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ik heb geen mens om mij te helpen
(Johannes 5: 7)

In de krant een uitgebreid artikel over eenzaamheid. 10% van de mensen in Nederland
kent eenzaamheid.
Het doet van alles met me als ik lees over eenzaamheid. Ik moet denken aan de vrouw
van wie ik de huurwoning overnam in Amsterdam, driehoog achter. Ze kon nauwelijks
praten omdat ze weken, misschien wel maandenlang niemand sprak. Eén of twee keer
per jaar kwam de huurbaas om wat dingen door te nemen. Ik moet denken aan de oude
vrouw bij  wie  ik  op bezoek kwam.  Ze bleef  maar  kopjes  thee  inschenken  om het
bezoek langer te laten duren en het moment van afscheid nemen uit te stellen. Ik moet
denken aan mensen die ik ken die eenzaam zijn. Vaak is het niet dat er geen mensen
om hen heen zijn. Een man in het artikel, die zijn leven beschrijft brengt maaltijden
rond, heeft vrienden, maakt plannen en toch voelt hij zich eenzaam. Wat is dat dan?
Gaat  het  om waarden  als  vertrouwen  en  verbondenheid,  die  niet  ervaren  worden?
Vertrouwen heeft te maken met niet-bang zijn… 
Christopher Germer een Amerikaanse psychotherapeut schrijft: ‘Zelfs als de verbinding
met een ander totaal  weg is, kunnen we ons verbonden voelen door onszelf niet  te
verlaten op momenten van pijn.’ Dat vraagt enige oefening; het vraagt om niet uit de
weg te gaan wat je van binnen voelt. Heb je de moed om je gevoel van eenzaamheid te
verkennen,  wat  het  met  je  doet.  En dat  je  jezelf  daarin  niet  veroordeelt,  want  dan
verlaat je jezelf. Heb je de moed om jezelf daarin niet als uniek te zien, maar dat alle
mensen min of meer eenzaamheid en gevoel van onverbondenheid kennen? 
Er zijn altijd momenten waarop je je meer of minder verbonden voelt. Het is als een
beweging van eb en vloed: we maken verbinding en maken ons weer los; we begroeten
iemand bij binnenkomst en nemen afscheid bij het weggaan. We kunnen enthousiast
plannen maken met iemand anders, maar bij de uitvoering kun je mijlenver van elkaar
verwijderd  raken.  Deze  pijn  van  onverbondenheid  is  onlosmakelijk  met  het  leven
gegeven.  En  tegelijk  is  er  een  verlangen  om  een  onverbroken  gevoel  van
verbondenheid te voelen. 
Albert Einstein schreef hierover. Hij zei, dat het onze taak is om ons uit de beperktheid
van  onze  persoonlijke  verlangens  en  genegenheid  te  bevrijden  door  de  cirkel  van
compassie te vergroten naar alle levende wezens en de hele natuur in al zijn schoonheid
te omarmen.
En ook dat, de cirkel van compassie vergroten, vraagt enige oefening.

Fride Bonda



KERKDIENSTEN van de remonstrantse en doopsgezinde gemeenten

Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur
03 mrt Ionaviering
10 mrt ds. Fride Bonda, Wolweverdienst
17 mrt zang- en muziekdienst, voorbereidingsgroep
24 mrt ds. Martin Jans, studentenpastor, Wolweverdienst
31 mrt geen dienst

De Venus   Spoolderbergweg 19, aanvang 10.30 uur
10 mrt mw. B. Groen-Mol, do
24 mrt dhr. K. Fredriks, Zwolle

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

Welkom 
Wij heten twee nieuwe vrienden welkom in de Remonstrantse gemeente: mw. Hetty
Mendel en dhr. Jeep Kuiper. Graag tot ziens bij één van de activiteiten!

BIJ DE DIENSTEN

Wolweverviering zondag 24 februari
In deze viering delen we brood en wijn. Dat we dat nu, zo vroeg in het jaar, doen heeft
te maken met het Do-Re onderweg zijn. De Remonstranten waren gewoon Brood en
Wijn te delen in oktober en de Doopsgezinden op de vierde zondag in oktober. Dat is te
dicht bij elkaar. Daarom hebben de kerkenraden er voor gekozen deze vierde zondag in
februari brood en wijn te delen. 
We lezen over een uitspraak van Jezus in het evangelie naar Johannes: Ik ben het brood
om van te leven, wie naar mij toekomt krijgt nooit meer honger’. Hoe kunnen we zo’n
uitspraak verstaan?
Met ondersteuning van de zangers van Do-Re Vocaal zingen we een lied van Herman
Verbeek uit Zangen van zoeken en zien, over De stille zachte stem. Bij nader inzien
zijn sommige zinnen wat ingewikkeld, daarom schrijf ik het alvast op:



De stille zachte stem te zijn 
die in uw inborst is,
aan ieder woord zijn toegewijd
dat wijze leraar voor u is.
De stem die hoort die breekt
en in het stil zijn spreekt.

De stille zachte stem te zijn
van ingehoudenheid,
die ziet en vraagt zich af en zwijgt
en wacht de tijd van helderheid
die eenmaal komt om niet,
dat gij haar komen ziet.

De stille zachte stem te zijn
in uw aandachtigheid.
De ander zo nabij te zijn,
van alle moeten zijn bevrijd.
Ge hoeft alleen maar zijn
om met elkaar te zijn.

De stille zachte stem te zijn 
die is verwondering.
De eenvoud die het al aanschouwt
die schenkt u de eerbiediging
die al in ere houdt,
die het in leven houdt. 

