZE WAARHEID 
Tijdens het komende seizoen zullen wij als doopsgezinde gemeente de nodige keuzes  

moeten maken die verstrekkende gevolgen zullen hebben voor de toekomst.  
De afgelopen tijd zijn (met dank aan Tineke de Vries!) al de nodige nieuwe wegen  

ingeslagen. Verrassend is de bereidheid van velen om, voor of achter de schermen, mee 

te werken aan een nieuw elan van onze gemeente. Dat zal mede het gevolg zijn van het 

feit dat mensen de gemeente waardevol genoeg vinden om zich er voor in te zetten.  
Dat is bijzonder, want je hoort toch regelmatig dat de kerk -zeker de traditionele- heeft 

afgedaan. Er blijft dus onder mensen een verlangen bestaan om de kerk te behouden. 

Tegelijk beseft iedereen dat het allemaal niet meer vanzelfsprekend is. Zagen we in het 

verleden dat generaties elkaar binnen de gemeente opvolgden, tegenwoordig is dat een 

uitzondering. Leeftijdsopbouw en terugloop van ledental maken het steeds moeilijker  

om de gemeente te laten functioneren zoals men dat gewend was. Sommigen beseffen 

dat er binnen afzienbare tijd ingrijpende veranderingen zullen of moeten plaatsvinden. 

Het één sluit het ander niet uit. Tegelijkertijd wordt ons de vraag gesteld hoe wij 

vandaag en morgen omgaan met de groeiende groep mensen die wel een religieus 

verlangen kennen, maar zich niet willen binden aan een geloofsgemeenschap waar je 

lid of belangstellende van wordt. Kortom, uitdagende tijden waarin we met de nodige 

vragen en onzekerheden rondlopen.  
Dat brengt mij bij dat -voor mij- inspirerende verhaal over de Emmaüsgangers. Mensen 

onderweg die hun zekerheden waren verloren en niet meer wisten hoe zij de toekomst 

tegemoet moesten gaan. Zij dreigden hun geloof te verliezen omdat het fundament van 

dat geloof hun uit handen was geslagen. Zoals mensen in deze tijd nog steeds denken 

dat je alleen maar kunt geloven als de kerk of geloofsgemeenschap de basis van dat 

geloof is en als dat wegvalt dat dan …..  
In het Emmaüsverhaal worden de twijfelende mensen onderweg geconfronteerd met 

vragen en verhalen (uit de mond van Jezus die zij niet herkenden). Maar woorden, hoe 

mooi en goedbedoeld ook, blijven soms ongehoord in de lucht hangen. Er moet dan iets 

gebeuren, een teken, een gebaar, om mensen de ogen te openen voor een nieuwe 

werkelijkheid. Ik bedoel maar: de gemeente die een organisatie en/of gebouw in stand 

houdt om het goede nieuws door te geven, is natuurlijk niet heilig. God de Eeuwige, 

Schepper van het leven, Bron van ons menszijn of hoe jij dat boven-menselijke 

mysterie ook wilt noemen, laat zich niet beperken tot dat ene “clubje” gelijkgezinden. 

Er is meer dan wat we kunnen bevatten. Daarom hoop ik dat we in dit nieuwe seizoen 

elkaar de ruimte geven om vragen te stellen en verhalen te vertellen om samen de 

tekenen te herkennen van nieuwe wegen. Ons jaarthema, blinde vlekken, kan ons 

daarbij helpen om te ontdekken dat niemand van ons de ware waarheid bezit.  
 

Ds. Andries H. Bakker 



KERKDIENSTEN van de remonstrantse en doopsgezinde gemeenten 
 

Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur 
 04 sept  do ds. A.H.Bakker  
 11 sept  re mw.ds. G.E. Bonda, gemeentezondag  
 18 sept  do ds. A.H.Bakker, startdienst 
 25 sept  do geen dienst i.v.m. Vredesdienst in de Peperbuskerk, 9u30 ! 
 02 okt do zr. D. van Uden, Leerhuisdienst 
   
De Venus,   Spoolderbergweg 19, aanvang 10.30 uur 
 04 sept  do mw. B.Groen-Mol,, Giethoorn 
 18 sept   ds. J. Vonk, Driezorg 
 

 

VANUIT DE DOMINEESKAMER 
 

 
Na een heerlijke vakantie richting Denemarken en Zweden ben ik 

weer met frisse moed begonnen. Weer een heel nieuw seizoen ligt 

voor mij en dus ook voor u. Ik hoop dat er we met elkaar een mooi 

seizoen van maken. Tijdens de  startdienst op 18 september hoop ik 

aan dat nieuwe seizoen de nodige aandacht te mogen besteden. 

Duidelijk is natuurlijk wel dat het succes van dat seizoen vooral 

afhankelijk is van de betrokkenheid (en aanwezigheid) van iedereen 

die zich met de gemeente verbonden voelt. In onze traditie is het 

altijd een groot goed geweest dat de gemeente een beweging is die wordt vorm gegeven 

door alle leden. De gemeente is geen orgaan of instituut dat door enkelen wordt 

bepaald, maar wel een plaats die met elkaar wordt vormgegeven. De apostel Paulus zei 

het al in zijn eerste Korinthebrief:  een lichaam bestaat niet uit één deel maar uit veel 

verschillende delen. De gemeente is dus niet een plek van afwachten, maar een plaats 

van meedoen. Helaas kan niet iedereen dat meedoen (nog) waarmaken. Ziekte, de 

gevolgen van de hoge leeftijd of de verplichtingen op welk gebied dan ook zijn er de 

oorzaak van dat sommigen niet (meer) mee kunnen doen. Als gemeente wordt je sterker 

als je liefdevolle en oprechte aandacht besteedt aan diegenen die er niet kunnen zijn. 

