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Vrolijk Paasfeest
De dagen rondom Pasen heeft voor velen iets beladens. Terwijl driekwart van de
Nederlandse bevolking nauwelijks of helemaal niets weet van de betekenis van Pasen,
staat men in talloze kerken stil bij het leven en sterven van Jezus. En o ja, natuurlijk,
ook bij zijn opstanding! Maar met dat laatste hebben ook weer veel mensen moeite
vanwege het hoe en waarom. Onze Lieve Heer lijkt 2000 jaar geleden wel een heel
merkwaardig drama op aarde te hebben neergelaten. Eerst een mens op de meest
gruwelijke wijze aan zijn eind laten komen en dan een paar dagen later diezelfde mens
uit de dood op wekken. Hoe bedenk je het? Met zo’n benadering denk ik niet dat wij de
buitenwereld weten aan te spreken. Laat ik dan ook allereerst voorop stellen dat het
Paasgebeuren een religieus verhaal is en geen historische gebeurtenis. Mensen van lang
geleden hebben toen, tijdens die laatste week tot en met Pasen iets beleefd waar ze de
woorden niet voor konden vinden. De vrouwen die het lege graf ontdekten en -volgens
één evangelie- zelfs Jezus  ontmoetten, werden dan ook in eerste instantie niet geloofd.
Of moet ik er bij denken: niet begrepen? En die ongelovige Thomas kan in ieder geval
op mijn sympathie rekenen: eerst zien en dan geloven! Hoe dan ook!
In de traditie van de kerk is het de gewoonte om veertig dagen voor Pasen te spreken
over de lijdenstijd. De lijdensweg die Christus moest volgen, staat dan centraal. Sterker
nog: de lijdensweg die Christus voor ons moest gaan, want uiteindelijk is hij gestorven
zodat de mensheid zich kon verzoenen met God. Ik sta in feite met lege handen als dat
een feitelijke waarheid zou zijn, omdat ik er niets mee kan. Bovendien is die
verzoeningsleer al jaren geleden door Cees den Heijer naar het rijk der fabelen
verwezen.  Wel kan ik begrijpen dat mensen het lijden van Christus en het lijden in de
wereld met elkaar in verband hebben willen brengen. De Christus (is dat God?) lijdt
met de wereld mee, omdat hij het zelf heeft meegemaakt. Of zoals dat zo prachtig is
beschreven door Huub Oosterhuis (Tussentijds lied 161): “O lichaam ons gegeven, 
O Heer van ons bestaan, geef dat wij van u leven en niet verloren gaan.”
Vanuit die bijzondere ervaring van toen worden mensen van nu opgeroepen om op
concrete wijze te werken aan Gods Koninkrijk dat onder ons is. In onze keiharde
wereld is het lijden voor tallozen een dagelijkse werkelijkheid. Je moet wel gek zijn om
te denken dat je die werkelijkheid kunt veranderen. En toch kunnen mensen, die
Christus als uitgangspunt, basis of fundament in geloof hebben aanvaard niet anders.
Ja, dat klinkt misschien erg on-vrijzinnig (en dat bent u niet van mij gewend), maar ik
probeer het voor mijzelf wat duidelijker te maken met verwijzing naar de teksten van
twee liederen die mij dierbaar zijn. Het eerste is een modern lied van Iona dat begint
met “Wij zijn het lichaam” (van Christus). 
Het tweede is het in doopsgezinde kringen geliefde “Ik voel de winden” dat zingt over
de “stille gast” en de “wijze loods”. Is het niet zo dat wij Christus ontmoeten en laten



spreken als wij als gemeente bij elkaar zijn? (Ik gebruik dan meestal het begrip God en
het liefst Gods Geest om te voorkomen dat ik het zou hebben over die door mensen
vergoddelijkte Jezus!). Hoe dan ook: het lijden in deze wereld is een keiharde realiteit,
maar die tegenkracht van het Koninkrijk die oproept tot solidariteit, zonder
voorwaarden vooraf,  is ook een realiteit. En die laatste realiteit zal voor mensen,  die
daarin geloven, uiteindelijk sterker blijken te zijn. Om in Bijbelse termen te spreken: de
duisternis zal door het licht worden verdreven, het leven zal de dood overwinnen! Alle
reden om daar met Pasen aan herinnerd te worden. Ik hoop dat wij ons daar door laten
aanspreken. Alle reden om elkaar in velerlei opzichten een vrolijk Pasen toe te wensen.
Ds. Andries Bakker

Wij zijn het lichaam (Ionabundel lied 42: 1 en 4)

Wij zijn het lichaam 
en Eén is het hoofd.
Eén Geest geeft leiding 
en roept tot geloof.
Eén God de Vader- 
wij allen gedoopt in één hoop

Vrouwen en mannen 
horen zijn stem, 
vormen zijn lichaam,
getuigen van Hem, 
bidden en dienen
en zeggen Hem voort: levend woord.

Ik voel de winden Gods vandaag (Doopsgezinde bundel 289)
Ik voel de winden Gods vandaag;
vandaag hijsch ik het zeil.
Gehavend is ’t en zwaar van schuim,
maar ‘k hijsch ’t en hoop op heil.
Want Christus zelf, als stille gast
reist in mijn scheepje mee.
Op Zijn bevel durf’k uit te gaan
Op wilde, hooge zee!