Tekst: Herman Verbeek (1848-1918), uit ‘Liedboek van de ziel’.



Wolken in papier Thich Nhat Hahn
Als je een dichter bent, dan zie je duidelijk dat er een wolk drijft in dit vel papier. 
Zonder wolk is er geen regen; 
zonder regen kunnen de bomen niet groeien; 
en zonder bomen kunnen we geen papier maken. 
De wolk is nodig voor het bestaan van het papier. 
Als de wolk er niet is, kan dit vel papier er ook niet zijn…
Als we nog dieper in dit papier kijken, kunnen we er zonneschijn in zien. 
Als de zon er niet zou zijn, kan het bos niet groeien….
En zo weten we dat er ook zonneschijn in dit vel papier is. 
Als we nog langer kijken, kunnen we de houthakker zien die de boom velde en hem 
naar de fabriek bracht waar hij omgevormd werd tot papier. 
En we zien de tarwe. 
We weten dat de houthakker niet kan leven zonder zijn dagelijks brood 
en daarom is de tarwe die zijn brood werd, eveneens in dit vel papier. 
En ook zijn vader en zijn moeder zijn in dit papier…
Als we nog dieper kijken, zien we dat we er ook zelf in zijn. 
Dat is niet zo moeilijk in te zien: wanneer we naar een vel papier kijken, wordt het vel 
een deel van onze waarneming…
We kunnen dus zeggen dat alles hier is, in en met dit vel papier.
Er is niets aan te wijzen dat niet hier is - tijd, ruimte, de aarde, de regen, de mineralen 
in de bodem, de zon, de wolk, de rivier, de warmte. 
Dit vel papier bestaat omdat al het andere bestaat.

(Thich Nhat Hanh, cit. In: De natuur als beeld in religie, filosofie en kunst, Matthijs. G.C. 
Schouten, KNNV Uitgeverij, Utrecht, 2001)

Wolweverviering 10 maart
We staan stil bij de regel uit het Onzevader: uw rijk kome. Een bede van hoop. ‘Zonder
hoop heb je niets’, zei Hayarpi Tamrazyan, de jonge vrouw die drie maanden kerkasiel
kreeg van de Haagse Bethelkapel. Hoop is net als vertrouwen, als liefde,  als welke
waarde dan ook, ongrijpbaar. Het is een houding, een beweging in je innerlijk. Niet
weten hoe, maar vertrouwen dat het leven zich verder ontwikkelt, hoe dan ook.

Ionaviering 3 maart: Vieren
Vieren, hoe doe je dat. In het weekend van carnaval, voordat de
vastentijd ingaat, willen we met elkaar ontdekken wat vieren is
en hoe je dat doet. Daarbij zoeken we passende (bijbel-) teksten,
liederen,  muziek,  film of  wat  ons hierbij  kan   helpen.  Na de
koffie/thee laten we de film "A taste of Iona" zien. Het eerste
deel  van de film laat  de geschiedenis  en functioneren  van de

Ionagemeenschap in Schotland zien. Het tweede deel gaat over de Nederlandse Iona
Groep en hoe het gedachtengoed van Iona het leven van de leden beïnvloedt. Met een
lunch  sluiten  we  af.  Doe  je  daaraan  mee,  geef  je  dan  even  op:  038-4542611  of
karinjanze@home.nl Graag tot 3 maart!
Karin Janze/Aart Hoogcarspel



Zin in zingen, zondag 17 maart
Welk lied doet je iets, wat raakt je of waaraan heb je speciale herinneringen ?
Jij mag het ons vertellen. Want in deze viering zullen we bij voldoende aanmeldingen
voornamelijk zingen. Doe je ook mee?
Opgave van jouw voorkeurslied  kan op de intekenlijst op de piano in de Mennokamer.

UIT DE GEZAMENLIJKE KERKENRAAD

Samenwerken en tijd …..
We  zijn  al  enige  tijd  onderweg  met  onze  beide  geloofsgemeenschappen.  Het
samenwerken en elkaar vinden gaat ons steeds beter af. Dit gaat echter niet vanzelf.
Hierin moeten we investeren.  Het vraagt  extra aandacht  en energie.  Willen we een
relatie langdurig een kans geven, dan realiseren we ons dat  de samenwerking moet
berusten op gelijkwaardigheid en aandacht aan elkaar besteden.
Samenwerken rust op vertrouwen dat in de relatie stapsgewijs kan ontstaan. Als het
goed is leidt dit tot integratie van beider belangen, waardoor een resultaat kan worden
bereikt  dat meer waarde heeft dan we afzonderlijk kunnen bereiken. Onze gezamenlijk
predikant  Fride  helpt  hier  zeer  zeker  bij.  De  samenwerking  willen  we  nu  verder
uitwerken in een stappenplan. 

Stappenplan
Het  is  de bedoeling om jullie  de komende ledenvergaderingen  in april  een concept
stappenplan,  op  hoofdlijnen,  voor  de  komende  jaren  te  presenteren.  Hierin  zullen
vooral  die  onderwerpen  naar  voren  komen waarop  we de  komende  jaren  accenten
kunnen gaan leggen. Aanvullingen/correcties zullen welkom zijn. Wordt vervolgd.