Dat is een onderdeel van wat we “pastoraat” noemen. In onze tijd van kleiner wordende 

en vergrijzende gemeente is juist dat pastorale aspect van grote waarde. Voor de zomer 

heb ik bijna alle leden kunnen bezoeken. De komende maanden bezoek ik de overigen 

en ga ik proberen de kring van belangstellenden te bezoeken. Dit alles met de 

aantekening dat het pastorale aspect binnen de gemeente niet afhankelijk is van dat 

bezoekje van de dominee. Veel belangrijker is de zorg en aandacht die wij met elkaar 

aan elkaar besteden. Ik hoop dat we dat waar kunnen maken. Op zondag, maar ook 

door de week! Tot slot de opmerking dat als u een bezoekje van mij op prijs stelt, met 

of zonder reden, u mij altijd kunt benaderen.  
 

 

 



Startzondag, 18 september 
Op zondag 18 september zal de dienst in het teken staan van het nieuwe seizoen. Hoe 

de dienst er uit zal zien is nog niet bekend. Er zal vast en zeker aandacht besteed 

worden aan de komende activiteiten. Daarbij kan gedacht worden aan de uitkomsten 

van “If you can dream it, you can do it”. In het verlengde van die uitkomsten zijn een 

aantal zaken in gang gezet met het oog op de toekomst. Daarnaast wordt stilgestaan bij 

het jaarthema dat ons vanuit de Algemene Doopsgezinde Sociëteit is aangereikt: 

“Blinde Vlekken”. 
Over dat jaarthema kan het volgende gezegd worden: 
Op uitnodiging van de Wereldraad van Kerken begon de doopsgezinde geloofs-

gemeenschap in 2015 aan een Pelgrimage van gerechtigheid en vrede. Als historische 

vredeskerk voelen we ons sterk betrokken bij deze thematiek. We leggen, individueel 

of in gemeenschap met elkaar, een weg af in het vertrouwen bij te kunnen dragen aan 

een wereld van gerechtigheid en vrede. We begonnen de pelgrimage met het jaarthema 

2015-2016 “Geroepen om te leven”. Dat riep op tot verwondering om het leven, het te 

vieren, ervan te leren, het te bewerken en te bewaren. 
Voor het tweede bezinningsjaar (2016-2017) van de Pelgrimage van gerechtigheid en 

vrede is gekozen voor het jaarthema “Blinde Vlekken”. We staan stil bij wat wij op 

deze pelgrimage tegenkomen. We ontmoeten zoals Jezus op zijn weg, allemaal mensen, 

bondgenoten, geestverwanten, maar ook mensen aan de rand, in het verdomhoekje, de 

vluchteling en de vreemdeling. Wat komt ons tegemoet in deze ontmoetingen? Wat 

vertellen zij ons over het leven, over onszelf, over God? Hebben wij hier oog voor of 

leven we er aan voorbij? We kijken wel, maar wat zien we eigenlijk? Waar zijn we 

blind voor, wat zijn onze blinde vlekken? Zien we wel wat is, wat goed is, wat niet 

goed is, of alleen dat wat we hopen dat er is, of waar we bang voor zijn dat het er is?  
De Bijbel speelt op allerlei manieren met deze thematiek. Waar kunnen ons de ogen 

voor open gaan, wat durven we onder ogen te zien? Waar kunnen we oog voor krijgen. 

Waar heb jij geen oog voor en een ander juist wel? Welk licht valt er zo op ons leven?  
Nogmaals: het is nog niet bekend wat er tijdens en rondom de startdienst zal plaats-

vinden. Via de Digitale Nieuwsbrief wordt u verder geïnformeerd.  
 

De bijbelgesprekskring, ontmoeting met wat ons beweegt 
Voor mij is de kracht van de Bijbelgesprekskring, zoals ik die vorm probeer te geven, 

allereerst een plaats van ontmoeting: met elkaar en met een bron van onze levens-

overtuiging. Vandaar dat ik veel waarde hecht aan het onderlinge gesprek n.a.v. wat 

bepaalde Bijbelverhalen bij de deelnemers oproept. Tijdens het seizoen 2016-2017 

biedt ik weer twee Bijbelgesprekskringen aan: een middag- en een avondkring. Beide 

kringen behandelen dezelfde teksten en verhalen. Tijdens de bijeenkomsten worden de 

teksten en verhalen bestudeerd waarbij ontstaansgeschiedenis, schrijvers, historische en 

religieuze achtergronden, context van de tijd, betekenis enz. aan bod komen. Maar 

naast een boeiende speurtocht via de exegese kunnen veel Bijbelverhalen en teksten 

ons ook “raken”, op weg zetten, richting geven en uitdagen.  
Tijdens de eerste bijeenkomsten zal (verder) stil gestaan worden bij diverse gelijke-

nissen. (Deelnemers van voor de zomer hebben een boekwerkje met gelijkenissen 

ontvangen. Voor nieuwe deelnemers ligt een boekwerkje klaar!) 
In de loop van het seizoen wordt het boek Ruth behandeld.  