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

02 april  do ds. A.H.Bakker
09 april re invulling met gemeenteleden, Palmpasen
13 april dore ds. A.H.Bakker, dienst van brood en wijn, 19.30 uur
16 april redo mw. ds. G.E. Bonda, Pasen, m.m.v. DoReVocaal
23 april do br. D.J. Steenbergen, Zwolle
30 april do liturgiegroep

De Venus   Spoolderbergweg 19, aanvang 10.30 uur
13 april ds. J. Vonk, Diezorg, avondmaal, 15.30 uur
16 april dhr. H. Enthoven, Dalfsen, Pasen

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



Belangrijk: dit jaar is er geen paasontbijt. 
dat doen we een andere keer

BIJ DE DIENSTEN

Vieren
Zondag 9 april is er een dienst door en met vrienden en leden. De week daarna is het
Pasen. In die viering ga ik voor. Daarom is er deze tweede zondag een viering van
bezinnen en ontmoeten. Niet na de dienst, maar ook in de dienst. Het is een initiatief
om elkaar beter te leren kennen. Trudy van Soldt, Ineke Regina, Titia Zinsmeister en ik
hebben de voorbereiding gedaan van deze ontmoeting.
We kijken naar een deel van een interview met cabaretier en dichter Dolf Jansen in het
televisieprogramma De Verwondering met Annemiek Schrijver. Hij heeft het over
medemenselijkheid en angst en je inleven in de ander. Hij leest een tekst voor van de
vermoorde Britse politica, Jo Cox. De moordenaar was bang dat zij hem zijn land wilde
afpakken; hij was bang voor verandering. Deze angst voor verandering is van alle
tijden; ook van bijbelse tijden. Deze zondag is het Palmpasen, de dag van de intocht
van Jezus in Jeruzalem, vijf dagen voordat hij vermoord werd. Jo Cox schreef: er is
zoveel meer dat ons bindt dan wat ons scheidt. 
Verbinding tussen een oude religieuze gebeurtenis met gebeurtenissen in ons leven en
in de wereld. Genoeg om met elkaar in drietallen van gedachten te wisselen, met hulp
van een paar vragen. Er is muziek op de piano van Harry Wendt, van Titia met haar
fluit en van Kor die begeleidt. Allen van harte welkom!
Als je de smaak te pakken hebt kun je na de dienst je naam invullen op een briefje en in
een doosje doen om later nog een smet één iemand verder te praten tijdens een
wandeling, een kop thee of een biertje. 
Fride Bonda

13 april avondmaalsviering / tafel van brood en wijn, uitnodiging
Op 13 april wordt de Avondmaalsviering gehouden. Aanvang:
19.30 uur. Deze Avondmaalsviering is een gezamenlijke viering
van de doopsgezinde en remonstrantse gemeente Zwolle. In
Remonstrantse kring spreken velen liever over “de tafel van
brood en wijn”. Met een kleine groep uit beide “huizen”
proberen wij vorm te geven aan deze gezamenlijke viering. Juist
nu wij wegen proberen te ontdekken hoe wij in de toekomst
samen verder kunnen optrekken, is het boeiend om te ontdekken

hoe je verschillende tradities met elkaar kunt verbinden. Voor alle duidelijkheid
vermeld ik dat iedereen van harte welkom is deze viering mee te maken. Er zijn geen
drempels, dichte deuren, voorwaarden of voorbehouden. Iedereen die “in of door
geloof” zich uitgenodigd weet of voelt, is welkom. 
Ds. Andries Bakker 



Witte donderdag
Bij deze viering met brood en wijn vertoont ds. Andries Bakker een hongerdoek. Dat is
een soort altaarkleed uit kerken in Zuid-Amerika, Zuid-Afrika en Indonesië. Het werd
aanvankelijk gebruikt om brood en wijn af te dekken en later werd het opgehangen,
omdat het zo mooi beschilderd werd. Het is een hongerdoek uit Haiti, waarop je allerlei
gebeurtenissen uit het leven van Jezus ziet en uit de wereldgeschiedenis.
Vruchtbaarheid, vrede en goed leven tegenover vluchten oorlog en angst. 
Er is een adhoc koortje. Er wordt een uurtje “ingezongen” of geoefend op donderdag
30 maart om 19.30 in de Wolweverstraat. Men kan zich opgeven bij Jelma Wiegersma
jelmawiegersma@gmail.com of ds. Andries Bakker andries.bakker@doopsgezind.nl. 

Hongerdoek 1982 Haïti Leven onder de regenboog
Bij de vieringen deze en volgende maand
maakt ds. Andries Bakker gebruik van deze
hongerdoek in de diensten. Ook in de paas-
viering komt een deel van het doek in beeld.
Hieronder enige uitleg bij het bekende doek
geschilderd door de Haïtiaanse kunstenaar
Jacques Chéry (1928). Hij behoort tot de
groep kunstenaars die in Haïti ‘de
primitieven’ wordt genoemd. 
Hun expressieve kunst wordt gekenmerkt
door krachtige beelden en een verbazende

rijkdom aan kleuren en vormen. Het bijzondere van deze Hongerdoek is de versmelting
van een dubbele realiteit: de boodschap van de bijbel en de wereld zoals die begin jaren
tachtig in Haïti ervaren werd. Geweld, onderdrukking en bewapening staan tegenover
de bijbelse utopie van hoop leven en verwachting. Hij schilderde de bijbelse wereld
zoals die wordt . Het meest in het oog springend is de lijdende Christus aan de
levensboom. Jezus is ook nog in vijf andere taferelen aanwezig, herkenbaar aan zijn
oranje-rood gewaad. Hij lijdt mee met mensen, wijst hen de weg en zit met hen aan
tafel. Het doek bevat negen taferelen. 
De onderste blauwe strook laat ons kennis maken met (boot)vluchtelingen, met oorlog
en hebzucht. Die strook duidt op helse zaken op de weinig rooskleurige situatie waarin
de wereld en Haïti (in de jaren 80 van de vorige eeuw, maar nog steeds is het thema
actueel!) in het bijzonder verkeert. In de middelste lichtgroene strook staat Jezus
centraal als rabbi die hoop geeft en uitzicht op leven. De bovenste lichtgele strook
verwijst naar hemelse, naar goede waarden, mensenrechten, de vrede van het aards
paradijs en van samen delen van de goede vruchten van de aarde aan de tafel. En dat
alles speelt zich af onder de regenboog, symbool van hoop en veelkleurigheid, als
visioen voor een goede aarde. 