Van taakvelden  naar aandachtsgebieden
Om  de  betrokkenheid  van  een  ieder  te  bevorderen  zijn  op  basis  van  ingevulde
activiteitenlijsten  vanaf  2016/2017  taakvelden  met  ieder  een  eigen  terrein  en
taakveldtrekker in het leven geroepen. 
De  praktijk  heeft  uitgewezen  dat  het  functioneren  hiervan  voor  een  groot  deel
afhankelijk is van ondersteuning en inspiratie. In het kader van ons samenwerkings-
proces willen we graag een nieuwe start maken met als uitgangspunt het bevorderen
van betrokkenheid en participatie van beide geloofsgemeenschappen. 
Deze samenwerking vraagt om nieuwe ideeën. Door samenvoegingen en combineren
gaan  we van 8 taakvelden  naar  6  aandachtsgebieden.  De komende maand gaat  het
Remonstrantse deel van de Wolwevergemeenschap een vragenlijst invullen waar hun
interessegebied ligt. Hierna zetten we alles op een rij en kunnen we mogelijk nieuwe
invulling geven aan de samenwerking. Jullie worden op de hoogte gehouden. 

Bijeenkomst  (wijk)contactpersonen
Om elkaar beter te leren kennen organiseren we woensdag 8 mei van 17.00 -  ± 19.30
uur  een  bijeenkomst  voor  alle  (wijk-)  contactpersonen  van  onze  beide  geloofs-
gemeenschappen in de Mennokamer. Het belooft een gezellig samenzijn te worden met
soep en broodjes. Laat ons weten wanneer je niet kunt komen. 



Sta- tafelen
Uit een van de wijken is het idee gekomen om na de viering aan een statafel over de
inhoud van de overdenking  met ‘liefhebbers ‘ van gedachten te wisselen. Dit initiatief
willen we graag ondersteunen. We zetten in één van de hoeken van de kerkzaal een
statafel neer voor uitsluitend dit doel. Eenieder kan vrijwillig aanschuiven en uiteraard
weer vertrekken. Je mag trouwens ergens anders er ook over praten. We zijn benieuwd
naar de interesse. 
Harry
Tineke

UIT DE REMONSTRANTSE KERKENRAAD

Dit was de eerste kerkenraad in de nieuwe samenstelling. We hebben prettig vergaderd.
Wel missen we nog 1 persoon die de plaats in kan nemen van Trudy van Soldt, mocht u
zich geroepen voelen dan horen we dit graag.
Pakt u even uw agenda erbij. De algemene jaarvergadering is gepland op woensdag 24
april 2019. Mocht het vervoer voor de avond een probleem zijn meldt u dit dan, het is
zo geregeld. 
Op 5 maart is er het Verteltheater “Zit er nog rek in?” in het kader van het 400-jarig
bestaan van de Remonstranten. Zie verderop in dit nummer.
In het kader van de maatschappelijke discussie over “Me Too” gaan  we een protocol
en een gedragscode opstellen. 
Nanneke Rijkhoff

BEZINNING EN ONTMOETING

Compassiemeditatie 7 maart en 4 april 19.30 uur
Meditatieavonden in de Mennokamer met aandacht voor lichaam en geest. 
Een keer vroeg iemand me of we niet  teveel  aandacht voor het lichaam hadden. Je
lichaam is de basis van leven, de basis van je zintuigen, je organen, je gevoelens, je
spieren en nog veel meer. Zonder dat we het in de gaten hebben kan ons lichaam vol
spanning zitten en die spanning kan je zintuigelijke waarneming in de weg gaan zitten.
Daarom is er aandacht voor je lichaam. Een ontspannen lichaam en een ontspannen
geest. Net zoals de oude Romeinen al zeiden, mens sana in corpore sano: een gezonde
geest in een gezond lichaam. 

Bronnen van inspiratie 8 maart en 5 april 10.00 uur
In deze ontmoetingen in de Mennokamer bespreken we de achtergronden en intenties
van  de  schrijver  van  het  Johannesevangelie.  Johannes  heeft  een  aantal  Ik-ben
uitspraken. Ik ben het brood, ik ben het licht, ik ben de poort, de herder,  ik ben de
wijnstok, ik ben de levensweg. Er is allerlei theologie aan deze teksten opgehangen.
We gaan met elkaar kijken hoe deze teksten ons kunnen inspireren…



Gesprek in de avonduren, 28 februari en 28 maart
Nadat we ons, met vallen en opstaan, hebben gebogen over de veelzeggende teksten uit
het gnostische evangelie van Thomas, gaan we de komende keren in de Mennokamer
kijken hoe artikelen of interviews onze geest scherpen. De eerstkomende keer is een
artikel van Marilyn Robinson ons uitgangspunt; over goed en kwaad. 
Fride Bonda

ANDERE ACTIVITEITEN

Remonstrants Vrouwen Contact
Op dinsdag 19 maart 2019 komen wij bijeen bij Riekje Veurink-
Bleeker,  Kamperhoeve  21,  Hattem,  tel.  038-737 02  48;  e.m.:
riekjev@dds.nl.  Aanvang 10.00 uur.
Deze ochtend zullen Fennie Blom van A.- Westenbrink en Ine
van Kol-Bosch samen het onderwerp inleiden over ‘Het roerige
leven  van  Jelle  Troelstra  en  zijn  vrouw  Sjoukje  Bokma-  de
Boer'.
Liesbeth Drese-Bouwman

Laat je zien!
De  aanmeldingen  voor  de  tentoonstelling  van  leden  van  de
eigen  gemeenten  zijn  overweldigend.  Wij  hebben  daarom
besloten  om  nieuwe  aanmeldingen  te  bewaren  voor  een
volgende keer. Het is een experiment en we leren er veel van.
Het wordt een gevarieerd aanbod van creativiteit. Rie en Willy
reizen heel wat af. We doen ons best om er wat moois van te
maken en rekenen op veel bezoekers.