Deelnemers ontvangen ook een (gratis) toegangsbewijs voor een uitvoering van de 

musical Ruth in Giethoorn in maart/april!  
Het is plezierig als deelnemers kiezen voor de middag- of avondbijeenkomst, hoewel 

het geen enkel bezwaar is als men een keer wisselt om welke reden dan ook.  
De eerstvolgende Bijbelgesprekkringen vinden plaats op: 14 september (14.30-16.30), 

21 september (20.00-22.00). (Dus twee groepen op een verschillende datum). 
Alle volgende data staan in het Jaarboekje, de eerstvolgende staat altijd in De Brug.  
Opgave zie ik graag zo snel mogelijk tegemoet.  
 

Ds. Andries H. Bakker 
 

 

VAN DE KERKENRAAD 
 

Van de kerkenraad 
Op 6 juli j.l. was de eerste vergadering van de kerkenraad in de nieuwe samenstelling. 
De nieuwe rolverdeling was nog niet officieel besproken.  
De rolverdeling is nu als volgt: 

Ekke Klamer:   Voorzitter 
Thecla Barneveld:  Lid en Notulist 
Bauwien van der Werf:  Secretaris 
Piet Minnema:   Penningmeester 
Aart Hoogcarspel:  Vice-voorzitter en Diaconie 

Marijke Baas-Becking gaf aan dat zij haar functie wilde neerleggen, zij wil wel wijk-

contactpersoon voor de kring Harderwijk blijven. De kerkenraad bestaat dan uit 5 

personen. Voor een gemeente van onze grootte moet dit voldoende zijn. Dit ook gezien 

de nieuwe structuur binnen onze Gemeente, waar een aantal “doe”-taken niet meer 

door de kerkenraad zullen worden gedaan. Hier kom ik straks nog even op terug. 
Ik heb een bezoek gebracht aan Lysbeth Zantema. Met een boekenbon en een bloemetje 

heb ik haar namens de Gemeente bedankt voor haar inzet voor het Menistenbrugje. 
De resultaten van de enquête geven aan dat de gemeenteleden zich meer betrokken 

willen voelen bij de activiteiten van de Gemeente. Velen hebben zich aangemeld om 

mee te doen aan bestaande en nieuwe activiteiten of hebben aangegeven hierin trekker 

van een taakveld of gangmaker van een bepaalde activiteit te willen zijn. 
De kerkenraad heeft Tineke de Vries gevraagd om de resultaten verder uit te werken en 

zij heeft hierin al veel stappen gezet. De meeste trekkers zijn bekend en enkele 

projecten zijn al gestart. We beginnen het komende kerkelijke jaar met veel elan, de 

kerkenraad verwacht hier veel van en zij hoeft minder tijd te steken in de praktische 

uitvoering. In deze “De Brug” vindt u een nieuwe indeling van de werkzaamheden in 

taakvelden. Natuurlijk gaat niet alles in één keer goed. Gun ons deze ruimte. Zo gaan 

we met een nieuwe, positieve kijk het nieuwe kerkelijke jaar in en ik nodig dan ook 

iedereen van harte uit voor de startdienst op 18 september, waar we zullen horen welke 

bestaande en nieuwe activiteiten zullen starten. Ook vrienden en kennissen zijn van 

harte welkom.  
 

Ekke Klamer 



Afscheid van de kerkenraad 
Zoals u al in "van de kerkenraad" hebt kunnen lezen treed ik nu reeds af als 

kerkenraadslid in plaats van volgend jaar. Ik was vertegenwoordiger van de kring 

Harderwijk en nu de ook de financiële kant definitief is geregeld kan ik prima als 

wijkcontactpersoon optreden voor de leden uit de voormalige kring Harderwijk. Mijn 

gezondheid is wat minder en ik zag ook erg op tegen het 's avonds rijden in de 

wintermaanden. De contacten in de kerkenraad zal ik zeker erg missen. Het heeft er 

ook toe bijgedragen om mij echt lid van de gemeente Zwolle te gaan voelen. Ik denk 

dat het een heel goede zaak is dat er nu onder leiding van Tineke de Vries meer mensen 

actief betrokken gaan worden bij activiteiten voor onze gemeente. Ik heb gemerkt dat 

het moeilijk is voor "nieuwkomers", zoals de mensen uit Harderwijk, om zich echt 

thuis te gaan voelen in de gemeente als er alleen af en toe diensten worden bijgewoond. 

Gelukkig komen de "Harderwijkers" nog eens in de twee maanden bij elkaar en 

doordat deze bijeenkomsten meestal ook worden bijgewoond door Aart Hoogcarspel en 

Karin Janze is er toch ook een band met Zwolle. Karin en Aart, dank hiervoor. 
 

Marijke Baas Becking 
 

Koffiedienst  
Door de opgave van diverse nieuwe koffieschenkers in de enquête is er ingaande juni 

een nieuw koffierooster gemaakt. Het protocol van de koffiedienst ligt in de la in de 

keuken. 
 

Kostersdienst 
Vanaf de 1e zondag in september treden de ‘nieuwe kosters’ aan. Zij hebben taken van 

de kerkenraad betreffende de kostersdienst overgenomen. Diegenen die zich hiervoor 

opgegeven hebben kennen het planningsschema. Ook hebben zij het protocol kosters-

dienst ontvangen. Koos Feenstra is gangmaker van de nieuwe kosters. Het protocol ligt 

bij het koffie-protocol in de la in de keuken. 
 