PASEN

De gestorvene
Zeven maal om de aarde gaan,  
als het zou moeten op handen en voeten;  
zevenmaal om die éne te groeten  
die daar lachend te wachten zou staan.  
Zeven maal om de aarde gaan.   

Zeven maal over de zeeën te gaan,  
schraal in de kleren, wat zou het mij deren,  
kon uit de dood ik die éne doen keren.  
Zeven maal over de zeeën te gaan -  
zeven maal, om met zijn tweeën te staan.   

uit 'De Slechtvalk' (1966) van Ida Gerhardt (1905-1997)

Vurig is het verlangen in alle tijden om een geliefde terug te laten keren uit de dood. In
het gedicht van Ida Gerhardt voel ik de pijn van het verlies, het intense verlangen om
een lach te zien en ‘met zijn tweeën te staan’. Er zijn mythen uit oertijden waar een
mens afdaalt in het dodenrijk om zijn geliefde terug te brengen naar het leven. Zo’n
verlangen om de scheiding van de dood te overbruggen, om de dood te overwinnen.
Het is de kracht van mythen en verhalen die dat verlangen vertolken. In verhalen wordt
het waar. Geliefden keren terug, maar niet als dezelfde persoon, maar bijvoorbeeld als
de lente of vruchtbaarheid of als wassend water. 

In eenzelfde verhalentraditie kun je de opstanding van
Jezus van Nazaret lezen. Maria Magdalena die weent bij
het graf van haar geliefde rabbi en dan de door
Rembrandt getekende tuinman met flamboyante hoed, die
zegt, ‘Maria houdt mij niet vast’, maar vertel aan anderen
hoe je geïnspireerd werd door mijn levensinzichten; die
gaan niet om mij, maar om alle mensen te laten leven uit
hun levensbron. Er is licht, leven en liefde
Ook in dit verhaal keert de gestorvene terug, als inspiratie
die zich eindeloos en eindeloos kan delen. Een
verwondering waardoor we ons kunnen laten raken. Ook

al kunnen we het niet bevatten. ‘Omdat gij het zijt, groter dan ons hart, die ons hebt
gezien eer ik werd geboren’. In de paasmorgenviering zingt Dorevocaal een aantal
liederen. Onder andere het lied waarin bovengenoemde zin komt. 



Voortgang Overleg Samenwerking DORE
Op 7 maart jl. is er weer een vergadering geweest van delegaties van beide
kerkenraden. Een duidelijke stap voorwaarts is de instelling van twee werkgroepen.
Een werkgroep “Liturgie” en een werkgroep “Profiel”. De eerste werkgroep buigt zich
over de inhoud, de vormgeving en het aantal maandelijkse vieringen. Deze groep
bestaat uit beide predikanten twee doopgezinde leden en twee remonstranten.
De werkgroep “profiel” praat  over: Wie willen we zijn? Welke uitstraling moet een
mogelijke “Wolwever Kerk” hebben. Zijn andere samenwerking-partners mogelijk?
Deze commissie bestaat uit 3 Do’s en 3 Re’s.
Beide commissies gaan spoedig van start. Heel misschien kunnen ze zich al presenteren
op de voorjaarsleden vergadering.
De doopsgezinde kerkenraad heeft een beroepingscommissie ingesteld die opdracht
heeft om de opvolging van ds. Andries Bakker te onderzoeken.
Zoals eerder beloofd nemen wij geen beslissingen of doen wij geen toezeggingen
zonder uw steun.
Namens de Kerkenraad,
Claas G. Hamming

Vasten en Voedselbank?
Op 12 maart, de 2e zondag in de 40-dagentijd, ging in de
Wolweverstraat voor ds. Lense Lijzen. De dienst had als thema:
‘Een mens te zijn op aarde’. 
Remonstranten hebben niet zo veel met vasten, zei hij, de
doopsgezinden in Groningen besteden er wel aandacht aan.

De eerste lezing was uit Jesaja (58: 1 t/m 10). Een paar verzen daaruit  (in de Willibrord
vertaling): 
vs.5 Is dat soms het vasten dat Ik verkies, is dat een dag waarop de mens zich
vernedert? Zijn hoofd als een riet laten hangen en neerliggen in zak en as: noemt gij dat
soms vasten, en een dag die Jahwe behaagt? 
vs.6 Is dit niet het vasten zoals Ik het verkies: boosaardige boeien slaken, de strengen
van het juk losmaken, de geknechte de vrijheid hergeven, en alle jukken door te
breken? 
vs.7 Is vasten niet dit: uw brood delen met wie honger heeft; arme zwervers opnemen
in uw huis; een naakte kleden die gij ziet en u niet onttrekken aan de zorg voor uw
broeder? 
Eén van Lijzens conclusies was, in lijn met Jesaja: vasten betekent niet in eerste aanleg
‘je onthouden van iets’, het betekent juist ‘doe iets positiefs voor de medemens, die het
nodig heeft’.
De eerste  zondagen van april (2 en 9 april) kunt u weer producten meenemen voor de
voedselbank (houdbare levensmiddelen, verzorgingsproducten). In de hal staan groene
kratten van de voedselbank Zwolle, waarin de producten gelegd kunnen worden.
Geef ruimhartig, doe iets positiefs. Dan kan de voedselbank met Pasen (16 april)
misschien ook iets extra’s doen!
Aart Hoogcarspel