De feestelijke opening is op 4 april om 14.00 uur en iedereen is welkom. Uiteraard
staat er een hapje en een drankje klaar. Daarna is de tentoonstelling geopend op 5, 6,
11, 12, 18, 19 en 20 april, steeds van 14.00–17.00 uur.
We zien u graag.
Willy Prangsma

‘Wat vertellen we onze kinderen over goed en kwaad?’
Met ouders van kinderen en tieners komen we bij elkaar om van gedachten te wisselen
over het onderwerp: wat vertellen we over goed en kwaad. Wat vinden we goed om te
vertellen en hoe geven we onze kinderen vertrouwen. 
De datum stellen we vast met een datumprikker, eind maart, begin april.

Reanimatiecursus
Vergeet niet je op te geven voor de eenmalige reanimatiecursus. Per groep kunnen 6
personen meedoen. Wanneer blijkt dat er meer belangstelling is organiseren we nog
een  bijeenkomst.  Mogelijkheden:  woensdagavond  10  april  vanaf  19.30  uur  en
vrijdagmiddag 12 april vanaf 14.00 uur
Het is goed te weten hoe te handelen in noodgevallen!



Zit er nog rek in?
Op  5  maart  as.  speelt  Marijke  Broekhuijsen  haar  vertel-
voorstelling ‘Zit er nog rek in?”  Rekkelijk en precies, toen
en straks’ in De Wolwever te Zwolle.
Vragen van alle tijden
In  het  17e-eeuwse  conflict  tussen  Arminius  en  Gomarus
schuilt nog een actueel thema.
Aanhangers  van  Arminius  waren  'rekkelijk',  die  van
Gomarus 'precies'. Wat betekent 'rekkelijk' nu, in een tijd van
toenemende polarisatie,  waarin  de verworvenheden van de
Verlichting  ter  discussie  staan?  Een  urgente  vraag  anno
2019. 
Hoe kun je enerzijds sterk afwijkende opvattingen accepteren

en  waarderen,  anderzijds  opkomen  voor  waarden  die  jij  essentieel  acht  voor  een
menselijke  samenleving?  Sommigen  leven  in  hun  absolute  eigen  gelijk:
andersdenkenden  of  -gelovigen  worden  als  gesprekspartner  uitgesloten,  zijn  niet  de
moeite van het gesprek waard… Wat betekent dan tolerantie, 'rekkelijkheid'? Wat heb
je als rekkelijke, als vrijzinnige naast de dialoog verder nog aan repertoire?
Informatie
    • De toegang is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
    • Plaats: Wolweverkerk
    • Ontvangst met een kopje koffie of thee van af 19.30.
    • Voorafgaand aan de voorstelling wordt het boek “Woorden in het Gras” van Fride
       Bonda gepresenteerd.
    • Aanvang voorstelling 20.00 uur.
    • Na afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een drankje.
    • Slecht ter been? Vervoer naar de kerk kan geregeld worden via 06-53 37 27 64.
    • Neem een vriend of kennis mee naar deze gezellige en inspirerende avond. 
       Gasten meer dan welkom !!!



“Woorden in Het Gras”
Het boek van Fride Bonda met een selectie van de columns, die ze voor ons maandblad
schreef is bijna klaar. Op dinsdag 5 maart worden de eerste exemplaren gepresenteerd.
In de loop van het voorjaar krijgen alle remonstranten en doopsgezinden in Zwolle een
exemplaar cadeau. 
Aanleiding voor dit boek.
Vierhonderd jaar geleden woedde een geloofsstrijd in de lage landen. Het dieptepunt
was tijdens de Synode van Dordrecht tussen de Arminianen en de Gomaristen; tussen
de ‘rekkelijken’  en  de  ‘preciezen’.  De Arminianen  schreven  een  verzoekschrift,  de
Remonstrantie, aan de Staten van Holland. Zij brachten daarin bezwaren naar voren
tegen  de  leer  van  hun  Gereformeerde  kerk.  De  predestinatie  was  een  belangrijk
onderwerp  daarin.  In  hoeverre  heeft  de  mens verantwoordelijkheid  voor  zijn  eigen
handelen? Of staat alles vanaf de geboorte al vast?
Uiteindelijk werden de Remonstranten verbannen.  In België werd de Remonstrantse
Broederschap  opgericht.  Jaren  daarna  werden  deze  ‘rekkelijken’  weer  stilzwijgend
getolereerd in de Nederlanden. 
Zo’n driehonderd jaar  na de synode van Dordrecht  werd een kleine Remonstrantse
gemeente gesticht in Zwolle. 
Remonstranten ontwikkelden zich in de loop der jaren tot een vrijzinnige gemeenschap
met veel  ruimte voor individuele geloofsbeleving.  De christelijke traditie speelt  een
grote rol, maar er wordt ook geput uit andere wereldgodsdiensten. 
De Zwolse Remonstranten willen ook anderen kennis laten maken met hun beleving.
Daarom presenteren ze een selectie uit de artikelen, die ds. Fride Bonda schreef voor
het maandblad van de  geloofsgemeenschap. 
Claas Hamming