 

Vervoer naar de Kerk 
Indien vervoer naar de kerk problemen geeft, schroom dan niet om te bellen: 0529-

432328. Wij zullen ons best doen om vervoer te regelen. 
 

Piet Minnema 
 

 

 

VAN DE GEMEENTE 
 

Jeugdwerk “Mozes’ Kriebel” 
….. dit is de naam van een nieuw op te richten eetgroepje voor jeugd vanaf ca. 10 jaar. 
In september wordt onder begeleiding van Xander er Dimitri Sijperda dit eetgroepje 

gestart. Het idee is om in de kerk samen te komen. De leiding zorgt voor de 

ingrediënten. De kinderen gaan zelf koken en daarna het gekookte gezellig samen 



opeten. Tijdens en na het eten is er tijd voor een spel, een film of iets anders leuks. Dit 

zal door de kinderen zelf ingevuld gaan worden. 
….. dus ben je of ken je jeugd van 10 jaar en ouder dan kan je deelnemen. 
Stuur dan even een berichtje naar dimitri@sijperda.com of naar Xander@sijperda.com 

dan houden wij je op de hoogte van de start van Mozes’ Kriebel! 
 

Zondagschool en jeugdwerk 
In september krijgen de jeugdwerk/zondagschoolleiding een training van jeugdwerk-

bureau Lava  http://www.lava-jeugdwerk.nl. 
Ik won deze training via een actie op facebook en het leek mij een leuk idee om die te 

gebruiken voor het jeugdwerk binnen onze gemeente. Ik denk dat we nog veel kunnen 

leren van een bureau wat zich helemaal richt op het werken met kinderen en jeugd. We 

hopen hiermee tips te krijgen hoe we nog beter kunnen aansluiten bij wat kinderen en 

jeugd in deze tijd bezig houdt. Daarnaast hopen we ook tips te krijgen hoe we daar de 

moderne media en degelijke  bij kunnen gebruiken. 
 

Dieneke Dijksma 
 

Midweek-reis Ameland afgeblazen  
Al een paar maanden stond de midweek-reis Ameland op de agenda. Bij een eerste 

peiling bleek er voldoende animo voor een geheel verzorgde reis naar de parel van de 

Waddenzee. Hotelkamers, personenbusjes en de overtochten konden onder voorbehoud 

vastgelegd worden. De aanmelding was toch een stuk minder dan aanvankelijk was 

verwacht. Een rondschrijven naar de doelgroep leverde niets op. Dan komt toch het 

moeilijke moment om dit avontuur af te blazen. Jammer voor diegenen die zich hadden 

verheugd op deze korte gemeente-reis. Dank aan Rob Visser die zich enthousiast had 

aangemeld als mede-reisleider (en chauffeur).   
Een dienst vol verhalen en muziek 
Ik had beloofd een stukje te schrijven over de bijzondere dienst van 17 Juli, een dienst 

zonder preek, maar met verhalen over de zeven werken van barmhartigheid, omlijst 

door muziek. O, lieve mensen wat is het toch frustrerend om oud en vergeetachtig te 

worden, ik had de liturgie zorgvuldig bewaard om even mijn geheugen op te kunnen 

frissen, maar helaas: te zorgvuldig, dus onvindbaar. Wat kan ik nu nog in mijn 

chaotische brein naar voren halen? Een geweldige opkomst, al was de vakantie 

begonnen, een vrolijke sfeer, geroerd zijn door de muziek, genoten van de verhalen op 

een onnavolgbare manier verteld door onze predikant. Als afsluiting een optreden van 

de familie Sijperda (hebben we binnen de gemeente nog andere families die als groep 

kunnen optreden?). Dank aan allen die meededen, actief of door er gewoon te zijn, 

dank aan onze predikant die ons weer de vreugde van het samenzijn laat beleven. 
 

Marijke Baas Becking 
 

Ons gebouw:  
Kort verslag van de werkgroep Gebouw, 29 juni 2016 Mennokamer. 
Deelnemers: Theo Prangsma, Theo te Winkel, Koos Feenstraen Wim de Jonge. 
De nodige schriftelijke informatie (rapporten e.d.) lagen ter tafel. Wij informeerden 



elkaar over de nodige werkzaamheden aan het interieur. Groot onderhoud aan het 

exterieur wordt uitbesteed aan de monumentenwacht en vakmensen. 
Aandachtspunten van de werkgroep Gebouw zijn: 
- klusteam/ schilderwerk - fondsenwerving 
- plannen  - contacten: gas-, elektra-, schilders-, loodgietersbedrijf, 
- monumentenwacht - beveiliging 
- functionaliteit 
Wij maakten een ronde door het hele gebouw, waarbij de aandachtspunten aan de orde 

kwamen. De prioriteiten voor de komende tijd zijn: 
 1. Onderhoud/schilderwerk van kerkzaal en gang 
 2..vloerverwarmingsroosters 
 3. informatie over led-verlichting 
Na de vakantieperiode maken wij een start met enkele klussen. 
 

Wim de Jonge 
 

Gog 
In de dienst van 24 juli jl. maakten we voor het eerst kennis met ‘Gog’, het  Gemeente-

zang ondersteunend gelegenheidskoor waaraan iedereen mee kan doen. Dit keer onder 

leiding van Jelma Wiegersma. In de enquête gaven een achttal mensen zich op voor een 

cantorij. Met 6 mannen en 5 vrouwen oversteeg dit alle verwachtingen. Het was een 

mooi geheel. Er werd geoefend van 09.15 – 09.45 uur en dat was voldoende. Het koor 

heeft duidelijk de gemeentezang ondersteund, wat precies de bedoeling was. De 

afkorting is een voorlopige naam. Daar -volgens kenners- een cantorij toch iets anders 

inhoudt dan de bedoeling van dit koor is, is voorlopig voor deze naam gekozen. Wie 

een betere naam hiervoor weet is hierbij uitgenodigd.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Ontdekken 
 

Ontdekken wat de weg is in je leven 
is met alle zintuigen open 
in de wereld staan 
en luisteren naar degene 
die je beweegt 
en door wie jij je bewegen laat. 
 