Tafel van 4
Donderdag 16 maart vond alweer de zevende editie plaats van het gebeuren 'Tafel van
4', met als thema dit keer 'trouw aan jezelf, trouw aan je idealen'.
De werkgroep: Elly Kuijers, Coot Winkler Prins en Margreet van der Werf, Inge Straks
en ondergetekende verwelkomde om 17.00 uur zo'n 20 vrouwen met thee en koffie.
Margreet van der Werf deed het thema uit de doeken en vroeg een ieder zich even voor
te stellen en kort de reden van hun aanwezigheid te noemen. De antwoorden liepen
uiteen van 'vorig jaar heb ik zo'n mooi gesprek gehad' tot 'ik hou zo van soep!'. Daarna
werd er genoten van linzen-pompoensoep, Italiaanse groentesoep, tomatensoep en de
salade. Toen de inwendige mens versterkt was, was de tijd daar voor het gesprek. Met 4
vrouwen aan een kleine tafel, ging ieder met elkaar in gesprek. Dat betekent luisteren
en gehoord worden. 
We behandelden het volgende:
- wat is een voorbeeld van een belangrijk ideaal voor mij?
- één ding wat ik heb gedaan om hier trouw aan te blijven is: .....
- wat mij nu vooral bezielt is: ......
Het aardige van 'Tafel van 4' is dat je echt even bij jezelf te rade gaat. En dat je je
zienswijze/verhaal vervolgens kunt delen met vrouwen met misschien wel een hele
andere achtergrond / beleving / ervaring. Eerst vertelt elk van de 4 vrouwen aan tafel
haar verhaal, daarna ga je in gesprek. En dan kom je er achter dat je een bepaalde
ervaring deelt. Of toch echt heel anders in het leven staat. Het is mooi dat de werkgroep
een zodanige sfeer weet te creëren dat iedereen zich op haar z'n gemak voelt. Het voelt
als een warme ontmoeting op een veilige plaats, waarna je verblijd weer de wereld
intrekt, elk op haar pad.
De zondag erna vroeg ik een kerkgangster waarom ze niet geweest was, zij zei: 'Daar
ben ik toch veel te oud voor?!' Voor alle duidelijkheid: niemand is te jong of te oud om
aan te schuiven bij de 'Tafel van 4'!
Bij deze een pluim voor de vaste kern en de sidekicks!
Jelma Wiegersma

Bijbelgesprekskringen (slot)
De afgelopen periode hebben we ons beziggehouden met het verhaal over Ruth. Het
leverde soms boeiende gesprekken op. Verrassend is de actualiteit van dit verhaal. Maar
ook bijzonder om te ontdekken hoe men in oude tijden de ouderenzorg c.q. de zorg
voor weduwen had geregeld. In het totaal hebben rond 25 personen de twee kringen
meerdere of alle keren bijgewoond. Op 5 april worden de laatste Bijbelgesprekskringen
in dit seizoen georganiseerd. De middagkring is van 14.30-16.30 uur en de avondkring
van 19.30-21.30 uur. Gezien de veertigdagentijd wil ik graag met de deelnemers
stilstaan bij een aantal fragmenten die zich rond (!) Pasen afspelen. Natuurlijk gaan we
dan ook onderzoeken of en hoe deze twee kringen na de zomer worden voortgezet. 
Ds. Andries Bakker 



Literatuurkring
In februari kwam de literatuurkring voor de tweede keer bij elkaar. We bespraken het
boek Meneer Visser’s hellevaart (1936), van Simon Vestdijk. In de bibliotheekcatalogus
staat het boek beschreven als ‘een dagje uit het leven van een kleinsteedse tiran’.
Kleinsteedse heeft betrekking op Harlingen, in het boek Lahringen genoemd. Kor
Pollema is zelf afkomstig uit deze plaats en hij nam ons mee in de cultuurhistorie,
aangevuld door Sity Krijtenburg. Sympathie voor meneer Visser hadden we niet, want
het is een echte sadist die er plezier in schept om anderen te pesten. De roman
beschrijft één dag uit zijn leven en bestaat voor grote delen uit droombeelden. We
vonden het geen gemakkelijk boek, maar daarom zeer geschikt voor onze kring. 
De volgende keer bespreken we het boek De jacobsladder van Maarten ’t Hart. Verwijst
de boektitel naar het verhaal uit de bijbel? 
U bent van harte welkom om dat samen met ons te onderzoeken op donderdag 11 mei
om 19.30 uur bij Ton Tjabbes, S. van Linschotenlaan 7, 8019 AZ Zwolle. 
Tineke Datema 