Ionaviering
Op 3 februari was er een Ionaviering in de Wolwever-straat. Het
was niet de eerste keer dat twee bevlogen leden zich voor een
dergelijke  dienst  hadden ingezet.  Fijn  toch dat  zoiets  in  onze
gemeente  mogelijk  is.  De kerkgangers  zijn  waarschijnlijk  blij
geweest, dat ze die ochtend naar de kerk waren gegaan: de  8
dopersen en de 8 Windesheimstudentes (die een kijkje kwamen

nemen).  We hebben geluisterd,  gezongen en gebeden, twee bij twee over het thema
“vergeven” gepraat en naar de twee daarbij passende films gekeken. We voelden ons
verbonden en we waren blij  met  deze  dienst.  Maar……dopersen  en remonstranten,
waar bleven jullie om dit met ons te beleven? Hier gaat het toch om? 
Dank aan Karin en Aart.
Sity Krijtenburg-Smeding 

Voor wie niet bij de viering was; bekijk deze indrukwekkende filmpjes over vergeving
bij een rechtszaak tegen een seriemoordenaar (https://youtu.be/1ZQAndvJ6rg) en hoe
Corrie  ten  Boom  een  ontmoeting  heeft  met  een  kampbeul  ruim  na  de  oorlog
(https://youtu.be/N_bB6R_AchU).



Bomen planten ……

Verruim onze levens, opdat ouder worden nìet betekent harder worden
     of verrotten, maar blijven rijpen, in regen en zon, met bloemen en 
     vruchten. met wortels en takken.
Plant ons als bomen in de aarde van uw schepping,
Plant ons als koren, dat met en ondanks onkruid, brandnetels en stenen
    van het pad toch groeit,
Plant ons als dorp bovenop een heuvel, zodat de lichtjes er van de vlakte
    afbakenen met en ondanks regen, nevel en onweer.
Plant ons als een blinkende olijfboom.
Plant ons als bamboe, waarvan de buigzaamheid ijzersterk wordt.  
Plant ons als een ceder, die beschutting geeft en die als een silhouet
    afsteekt tegen de ruimte.
Plant ons als een cypres, die zich in de hoogte toespitst als een banier.
Plant ons zelfs als een plantaan, die jaar in, jaar uit dikker wordt langs 
    onze wegen, die erdoor worden beschaduwd.
Plant ons als bomen, die de seizoenen trotseren en voortdurend breder
   worden, want ‘Het Koninkrijk Gods’ is als een mosterdzaadje, dat
   iemand nam en in zijn tuin zaaide, en het groeide en werd een boom,
   en de vogels nestelden in zijn takken.

André Dumas: ‘Honderd kansen tot inkeer’ (Lucas 13: 18-19)



Literatuurkring verdiept zich in de wereld van Alex Boogers 
Voor de tiende keer is de literatuurclub bijeen geweest.
Met acht personen bespraken we de roman 'Onder een
hemel van sproeten' van Alex Boogers. Het boek laat de
achterkant zien van de multiculturele samenleving, waar
armoede,  geweld  en  racisme  tot  de  harde  realiteit
behoren. Het verhaal speelt zich af rond drie personen die

in  dezelfde  buurt  wonen;  een  opbouwwijk  onder  de  rook  van  Rotterdam.
Harvey is een goeiige jongen van Surinaamse afkomst. Hij woont bij zijn gescheiden
moeder, die een lager schooladvies negeerde en ervoor zorgde dat hij naar het VMBO
kon. Ogenschijnlijk is Harvey traag van begrip. Zijn imposante gestalte in combinatie
met  zijn  weerloosheid  maken  hem  een  geliefd  doelwit  van  geweld  en  pesterij.  
Degene die voor hem opkomt is Amy, een joods meisje. Geregeld springt ze tussen hem
en zijn kwelgeesten in. Amy wordt het slachtoffer van een groepsverkrachting. Ze kan
de ervaren pijn noch aan zichzelf, noch aan anderen bekennen. Thuis, bij haar moeder
en stiefvader, is ze onhandelbaar en naar school gaat ze niet langer.
De enige bij wie ze zich vertrouwd voelt is een weduwnaar, Jacob, die ze af en toe
bezoekt in zijn vogelobservatiehut. Door het verlies van zijn vrouw is Jacob overmand
door verdriet. Hierdoor ontgaat het hem wat er precies aan de hand is met Amy. Pas op
het  eind,  wanneer  hij  haar  dagboek  in  handen  krijgt,  valt  bij  hem  het  kwartje.
Drie gevoelige en begaafde mensen, die gebukt gaan onder het leven van alledag. Ze
worden in beslag genomen door het  verwerken van pijn en verdriet.  Uiteindelijk is
Harvey de enige die het noodlot kan afwenden. Een Italiaan moedigt hem aan te gaan
lezen.  Door  zich  te  verplaatsen  in  de  wereld  van  de  literatuur  creëert  Harvey  een
werkelijkheid  die  hem  naar  de  collegebanken  van  de  universiteit  voert.  
Alex Boogers pakt veel thema's bij de horens, waardoor het boek minder makkelijk te
verteren is.  Bovendien is de verhaallijn onderworpen aan een pendel  tussen heden,
verleden en toekomst, waardoor je het spoor soms even bijster bent. Aan de andere kant
heeft  het  boek  vaart  en  spanning  en  onderscheidt  Alex  Boogers  zich  door  een
geweldige taalbeheersing. Eigenlijk zou je het twee keer moeten lezen om het boek in
zijn volle omvang te kunnen bevatten.
De volgende literatuurkring is op donderdag 9 mei. We bespreken dan het boek ‘De
trooster’, van Esther Gerritsen. 
Aanvang: 19.30 uur, Assiesstraat 20 in Zwolle.
Nog niet eerder bij de literatuurkring geweest? Dan graag vooraf aanmelden bij Tineke
Datema, tiend123@gmail.com  of 038- 4541886.
Tineke Datema

Religiequiz
Op donderdag avond 14 februari  was het zo ver. Er werd gestreden om de Reliquiz
Wisseltrofee.  De deelnemers  werden  ingedeeld in  een viertal  teams,   een  gemengd
gezelschap  van  doopsgezinden  en  remonstranten.  Alle  leeftijdscategorieën  waren
vertegenwoordigd. Jammer dat het totaal aantal aanwezigen beperkt was, maar laten we
maar zeggen “kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit”.
Welke bijbelse figuur staat afgebeeld in deze Emoji’s?