Ontdekken wat de weg is in je leven 
is neen durven zeggen 
en soms ja of misschien. 
 

Ontdekken wat de weg is in je leven 
is weten wat aan je voorbij gaat 
nu je zò besluit en niet anders. 
 

Ontdekken wat de weg is in je leven 
is hopen op het goede 
dat ook jou mag overkomen 
soms, heel even… 
 

Ontdekken wat de weg is in je leven 
is vertrouwen en bouwen 
en nemen zoals het komt 
en geven van wat je hebt. 
 
Anoniem 
 

 



Van dromen naar doen (2) 
Elkaar beter leren kennen was één van de uitkomsten van de 1

e
 enquête in 2015.  In de 

2
e
 enquête (2016) werd vooral gevraagd naar de eigen inbreng en mogelijkheden. Hoe 

kun je elkaar beter leren kennen dan samen met een activiteit bezig te zijn die je zelf 

gekozen hebt. Dit gaan we het komend seizoen 2016-2017 meemaken. Er zijn diverse 

(nieuwe) activiteiten gepland die vallen of staan met de daadwerkelijke deelname. Per 

taakveld wordt steeds aangegeven wat er gedaan is en wat er de komende periode gaat 

gebeuren. Natuurlijk staan alle activiteiten open voor iedereen. Mocht je een activiteit 

tegenkomen die voor jou interessant is, schroom niet om je op te geven of er heen te 

gaan. Ook wanneer je dat in de enquête -die een momentopname was- niet hebt 

aangegeven. Tot en met december 2016 zal ik zoveel mogelijk de activiteiten in gang 

zetten en hierin vooral ondersteunend bezig zijn voor de gemeente. 
 

Tineke de Vries 
 

Smaakvolle Movie-Meeting 
Op woensdag 31 augustus organiseert ds. Andries Bakker de tweede Smaakvolle-

MovieMeeting van dit jaar, een combinatie van maaltijd en filmpresentatie. De film, 

die in besloten kring wordt bekeken, heeft een diepere betekenis en is afkomstig uit het 

circuit van “movies that matter”. De warme maaltijd kent altijd een relatie met de film.  
Ds. Andries Bakker probeert met de nodige fantasie en kundigheid de keuken aan de 

Wolweverstraat te gebruiken als uitvalsbasis van een twee- of driegangen menu.  
Aan het eind van de avond gaat de collectezak rond voor een vrijwillige bijdrage. (Er 

wordt principieel geen richtbedrag gegeven! Een eventueel batig saldo wordt in overleg 

gebruikt voor verbetering c.q. aanpassing van kookmogelijkheden.)  
Na de maaltijd kijken we samen naar de film “Offside”. Een prachtige en toch ook wel 

humoristische film over een aantal meiden die in Teheran een belangrijke voetbal-

wedstrijd willen bijwonen, maar vrouwen worden niet toegelaten in het stadion. Zij 

gaan verkleed als jongens, maar ze komen niet altijd door de controle. De soldaten, 

afkomstig van het platteland, proberen hun best te doen, maar lijken niet opgewassen 

tegen de rebellerende stadsmeiden. Terwijl de wedstrijd op afstand wordt gevolgd 

ontspant zich een schrijnende en komische machtsstrijd.   
De maaltijd begint om 18.00 uur. Na het zien van de film is er nog gelegenheid voor 

een kort (!) nagesprek. I.v.m. de maaltijdverzorging en de limitering van de 

groepsgrootte is aanmelding vóór 30 augustus bij ds. Andries Bakker noodzakelijk.  

(Graag telefonisch, schriftelijk of per mail en s.v.p. niet in de “wandelgangen”!) 
 

Domi-Dis smaakt naar meer!  
Wel eens van gehoord? Zo’n allerhande box met etenswaren die inclusief gebruiks-

aanwijzing thuis wordt gebracht?  Lekker smakelijk, makkelijk en snel op tafel. Maar 

dat doen wij wel even anders!!! 
Ik zoek gastadressen waar ik tussen de middag of aan het eind van de middag de lunch 

kan komen verzorgen: voor de gastheer en/of vrouw, mezelf en nog twee of drie leden 

of belangstellenden van de gemeente. De gasten worden in overleg met de 

gastheer/vrouw uitgenodigd. Het enige wat ik nodig heb is één gaspit (of andere 

warmtebron), een pan, servies en bestek.  



Ik sta een half uurtje in de keuken om de (middag of avond) lunch te verzorgen. We 

ontvangen de gasten en gaan gezellig een uurtje met elkaar lunchen en natuurlijk het 

wel en wee uitwisselen. Of gaan we ook nog de diepte in? Wie zal het zeggen?  
We delen de kosten van deze eenvoudige doch voedzame dis. Lijkt het u wat? U kunt 

zich spontaan aanmelden of gewoon afwachten tot ik contact met u opneem. Dan 

overleggen we tijdstip en gastenlijst!  
 