Over SamenZwolle
Op de website onder deze naam lees ik: In Zwolle regelen we het samen! Op
SamenZwolle vind én plaats je alles wat je voor en met elkaar kunt doen in onze mooie
stad of in jouw wijk. Van vrijwilligerswerk en participatiebanen bij verschillende
Zwolse organisaties, tot gezellige en interessante activiteiten in de buurt en oproepen
en hulpvragen van Zwollenaren, stichtingen en verenigingen. 
SamenZwolle is ontwikkeld door een brede groep samenwerkende Zwolse organisaties
die actief zijn op het gebied van zorg, welzijn en wonen. SamenZwolle is voor iedereen
toegankelijk. SamenZwolle is een sociaal platform en nadrukkelijke niet bedoeld voor
commerciële doeleinden. We gaan er vanuit dat iedereen die dit platform gebruikt
netjes en met respect met elkaar omgaat.
ZwolleDoet! verzorgt namens de samenwerkende organisaties het dagelijks beheer van
dit platform. Daarnaast werken ZwolleDoet!, Stichting Hart voor Zwolle en Stichting
Present intensief samen om oproepen en hulpvragen en vacatures voor
vrijwilligerswerk te promoten en te helpen in het vinden van goede vrijwilligers. 
Voor meer informatie (activiteiten, oproepen en hulpvragen, vacatures, organisaties/
initiatieven A-Z en voorwaarden): https://samenzwolle.nl
 
Gedachtenisbijeenkomst 4 mei, 18:30 - 19:00 uur, Oosterkerk, Bagijnesingel 17
Op 4 mei (Dodenherdenking) wordt weer een interlevensbeschouwelijke
Gedachtenisbijeenkomst gehouden. De organisatie is in handen van het Humanistisch
Verbond, het Podium van Kerken en de Joodse gemeente in Zwolle. Tijdens de
bijeenkomst worden gedichten voorgelezen door de prijswinnaars van de
gedichtenwedstrijd. Er is ruimte voor overdenking, gebed en het Kaddiesj wordt
gezegd. Na afloop van de bijeenkomst kunnen aanwezigen kunnen zich aansluiten bij
de stille tocht naar het monument voor de gevallenen, welke tocht langs de Oosterkerk
komt.
Henk Blom



MEELEVEN MET

In Memoriam Harry Dijkerman
In de Stentor las ik dat Harry Dijkerman op 10 februari was overleden. De kerkenraad
heeft hiervan helaas geen bericht gekregen. Harry werd 91 jaar.
Harry woonde in Raalte en oefende daar destijds ook zijn tandartspraktijk uit. Het
gezin kreeg 6 kinderen en vele kleinkinderen.  
Lang geleden maakte Harry twee perioden deel uit van de kerkenraad, namelijk van
1965 tot 1970 en van 1978 tot 1983. Een deel van deze laatste periode heb ik hem
daarin meegemaakt. Trouw maakte hij vanuit Raalte steeds de rit naar ons kerkgebouw
voor  vergaderingen, bijeenkomsten en diensten. Hij was een man van weinig woorden,
loyaal en sociaal betrokken, humoristisch en altijd positief. Harry werkte in die tijd,
voor de restauratie (1975), ook mee aan de klusgroep (Beijer, Kralendonk, ten Kate),
die in alle rust allerlei karweitjes in de kerk verrichtte. Helaas heeft Harry zijn
echtgenote al 30 jaar geleden moeten verliezen.
De contacten met onze gemeente zijn in de loop der jaren weggezakt. 
Velen zullen Harry dan ook niet hebben gekend. De penningmeester en ik hebben de
condoleantie bezocht op 13 februari en hebben met enkele familieleden gesproken.
Harry, ‘een lieve man’, heeft zich in de jaren goed zelfstandig kunnen redden. Hij was
trots op z’n familie. 
De begrafenis heeft in besloten kring op de begraafplaats Pleegste bij Raalte
plaatsgevonden. Moge Harry’s nagedachtenis tot zegen zijn.
Reinier Zweep

In memoriam Wietske de Hoop
Kor Pollema, zijn oude moeder, Wietske de Hoop, is 8 maart overleden. Sinds
anderhalf jaar woonde ze in Zandhove en tijdens de wandelingen over het landgoed
genoot ze van natuur en zoon. Maandag 13 maart was de afscheidsdienst, geleid door
Dieuwertje Zantingh, een vriendin van Kor. Later verschijnt een memoriam over haar
leven. In de afscheidsdienst werd de tekst gelezen van Henry Scott Holland (1847 –
1918). Een gedachte over dood en verbondenheid na de dood.

Ween niet.  
De dood is niets.  
Ik ben slechts naar de andere kant.  
Ik ben mezelf, jij bent jezelf.  
Wat we voor elkaar waren, zijn we nog altijd.  
Noem me zoals je me steeds genoemd hebt.  
Spreek tegen me zoals weleer,  
op dezelfde toon, niet plechtig, niet triest.  
Lach om me wat ons samen heeft doen lachen.  
Denk aan mij, bid met mij.  
Spreek mijn naam uit thuis,  
zoals je altijd gedaan hebt  
zonder hem te benadrukken, 
zonder een zweem van droefheid.  



Het leven is wat het altijd is geweest.  
De draad is niet gebroken.  
Waarom zou ik uit je gedachten zijn?  
Omdat je me niet meer ziet?  
Nee, ik ben niet ver, juist aan de andere kant van de weg. 
 Zie je, alles is goed. 
 
Je zult mijn hart opnieuw ontdekken en er de tederheid terugvinden.  
Dus, droog je tranen en ween niet, als je van me houdt. 