Zo maar één van de vele opdrachten en vragen,
die  Lex  Biemond  als  quizmaster  in  petto  had.
Daarnaast  waren  er  multiple  choice  vragen-
rondes  over  diverse  thema’s.  Afbeeldingen
moesten  worden  verklaard  en  naar  aanleiding
van  het  verhaal  van  Noach  waren  er  muziek-
vragen  over  liederen  met  regen  als  onderwerp.
De vragen gingen over een een breed scala aan
onderwerpen.  Naast  het  Christendom  kwamen
ook andere wereldbeschouwingen aan bod. 
De  avond  was  perfect  georganiseerd.  Een
ontvangst  met koffie,  thee of  fris  en na afloop
een glaasje, maar boven al leuke, soms verhitte,
gesprekken over de mogelijke antwoorden.
Claas Hamming

antwoorden op de Emoji’s: 1=Salomo 2=Lazerus 
3=Jozef 4=David 5=Isaac 6=Simson 7=Zacharias

VAN BUITEN DE GEMEENTE

Busroutes
Op 17 februari verandert het busvervoer in Zwolle. De bussen vertrekken vanaf de an-
dere  kant  van het  station, de Zwolle Zuid kant.  Voor bezoekers  aan  de kerk is de
dichtstbijzijnde halte Sassenpoort of Kerkbrugje te bereiken met lijn 4. Het begin van
de route zal een beetje wennen zijn maar heb vertrouwen in de chauffeur, die weet wat
hij doet.

Nemato Change a Life
De newsletters van Nemato zijn gemakkelijk te 
vinden op het webadres:
http://www.matinyanafund.org.za/ 



Jubileumviering 400 jaar Remonstranten
Op 3 maart 2019 wordt er een bijzondere viering
georganiseerd, een landelijke kerkdienst in Rotter-
dam. U bent allen uitgenodigd om daarbij aanwe-
zig te zijn. De Rotterdamse cantorij voert daar een
speciaal voor deze gelegenheid geschreven cantate

uit, op een tekst van Sytze de Vries. De kerk is open vanaf 14.15 uur.
Zie verder ook: https://www.remonstranten.nl/400-jaar-remonstranten/ 

Uit de Ring Zwolle: Voorbij de horizon
kijken met hoop naar de wereld van morge, regionale buitendag op 23 juni 2019
Om alvast te noteren in uw agenda; de dag vol bezinning, inspiratie en ontmoeting op
zondag  23  juni  2019.  De GDS,  FDS en  de  Ring  Zwolle  organiseren  dan  voor  de
allereerste keer samen een buitendag. Een beetje anders dan anders want als locatie is
gekozen voor recreatiepark ‘de Roggeberg’ in Appelscha. Feestelijk, deels in de open
lucht,  en  met  veel  ruimte  voor  ontspanning  en  ontmoeting.  Voor  iedereen  die
geïnteresseerd is in geloof,  zich betrokken voelt  bij  een geloofsgemeenschap en op
zoek is naar inspiratie en een unieke ervaring van samen gemeente-zijn.
Op het terrein is ook ruimte om te kamperen! 
Het definitieve programma volgt nog, maar zet de datum vast in de agenda. Wij houden
u op de hoogte.
Tineke de Vries-Drent

WERKEN AAN VREDE EN GERECHTIGHEID

Pleidooi voor zorg voor het klimaat
Veel mensen in Nederland en daarbuiten maken zich ernstige zorgen over de klimaat-
veranderingen ten gevolge van de aantasting van het milieu. Ieder kan er natuurlijk zelf
aan werken om deze aantasting tegen te gaan door zuinig om te gaan met energie en
grondstoffen en in het algemeen bewust te leven. Maar ook overheid en bedrijfsleven
dienen hieraan mee te werken. Ondanks vele plannen van klimaattafels, e.d. en mooie
beloften van de regering, zit daar niet veel schot in. 
Naast de scholieren, die in grote getale naar Den Haag kwamen, hebben organisaties
als  Milieudefensie,  Greenpeace,  FNV,  Oxfam,  Woonbond  en  De  Goede  Zaak  het
initiatief  genomen  om  massaal  deze  zorgen  duidelijk  te  maken,  via  een  grote
Klimaatmars op  zondag  10  maart  van  13.00  tot  16.00  uur,  vanaf  de  Dam  in
Amsterdam.  Er  wordt  daarbij  gepleit  voor  een  eerlijke  verdeling  van  de  lasten  en
lusten, voor maatregelen waardoor  ‘de vervuiler  betaalt’,  voor een toekomst waarin
iedereen  duurzaam en warm woont en een toekomst  met  goede groene banen voor
iedereen. Meer informatie is te vinden op https://maakdeklimaatmarsgroot.nl. Hiernaast
staat in Zwolle een groepje 'Grootouders voor het klimaat' al een aantal donderdagen
tussen 12.30 en 13.30 uur op de Grote Markt – bij de Groene Engel – om aandacht te
vragen voor een leefbare toekomst voor hun klein- en achterkleinkinderen. En tenslotte
kan natuurlijk ieder bij de komende verkiezingen hieraan denken bij het uitbrengen van
haar/zijn stem.