Ds. Andries H. Bakker 
 

 

 

Open Monumentendag 10 September 2016 
De Open Monumentendag het jaarlijkse evenement waarbij duizenden monumenten in 

Nederland gratis toegankelijk zijn voor publiek. Open Monumentendag is in 30 jaar 

uitgegroeid tot één van de grootste culturele evenementen van Nederland en maakt deel 

uit van de European Heritage Days. 
Ook de Doopsgezinde kerk in Zwolle werkt hieraan mee. Tijdens deze dag wordt een 

podium geboden aan een drietal koren; Na8chten, Musica Vocalis en De Koor.  
We zoeken hiervoor nog mensen die als gastvrouw/-heer willen fungeren. De kerk is 

tussen 10u en 17u geopend en je wordt ingedeeld in een blok van ca. 2 uur. 
Aanmelden bij Tineke Tuinstra; ta.tuinstra@gmail.com of 0529-457434 
 

Kerken als Podium 
1  okt. 15.30-16.15 In de Basiliek 
Musica Religiosa Kampen, o.l.v. Gerwin v.d. Plaats zingt geliefde 

romantische kerkmuziek van o.a. Haydn, Vivaldi.  
zie ook: www.kerkenalspodium.nl   
 

 

Burendag 
Op 24 september is het nationale Burendag. In het voorjaar werd binnen de kerkenraad 

het idee geboren om hier ook in de Wolweverstraat aandacht aan te besteden. Onze 

predikant kreeg de opdracht om de verschillende contacten te leggen. Met de eigenaars 

van “Storm in Recruitment”, onze overburen, werden de eerste ideeën besproken: een 

brunch in de Wolweverstraat met en voor de bewoners van dit unieke stukje Zwolle.  
Het enthousiasme was meteen heel groot en werd gedeeld door een aantal andere 

bewoners die op organisatorisch gebied (ook) van wanten weten. Ondertussen is de 

organisatie in volle gang. Ook de Remonstrantse Gemeente wil dit initiatief van harte 

ondersteunen. 
Besloten is om de op zondag 25 september een “straat-brunch” te organiseren voor de 

bewoners van de Wolweverstraat. Ook de Doopsgezinden en Remonstranten zijn van 

harte uitgenodigd. Deze “straat-brunch” wordt in de straat georganiseerd en begint om 

11.00 uur met koffie en traktatie. Vervolgens begint de brunch met de door de 

deelnemers meegebrachte etenswaren. Samen met elkaar eten, verhalen vertellen, 

luisteren en elkaar ontmoeten! Het is een formule die b.v. Amish gemeenschappen vaak 

hanteren op de zondagen. Rond het middaguur zal de straat-brunch afgesloten worden.  



’s Ochtends is er vanwege de Vredeszondag geen dienst in de Wolweverstraat, maar er 

wordt gehoopt dat er vanuit de beide geloofsgemeenschappen een goede opkomst zal 

zijn. Bij slecht weer zal er mogelijk gebruik gemaakt worden van de kerkruimten. 

Vanwege de zomerperiode zijn er nog geen verdere details bekend. U wordt 

geadviseerd de Digitale Nieuwsbrief goed in de gaten te houden. 
Heeft u nog ideetjes? Laat het weten via info@storminrecruitment.nl    
 

Gevarieerd programma voor de 50
e
 Vredesweek in Zwolle 

Dit jaar wordt van 17-25 september de Vredesweek gehouden. 

Het landelijk thema is: 'Vrede verbindt'. Ook in Zwolle wordt er 

uitgebreid aandacht aan gegeven. In de aanloop, op 13 

september 20.00 uur, organiseert Windesheim in Dialoog in de 

Nieuwe Buitensociëteit een discussie-avond over de actualiteit 

van: 'Waar ligt de grens' (van Europa) met tafelgasten Paul 

Scheffer, Ivo van de Wijdeven, e.a. Nadere informatie op 

www.windesheimindialoog.nl. 
18 september 13.00 in Enschede: de landelijke Walk of Peace, 

in het kader van de Pelgrimage van Gerechtigheid en Vrede 

(Raad van Kerken). Wandeling vanaf het station door   Enschede 

met ontmoetingen op pleinen, in kerken, moskeeën en scholen, met muziek, zang en 

schilderen. Inschrijven via: www.walkofpeace.net.  
Om13.30 in Zwolle: Gebedshuizenpad langs Synagoge, Doopsgezinde kerk en 

Surinaamse Gulzan-E-Medina Moskee (Kon. Wilhelminastraat 95), over vrede in 

verschillende religies door SLAG Zwolle. Om 16.30 Cantateviering in de Grote of St. 

Michaëlskerk, opening van de Vredesweek in Zwolle. Voorganger is ds. Jan Doelman. 
20 september, 20.00 in Café de Hete Brij, Nieuwe Markt 9: Politiek café over 'Love, 

Peace and European Unity'. 
21 september, 17.45-20.30, Creatieve Coöperatie, Esdoornstraat 3: 'Vrede in de soep 

laten lopen'. Verhalen vertellen, muziek en samen soep koken met door ieder 

meegebrachte ingrediënten. Voor meer informatie en aanmelden: www.zowell.nl. 
22 september, 20.30-22.00, Papenstraattheater, Blijmarkt 25: HUMAN film 'Mijn 

zoon is Jihadist', gevolgd door discussie over duivelse dilemma's. Organisatie: 

Humanistisch Verbond. 
23 september, Dominicanenklooster om 17.00: Dialoog over geweldloosheid o.l.v. 

Frans van Oosten en muziek door Gertjan Adema. Om 18.00 uur: maaltijd met soep en 

brood. Van 19.00-19.45: traditioneel 'Vredezingen' (in de Dominicanenkerk). 
24 september, 19.30-21.30, Doopsgezinde kerk: film 'The March' met nagesprek (over 

vluchtelingenproblematiek). Nagesprek o.l.v. Maarten van der Werf. 
Zondag 25 september, 9.30 uur, Peperbuskerk: Oecumenische Vredesdienst.   
Actuele informatie: www.vredesplatformzwolle.nl    
 

Poëzieavond  
Op vrijdag 30 september is er in het Dominicanenklooster een meditatief programma 

met poëzie, muziek en stilte over thuiskomen, weggaan, stilstaan, zoeken of weer 

terugkeren, in  het kader van het project “(N)ergens thuis” van het Platform Kerk en 

Kunst. Kijk ook op: www.artway.eu.   Aanvang 20.15 uur,  kosten: € 7,50. 