In Memoriam Coen Friedrich
Zaterdag 18 maart overleed Coen Friedrich op 82-jarige leeftijd.
Zijn leven is bepaald doordat hij als kleine jongen in een jappenkamp in Indonesië,
toen nog Nederlands Indië, verbleef. Op gegeven moment, hij was tien jaar,  werd hij
ziek. Zelfs zo ziek dat hij ten dode opgeschreven naar de dodenbarak werd gebracht.
De artsen bemoeiden zich niet meer met hem. Op een dag liep hij de barak uit en zei
tegen de artsen die buiten zaten: ‘Ik ga weg, ik hoor daar niet, ik ga niet dood.’
Toen zijn vrouw Ineke dat verhaal vertelde was ik onder de indruk van de levensdrang
en het initiatief van zo’n tienjarige jongen. 
De laatste maanden woonde hij in Berkumstede. Uiteindelijk had hij het daar wel naar
zijn zin. Hij voelde zich thuis, als internist, in deze zorgsetting. Soms bemoeide hij zich
met het uitdelen van de juiste medicijnen. Vooral de geestelijke gezondheid van Coen
ging achteruit de laatste jaren. Met veel thuiszorg kon hij lange tijd thuis blijven
wonen. Op vrijdag 24 maart is zijn leven herdacht. 



Pasen in jezelf

Er is in het verhaal van ons leven soms een knik.
Het gaat anders dan je gedacht had.
Een verlies treft je.    
Je huwelijk valt uit elkaar.
Contacten lopen dood.
Je eigen levensverwachting loopt vast.
Je vindt geen werk of raakt het kwijt.
Je komt alleen te staan.
Je moet op je oude dag je huis verlaten.
Je meest geliefde wordt dodelijk ziek.
Op de weg van je leven ligt een steen die onbeweeglijk lijkt.
Wie zal die steen wegrollen ?

Op dezelfde weg kan een ontmoeting plaatsvinden.
Iemand spreekt je aan.
Iemand ontmoet je.
Iemand tilt je op de schouders.
Een woord raakt je hart.
De steen komt in beweging.
Je kijkt niet in een donker gat, maar je ziet licht.
Je voelt je uitgenodigd.
Je voelt nieuwe kracht komen.
Het litteken blijft.
De wond heelt.

Je bent opnieuw aanwezig



DOOPSGEZINDE BERICHTEN

Vanuit de Domineeskamer
De laatste tijd heb ik me o.a. beziggehouden met de notitie
“Loslaten en Aanpassen”. Degenen die aan de twee Open
Kring Gesprekken hebben meegedaan hebben de notitie
ontvangen. Ik ontving al een aantal bemoedigende reacties.
Met dank aan degenen die hebben meegedaan is er nu wat
inzicht gekomen over de knelpunten binnen de gemeente met
het oog op de toekomst. Het is allemaal heel globaal, maar het
is voor de kerkenraad voldoende om tijdens de leden-
vergadering aandacht te besteden aan de conclusies van deze
notitie. 

Voor mijzelf begint het eindpunt (of is het de haven van de aow?) in zicht te komen. 
Na Pasen zie je vaak de nodige activiteiten stil vallen inclusief de overlegmomenten.
Na de zomer ben ik nog twee maanden aan de slag en dan ontstaat er voor mij en de
gemeente een nieuwe situatie. Ik hoop dat de werkgroepen Liturgie en Profiel van de
doopsgezinden en remonstranten op korte termijn aan de slag gaan met het oog op
eventuele en verdere samenwerking. Iemand zei, over die samenwerking: “we kunnen
niet anders!” Ik denk daar toch wat anders over. Het heeft volgens mij meer te maken
met “willen”. Het is volgens mij een grote uitdaging in het bestaan en voor het
voortbestaan van onze gemeente. Ik heb het gevoel dat velen in de remonstrantse
gemeente daar ook zo over denken. Tijdens de afgelopen dagen heb ik ook wat
aandacht besteed aan een gezamenlijk project voor de jeugd in de Ring Zwolle  met de
jeugd van de Friese Doopsgezinde Sociëteit. Mijn vorige gemeente was een (voor-)
trekker op dat gebied. In juni wordt er een weekend op Ameland georganiseerd in
Blierherne. Dus hoort zegt het voort! Tenslotte nog even het berichtje dat ik na Pasen
twee weken afwezig ben. Met een hartelijke groet uit de Domineeskamer voor allen. 
Ds. Andries Bakker 

Van de kerkenraad
Op dinsdag 14 maart heeft de kerkenraadsvergadering
plaatsgevonden ten huize van Piet en Matty Minnema. 
De Kerkenraad heeft aan Claas Hamming (Re) gevraagd
om een artikel ‘Samenwerking met de Doopsgezinde
Gemeente Zwolle’ in het Remonstrantse maandblad te
rectificeren. In dit artikel is een verkeerde indruk gewekt
rondom de financiële situatie van de Doopsgezinden en
blijkt te berusten op een misverstand. Er zijn excuses
aangeboden en een rectificatie vindt u hieronder.

Theo te Winkel stelt voor een projectpresentatie rondom het Wereldwerk in Tanzania te
houden. We maken hierover op korte termijn een afspraak.
Ds. Andries Bakker heeft contact gehad met Gerrit en Sietske Heeringa (DG NOP) om
gezamenlijk met de jeugd uit Noord-Nederland en de jeugd van de Ring Zwolle een
weekend op Ameland te organiseren van 17 en 18 juni. 