Red het Europese vredesproject 
In de aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement in mei 2019 pleit een
brede alliantie van 74 organisaties uit negen Europese landen, waaronder kerken en
vredesbewegingen (o.a. Kerk en Vrede), de hulporganisaties Misereor en Brood voor
de  Wereld  en  de  milieuorganisatie  Greenpeace,  voor  redding  van  het  'Europese
vredesproject'.  Deze alliantie bekritiseert  de plannen van de EU om te investeren in
wapenonderzoek en militaire samenwerking met derde landen. De EU moet staten, die
oorlog voeren  of  mensenrechten  schenden,  zeker  niet  bewapenen.  Gezien  het  grote
aantal gewelddadige conflicten eisen de ondertekenaars, dat de EU meer investeert in
geweldloze conflictbeheersing. Na WO II is immers de Europese samenwerking juist
tot stand gekomen om oorlog tussen landen in Europa tegen te gaan; dan moet de EU
nu niet oorlogen elders bevorderen. Iedereen binnen de EU wordt uitgenodigd om vóór
de Europese verkiezingen de oproep te tekenen op www.savethepeaceproject.eu. Daar
staat ook de tekst van de oproep, een lijst van de 74 ondertekenende organisaties en
achtergrondinformatie over de eisen aan het Europees Parlement.
Henk Blom

George en Eran komen naar Zwolle met maatschappelijk geëngageerd theater
Het Vredesplatform Zwolle beveelt jullie aan om op 12 maart 20.30 uur in Odeon het
theaterstuk van George Elias Tobal en Eran Ben- Michaël, die eerder o.a. “George &
Eran lossen Wereldvrede op!” voor het voetlicht brachten, te bezoeken.  
Zij maken voorstellingen die midden in de maatschappij staan en over een wereldwijs,
divers en veranderend Nederland gaan. Hun voorstellingen op het snijvlak van toneel
en stand-up zijn maatschappelijk geëngageerd en persoonlijk. Met humor, zelfspot en
relativering  worden  grote  maatschappelijke  thema’s  teruggebracht  tot  menselijke
proporties. Zij vertellen verhalen die in een veranderend Nederland belangrijk zijn en
verteld moeten worden. Verhalen die kloppen aan de poorten van ons land, onze stad
en onze buurt. Verhalen die door ons bloed stromen. Verhalen die iedereen meemaakt
en die iedereen aangaan. 
George  en  Eran  komen met  de voorstelling ‘George  en Eran  worden  racisten’.  Zij
willen mensen aan het  denken zetten over de hedendaagse debatcultuur,  waarin het
eigen  gelijk  halen  belangrijker  lijkt  te  zijn  dan  van  gedachten  wisselen  over  een
maatschappelijk probleem. “Het maakt me niet uit of je deugt of niet. Jij bent het niet
met mij eens, je hebt me beledigd, ongemakkelijk gemaakt, ik heb het gevoel dat je iets
van me afpakt. Dus ben je een racist of landverrader.” 
George en Eran willen graag na de voorstelling doorpraten met bezoekers over lokale
vraagstukken rond racisme en discriminatie.
Het Zwols Vredesplatform

Bijbelroute Rijksmuseum
Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft een Bijbelroute uitgezet in het Rijksmuseum
langs twaalf meesterwerken gebaseerd op de Bijbel. Dit in het kader van het Europees
Jaar van het Cultuur Erfgoed. U kunt deze route op eigen gelegenheid lopen aan de
hand van het gidsje ‘Het Woord verbeeld’ dat u kunt downloaden.
Zie https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbelroute/  



Vrijzinnig Hattem lezing over Spinoza 12 maart, 20.00 uur
Foeke  Knoppers,  emeritus  Remonstrants  predikant,  zal
een lezing houden over het denken van Spinoza (1632-
1677), misschien wel Nederlands grootste filosoof.
De  inleider  zal  vooral  ingaan  op  Spinoza’s  godscon-
ceptie. Deze ziet men tegenwoordig wel als een mogelijk
alternatief  voor  de  traditionele  christelijke  godsvoor-
stelling.  Ook  zal  er  aandacht  zijn  over  de  verhouding
wetenschap  –  geloof.  Spinoza  weersprak  destijds  de
mening  dat  de  “moderne”  wetenschap  geen  enkele
“spirituele” betekenis had. Twee punten die ook nu nog
actueel zijn. De Marke, Daendelsweg 2, Hattem. Entree:
€ 7,50.
Liesbeth Drese-Bouwman

Kerken als Podium op zaterdagen om 15.30 uur
2 maart 2019, Onze Lieve Vrouwe Basiliek
Koorconcert Basiliek, Uitvoerende(n) Kamerkoor Pro 
Musica, o.l.v. Rolf Drost, orgel: Adriaan Koops
Werken van o.a. Haydn, Duruflé, De Jong, Bruckner, 
Fauré, Goodall
9 maart 2019, Plantagekerk
Cello en piano, Uitvoerende(n) Eloy García Pérez (piano)
en Anouk Meijer (cello)
Volksmuziek met werken van o.a. Martinů, Bloch en de 

     Falla.
16 maart 2019 Lutherse Kerk, 

Brass ensemble, Uitvoerende(n) Koperkwintet Vieve Brass
Koen Ross en Jonne Kleinjan trompet, Marinka Kluiver hoorn, 
Jeroen Ardesch trombone, Jasper Tuik tuba. Werken van o.a. 
Debussy, Kamen en Ewald.