Meditatieve vredeswandeling zaterdag 24 september 
Wandelen wordt soms "bidden met de voeten" genoemd. Daarom gaan we 

samen lopen in het kader van de vredesweek. We staan af en toe letterlijk stil 

bij vredes-vraagstukken die ons bezig houden. Meedoen kan (graag zelfs).  
We starten om 13.30 uur in de Wolweverstraat en sluiten rond 15.00 uur af met een 

kopje koffie of thee. Route is in overleg aanpasbaar en tempo wordt bepaald door de 

groep. Aanmelden: karinjanze@home.nl of 038-4542611. 
 

Theater De Bovenkamer 11 oktober 
Thomas Borggrefe is remonstrants predikant en werkt als geestelijk verzorger in een 

verpleeghuis in Utrecht. Hij is ook theatermaker. Hij schreef een stuk over dementie 

“De Bovenkamer”. Hoofdpersoon is de heer Meyer, hij was ooit dirigent en in zijn 

beleving is hij nog steeds dirigent, ook nu hij Alzheimer heeft. Als dirigent had Meyer 

een heel orkest onder controle. Die controle wil hij ook nu behouden. Hij blijft wie hij 

was. Maar de gevoelsregie neemt het over van de intellectuele regie. Je kunt hiervan 

toeschouwer blijven en erbuiten blijven staan, of je kunt proberen je te verbindendoor 

anders te communiceren, meer gevoelsmatig om die andere wereld binnen te komen.Na 

de voorstelling van een uur gaat de theatermaker met het publiek in gesprek door 

vragen te stellen en te beantwoorden. Thomas heeft materiaal in overvloed door zijn 

jarenlange ervaring in het verpleeghuis.Wanneer : dinsdag 11 oktober 20.00 uur, inloop 

vanaf 19.30 uur. Waar : Wolweverstraat 9 (Waarschijnlijk, misschien wijken we uit naar 

een andere locatie.)  Houdt informatie in het kerkblad in de gaten. Entree : € 7,50 
 

Omwisselen “Sleutels” kerkgebouw 
Onlangs hebben één of meer onbekenden zich toegang verschaft tot ons kerkgebouw. 

Daarom wordt het huidige slotsysteem vervangen door een digitaal systeem. Dat wordt 

gemonteerd op maandag 12 september a.s. Om overlast voor alle gebruikers te 

voorkomen zal de omwisseling van de “sleutels” (inlevering van de oude sleutels tegen 

het verstrekken van een digitale code) plaats-vinden in de Mennokamer op zondag 4 

september na de kerkdienst en op zondag 11 september na de kerkdienst. Het nieuwe 

systeem zal worden beheerd door onze kerkmeester br. Wim de Jonge. 
 

Piet Minnema 
 

Van de redactie 
De activiteiten van doopsgezinden en remonstranten staat wederzijds open voor 

deelname. Wilt u -mede met het oog op de mogelijk steviger samenwerking- op de 

hoogte blijven van wat er bij “de ander” speelt? Geef u dan op voor toezending van het 

“andere” digitale maandblad door een mail aan th.j.prangsma@deprangen.nl   U krijgt 

de pdf van het nieuwe maandblad dan steeds per mail toegezonden. 
 

 

 

 

 

 



EEN NIEUWE REDACTIE 
 

Het zal u niet ontgaan zijn dat er een nieuw blad voor 

u ligt. Het is kleiner, vorm en indeling zijn anders. De 

nieuwe naam mag u gerust symbolisch interpreteren. 

Om de overgang iets te verzachten nu met een zomers 

blauwe omslag.  
De verschijningsfrequentie is verhoogd. Parallel aan 

het remonstrantse maandblad zullen er nu 9 nummers 

per jaar verschijnen: september, oktober, november, 

december-januari, februari, maart, april, mei-juni en juli-augustus. Hieronder stellen de 

nieuwe redactieleden zich aan u voor. Wij hopen op uw vele spontane bijdragen als 

uitvloeisel van het nieuwe elan binnen de gemeente. Laat u horen! 
 

Even voorstellen: Karin Janze 
Een aantal van u kent mij misschien. Toch een paar persoonlijke "ontboezemingen". 
Ik groeide op in Hilversum als nakomertje met 2 zussen. Ons gezin was niet kerkelijk 

betrokken. Toen ik 15 jaar was, ging ik met mijn vriendin naar het Doopsgezind 

Jongerenkoor. Na de repetities op zaterdagavond was er soos. Ik voelde me daar in een 

warm bad komen. Toen ik er een paar jaar later Aart ontmoette, was de weg naar 

Doopsgezind worden niet zo moeilijk. Via allerlei omzwervingen kwamen we 33 jaar 

geleden in Zwolle terecht en sloten ons aan bij DG Zwolle. We hebben 6 kinderen (de 

partners tellen vol mee) en 8 kleinkinderen. Een aantal daarvan is regelmatig in de kerk 

te zien. 
Verder ben ik een van de bofferds die van de hobby een beroep heeft kunnen maken. 