De notitie ‘Aanpassen en Loslaten’ is uitgewerkt en wordt besproken tijdens de leden-
vergadering van 6 april 2017. Op 21 maart is er een Ringvergadering rondom het
revitaliseringsproces van de DG Ring Zwolle. 
Er zijn plannen om het jaarboekje 2017-2018 gezamenlijk uit te brengen met de
Remonstranten in september 2017. 
De beroepingscommissie en de gezamenlijke (DoRe) werkgroepen Profiel en  Liturgie
(DoRe) zijn bemenst. In de beroepingscommissie gaan zr. T. de Vries, zr. A. Degenaar
en br. R. Zweep aan het werk. In de werkgroep Profiel nemen namens de Doopsgezinde
gemeente br. L. Dijkstra, br. R. Zijlstra en br. O. Sijperda deel. In de werkgroep
Liturgie vertegenwoordigen ds. A. Bakker, br. A. Hoogcarspel en br. S. van der Werf de
Doopsgezinde gemeente.
Thecla Barneveld

Toelichting/Rectificatie op een artikel in het Remonstrants Kerkblad van maart
In het vorige remonstrantse blad werden vragen en opmerkingen beantwoord, die
gesteld werden door 17 leden en vrienden n.a.v. de enquête en de ledenraadpleging in
december. De doopsgezinde kerkenraad heeft ons verzocht om de onderstaande vraag
en het antwoord te rectificeren. 
De vraag van een lid/vriend was:
“Hoe zien de Doopsgezinden de samenwerking? Duidelijk is dat zij financiële
problemen hebben, maar inzage in de financiën heeft onze kerkenraad nooit gekregen
en zijn wij in staat hun problemen op te lossen?”
Het antwoord van de kerkenraad was:
“Begin 2017 gaat de doopsgezinde kerkenraad bij haar leden te rade om te polsen hoe
men daar tegen over samenwerking staat. Het eindrapport van de commissie 3 + 3 zal
worden besproken. In 2015 hield men ook al een enquête. Toen werd daarvan afgeleid
dat men positief stond t.o.v. samenwerking. Omdat er geen sprake is van een fusie zijn
de wederzijdse jaarstukken niet aan de orde geweest. Wel hebben leden van de
doopsgezinde kerkenraad eens genoemd, dat bij continuering van het huidige beleid
binnen afzienbare tijd het voortbestaan van de gemeente niet langer zeker is. (met
name door het afnemen van het ledental)
Als Remonstranten staan we op het standpunt dat we samenwerking willen omdat het
iets toe kan voegen en omdat we het “leuk” vinden….. niet omdat het moet.”

Daaruit zou kunnen worden afgeleid dat de Doopsgezinde Gemeente in Zwolle
financiële problemen heeft. Men heeft ons verzekerd, dat daarvan geen sprake is en wij
betreuren het, dat we mogelijkerwijs een verkeerde indruk hebben gewekt.
Namens de Remonstrantse Kerkenraad,
Claas G. Hamming.



Bericht van Diet Koster
Beste vrienden en vriendinnen,
wie de laatste nederlandse rondbrief gekregen en gelezen heeft, weet dat 'dochter'
Khitam en ik het plan hadden tussen 15 maart en 8 april naar Nederland te komen.
Maar helaas lukt dat niet! Onze visumaanvraag is afgewezen.
Vandaag hebben we redenen van dit besluit gekregen en daaruit citeer ik:
"het doel en de omstandigheden van het voorgenomen verblijf zijn onvoldoende
aangetoond, en uw voornemen om het grondgebied van de lidstaat voor het verstrijken
van het visum te verlaten kon niet worden vastgesteld".
De motivatie daarvoor werd uitgebreid uitgelegd: "De relatie tussen u en de door u
opgegeven referent (Netty van Voorthuizen, mijn broer was in die tijd met vakantie) is
niet aannemelijk gemaakt dan wel aangetoond middels objectiveerbare bewijsstukken."
"De sociale en/of economische binding met uw land van herkomst is onvoldoende
aangetoond dan wel zeer gering gebleken. Hierdoor is de tijdige terugkeer na afloop
van het van u opgegeven beoogde verblijf onvoldoende gewaarborgd. In dit verband
wordt erop gewezen dat het voorkomen van illegale migratie als één van de
basiscriteria voor visumverlening geldt."
"En gelet op het feit dat niet is gebleken dan wel aannemelijk gemaakt dat u over een
regelmatig en substantieel inkomen in uw land van herkomst beschikt om zelfstandig in
uw onderhoud te kunnen voorzien.... wordt het niet aannemelijk geacht dat u tijdig zult
terugkeren.....".
We kunnen tegen deze beslissing bezwaar maken en ik denk dat ik dat ook wil
proberen. Ik ging er van uit, dat de beslissing hier gemaakt werd en daar kennen ze me.
Ik heb waarschijnlijk de verhouding tussen Khitam en mij en het feit, dat we (vroeger)
al 6x samen in Europa/Schengen waren, niet duidelijk kunnen maken.
Ook willen we proberen nog via een ander Schengenland te reizen, maar wanneer dat
dan lukt, weet ik niet, maar als het lukt, dan meld ik, melden we ons weer!
Hartelijk dank voor al het begeleiden. jammer, dat we ons niet zien op korte termijn,
maar... hoop doet leven....
Een hartelijke groet en goede paasdagen toegewenst van
Diet Koster

REMONSTRANTSE BERICHTEN

Van de remonstrantse kerkenraad
Op 3 maart vergaderde de kerkenraad. Voor de jaarvergadering op woensdag 19 april
bedachten we een vorm om het nuttige met het aangename te verenigen; het wordt dus
eten met vergaderen: smaak en zaak. Verder is er een DORE-liturgiecommissie in
voorbereiding Namens de remonstranten zullen Trudy van Soldt, Fride en Kor Pollema
daar deel van uit maken, de doopsgezinde deelnemers zijn hierboven al vermeld.
Noteert U dus 19 april in Uw agenda, we hopen op een grote opkomst!
Joke Spiers



Ledenvergadering remonstranten
De ledenvergadering begint vanaf 17.30u met een (eenvoudige) maaltijd, waarna we 
om 19.30u met het vergadergedeelte beginnen. Iedereen is  van harte welkom bij het 
eten, wel graag aanmelden daarvoor bij Nanneke Rijkhoff, 0572 – 391725 of via de 
mail nannekerijkhoff@gmail.com. 