23 maart 2019 Doopsgezinde Kerk
Klarinet, viool en piano
Uitvoerende(n) Miala Trio: Mia Kogelman (klarinet), Alice 
Siu(viool), Laura Troost(piano).
Werken van o.a. Milhaud, Khacharurian, Piazzolla.

30 maart 2019  Plantagekerk
Concert van orgel en koor
Uitvoerende(n) Jongenskoor Dalfsen o.l.v. Henk Ophoff, Adriaan 
Koops – koorbegeleiding.
Werken van o.a. Dyson, Brahms en Fauré



AGENDA FEBRUARI
do 28 19.30 gesprek in de avonduren, Mennokamer

AGENDA MAART
zo 03 14.15 dankdienst remonstranten Rotterdam
di 05 19.30 verteltheater ‘zit er nog rek in?’
do 07 19.30 compassiemeditatie, Mennokamer
vr 08 10.00 bronnen van inspiratie, Mennokamer
di 12 14.00 gesprek over levensvragen, Mennokamer
di 12 20.00 Foeke Knoppers over ‘Het denken van Spinoza’, De Marke
do 14 17.00 Tafel van vier voor vrouwen
di 19 10.00 RVC bij Riekje Veurink, 038-7370248
do 28 19.30 gesprek in de avonduren, Mennokamer

Inleverdatum kopij 22 maart 2019 (redactieadres: zie adressen)

Of per E-mail: dewolwever@gmail.com    



PREDIKANT Voor de remonstrantse en Doopsgezinde gemeenten:
Fride  Bonda,  Staringlaan  6,  3818  RN  Amersfoort,  033-4624455,  06-16783562,  werkdagen  zijn
dinsdag, donderdag en vrijdag. Email: gebonda@planet.nl   

ADRESSEN REMONSTRANTEN 
Kerkenraad:
Voorzitter: Harry Wendt 038-4545434 wenhwendt@hotmail.com
Secretaris: Nanneke Rijkhoff, 0572-391725 nannekerijkhoff@gmail.com
Penningmeester: Rachel Lopes Cardozo, 06-52146226 rachel.cardozo@gmail.com

Giro NL93INGB0000922950 t.n.v. Rem. Gemeente Zwolle.
Lid: Janny Buijnink 0527-253415 jannybuijnink@hotmail.com
Ledenadministratie: Tineke Boot, 038-4654078, tineke.boot@kpnplanet.nl  
Diaconale commissie: Joke Spiers, 038-4531086, jc.spiers@home.nl  
Triodosbanknummer NL56TRIO0254722873, t.n.v. Remonstrantse Broederschap, gemeente Zwolle,
diaconale Commissie.
Mailadres remonstrantse gemeente Zwolle: remonstrantsegemeentezwolle@gmail.com
Website Remonstrantse gemeente Zwolle: www.remonstranten.nl/zwolle/      
Landelijk bureau Remonstranten: Landelijk Bureau, Nieuwegracht 27 A, 3512 LC Utrecht, tel. 030-
231 69 70, email: info@remonstranten.nl, website: www.remonstranten.nl

ADRESSEN DOOPSGEZINDEN
Kerkenraad:
Voorzitter: Tineke de Vries-Drent  0529-850337, 06-25363195, tdevriesdrent@gmail.com
Secretaris: Ekke F. Klamer,  038-4660180 secr.dgzwolle@gmail.com 

postadres Wolweverstraat 9, 8011 NW Zwolle 
Penningmeester: Renze Zijlstra 038-337 74 76 renze.zijlstra@gmail.com 

Bank NL86INGB0000883403, NL69ABNA0451415396, 
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zwolle

Lid: Thecla Barneveld, 038-4657454 thecla.barneveld@home.nl
Ledenadm.: Ronald Tuinstra 0529-457434
Kerkmeester: Ans Bennink, 038-4537210
Verhuur kerk: Truus Klamer, 038-4660180
Website Doopsgezinde Gemeente Zwolle:       http://www.dgzwolle.doopsgezind.nl/ 

REDACTIE DE WOLWEVER
Tineke Boot, Willy Prangsma, Jelma Wiegersma, Karin Janze, Ronald Tuinstra en Theo Prangsma
038-4221316
mailadres redactie: dewolwever@gmail.com
Digitale Nieuwsbrief: info@dgzwolle.doopsgezind.nl  

Trekkers taakvelden (stand eind 2017)
1 vieren F. Bonda
2 zingeving F.Bonda
3 contact T. Datema tiend123@gmail.com 038-4541886

M. Spruit mta.spruit@kpnplanet.nl 06-515 960 75
4 jeugd D. Dijksma tymen.wieger@planet.nl 038-422 96 00
5 basis T. Klamer fam@efklamer.nl 038-466 01 80
6 gebouw W. de Jonge wkdejonge@tele2.nl 038-453 40 67
7 informatie R. Zijlstra renze.zijlstra@gmail.com 038-337 74 76
8 wereld A. Hoogcarspel a.p.hoogcarspel@home.nl 038-454 26 11



Meester Koolenweg 43
8042 GC Zwolle