Bij de stichting paardrijden gehandicapten 't Hoefijzer geef ik les, rijd ik paard en doe 

ik een stuk beheer. Vooral het onvoorspelbare (geen dag of zelfs minuut is hetzelfde) en 

de omgang met mens en dier maken mij een heel gelukkig mens. 
In de kerk zie je mij bij kooroptredens, in de kerkdiensten of als (mede)organisator van 

avonden en diensten. En nu zit ik in de redactie van dit blad. Misschien trek ik u nog 

wel eens aan uw jasje met de vraag om een stukje te schrijven..... 
 

Even voorstellen: Jelma Wiegersma 
Nog niet zo lang geleden mocht ik mij reeds voorstellen in het kerkblad als nieuw 

gezicht binnen de gemeente. En nu, als redactielid van 'De Brug', mag ik opnieuw kort 

iets over mezelf vertellen. Ik ben 37 jaar, kom uit Oudwoude (net onder Dokkum) en 

woon sinds 6 jaar met mijn vriend Bert in Kampen. Ik ben plattelandssocioloog 

(Wageninger) maar wat werk betreft meer actief in de muziek, als pianist en als 

dirigent. Als kind ging ik naar de Nederlands Hervormde kerk, een grote en 

ruimdenkende gemeente. Van mijn vaders kant ging mijn familie naar de Doopsgezinde 

gemeente in Damwoude, vandaar dat ik in Zwolle aan de Wolweverstraat kwam kijken 

en er ben blijven hangen. Ik vind het leuk om me voor 'De Brug' in te gaan zetten. 
 

 

 

 



Even voorstellen: Ronald Tuinstra 
Ik ben Ronald Tuinstra, op 12 november 1967 geboren in Sneek, daarna is het gezin 

vrij snel verhuisd naar de Stad Groningen en vervolgens Appingedam waar ik mijn 

jeugd heb doorgebracht. Appingedam behoorde tot de Doopsgezinde gemeente Zeerijp-

Zijldijk. Zondagsschool en Catechisatie heb ik dan ook op het Groningse platteland 

doorlopen. 
In 1987 ben ik met Tineke in Delfzijl gaan samenwonen, in 1989 hebben we belijdenis 

gedaan bij ds. Menno Gaaikema en in 1990 zijn we getrouwd . 
Inmiddels verhuisd naar Hoogkerk waar de beide Jongens Wouter (21) en Martijn (18) 

zijn geboren. In deze periode waren we lid van de DG Groningen en ben ik 6 jaar 

kerkenraadslid en boekhouder van een fonds geweest. 
Na een functie als ICT medewerker bij ROVA aangenomen te hebben zijn we vlak voor 

de millenniumwisseling in Nieuwleusen komen wonen en zo de Doopsgezinde 

gemeente Zwolle ingerold. In deze gemeente heb ik mij meestal op de achtergrond 

gehouden, doordat mijn tijd in beslag werd genomen als penningmeester van Menno’s 

Pleats. In 2015, na 15 jaar, heb ik deze functie afgestoten en probeer nu, daar waar mijn 

gezondheid het toelaat, wat kleine dingen voor de gemeente te doen. 
 

Even voorstellen: Theo Prangsma 
Als kind van twee doopsgezinde ouders waren zondagschool en catechisatie (nog bij 

ds. Sipkema, later bij ds. Van Gilse) heel gewoon. 
Na doopcatechisatie tijdens de studiejaren (ook in Eindhoven) gedoopt door ds. Van 

Gilse. Al snel -als student-lid- lid van de kerkenraad. 
Na mijn huwelijk met de remonstrante Willy Schalkwijk en afronding van de studie 

naar Apeldoorn als stedenbouwkundige. Daar enkele jaren lid en voorzitter van de 

kerkenraad totdat een vervolgstudie teveel tijd ging vragen. September 1991 

verhuisden we naar Zwolle met het voornemen om na 18 jaar in doopsgezinde kring 

verkeerd te hebben nu het accent bij de remonstranten te leggen. Inmiddels ruim 19 jaar 

technisch samensteller van het remonstrantse maandblad. Vorig jaar als niet-actief 

doopsgezinde betrokken bij de werkgroep communicatie o.l.v. Tineke de Vries (en zo is 

het gekomen). 
 

 

 



AGENDA SEPTEMBER 
 

 31 aug  Smaakvolle Movie-Meeteing, 18.00 uur 
 

 04  sept  do dienst ds. A.H. Bakker  (omwisselen sleutels) 
 10  sept  Open Monumentendag, Doopsgezinde kerk, 10.00-17.00 uur 
 11  sept  re mw. ds. G.E. Bonda, gemeentezondag  (omwisselen sleutels) 
 14 sept  middag-Bijbelgespreksgroep, 14.30 uur 
 18  sept  do ds. A.H. Bakker, startdienst 
 21 sept  avond-Bijbelgespreksgroep, 20.00 uur 
 24 sept  Meditatieve vredeswandeling, 13.30 uur 
 24 sept  Vredesweek, film “The March” met nabespreking, 19.30 uur 
 25 sept  Burendag straatbrunch, 11.00 uur  
 25 sept   geen dienst i.v.m. Vredesdienst in de Peperbuskerk, 9u30 ! 
  
 02  okt do zr. D. van Uden, Leerhuisdienst 
 01 nov  Gemeenteavond, (nader bericht volgt) 
 22 nov  Gemeentekring, 19.30 uur, (nader bericht volgt) 
 

   
 

 

Inleverdatum kopij 16 september 2016  
(redactieadres: Meester Koolenweg 43, 8042 GC Zwolle) 
Of per E-mail: debrugdgzwolle@gmail.com      