Remonstrants Vrouwen Contact
Op dinsdag 25 april komen wij bijeen bij Martine Koenen-Fros, De Sa 21, Heerde, tel.
0578-69 20 75. Aanvang 10.00 uur. De inleiding zal worden verzorgd door Liesbeth
Drese-Bouwman. Thema: Mensen gaan op pad: ergens uit weg …… en ergens naar
toe !!

Gidsen en Goeroes van Yvonne de Rijcke
Wie inspireert mij? Mooie vraag!
Ik ging als vanzelf terug in de tijd, het waren er veel! Niet groots en meeslepend, maar
in mijn dagelijks leven.
De eerste persoon die ik mij herinner is mij blokfluitjuf Annie van Os, waar ik les van
had van ongeveer mijn 8ste tot 14e  jaar.  In mijn ogen was ze toen al stokoud met haar
spierwitte haar en lieve blozende gezicht. In haar kleine houten huisje in het bos bracht
ze ons de liefde voor muziek bij. Ze leefde eenvoudig en met weinig bezittingen, want
dat maakte haar gelukkig, zei ze.
Ik woonde met mijn ouders, drie zussen en broer in een villa daar vlakbij, met
zwembad in de tuin. 
Ook komt dominee Sneijder in mij op, predikant van de Hervormde kerk in Den Dolder
waar we als gezin naartoe gingen. Inspirator is misschien te veel gezegd, maar met zijn
linkse ideeën gaf hij mij wel een andere, voor mij nieuwe kijk op de bijbel en de
wereld.
Op de middelbare school was onze gymdocent Harry Beukman een inspirerend
voorbeeld. Levenslustig, enthousiast, oprecht vrolijk en met een ontwapenend geloof
dat hij vierde in een evangelische kerk. Dat geloof zoveel vreugde en plezier kon
brengen!
Ja, daar werd ik toen door aangestoken en ik ging zelfs in een zomer-kampweek met
mijn beste vriendin evangeliserend langs de deuren, zij het met veel  twijfel en
schroom. Lang duurde het niet, het was mijn manier van geloven niet.
Op kamers in Den Haag, waar ik tot Jeugdwelzijnswerker werd opgeleid, ging weer
een heel nieuwe wereld voor mij open. HBO-J was indertijd een opleiding met naast de
theoretische- evenzoveel uren musische vakken. Een bron van inspiratie! 
Muziek, drama, spel, tekenen; inspiratie én expressie! Ik studeerde zelfs af met een
cabaretvoorstelling en de liefde voor spelen en zingen was geboren.
Later, getrouwd en bouwend aan een gezin in Oegstgeest en volop actief in de kerk
daar, lieten predikanten als Da Costa en Kooman me anders kijken naar de bijbel, hoe
je die ook kon lezen en gebruiken. Vrij van dogma’s en zeker-weten. Inclusief prachtige
kerkmuziek, poëzie, ontmoetingen. Rustpunt in een druk leven met alle ups en downs
van dien.
Verhuisd naar Zwolle vond ik in de kerk mijn inspiratie niet. Als bij toeval (?) vond ik
dicht bij huis de Voorde, centrum voor zingeving zoals het toen nog heette. 



Mooie gastvrije plek, waar ik door leraren als Jan de Dreu en Birgitte Pastoor werd
meegenomen in het Pulsar gedachtegoed. Ik leerde wat mijn talent is, hoe ik steeds
meer mezelf kon zijn, hoe ik verandering en vrijheid kan verwerven in mijzelf en voor
anderen, hoe ik hoofd en hart kan verbinden. Ook was daar ruimte voor de smaak van
het hogere, van God, van dat wat groter is dan jij, ik vond dat lijntje weer terug.
Nog steeds goud waard voor mij en daardoor voor mijn omgeving, ook in mijn werk.
Natuurlijk, ook grote denkers, schrijvers, wereldleiders hebben mij geïnspireerd. Maar
toch vooral gewone mensen op mijn levenspad.
Zo ook sinds kort in deze Remonstrantse gemeenschap. 
Ja, ik weet zeker dat wij ieder op onze eigen manier, soms zonder het te weten,
inspirator kunnen zijn voor anderen.
Bemoedigend toch?
Yvonne de Rijcke

Remonstrantse Beraadsdag 11 maart 2017

De Beraadsdag van Titia Zinsmeister
“Wij gaan samen naar de beraadsdag”. Zeiden m’n zuster en ik.  Maar nu  ontmoetten
wij daar allerlei bekenden, zodat we elkaar al snel kwijt raakten. Nou ja, terrasje na
afloop, het was zulk mooi weer!  M’n zoon die  in Delft woont opgebeld, kwam al snel
met echtgenote aanfietsen.
Maar nu het verslagje! Leuk dat de Arminius jongeren openden. Joost R öselaers die
o.a. de uitspraak over vrijheid, van prins Willem van Oranje, nog even voorlas, vond ik
leuk. De voorstelling van Ursul de Geer was heel goed. Vrijheid is niet altijd zo
gemakkelijk, het heeft ook met keuzes te maken. Ursul vertelt ook over zijn eigen
leven.  Hier is natuurlijk nog veel meer over te zeggen, of meer samen over te praten.
Het boek van Pascal Mercier;  “Nachttrein naar Lissabon” zou ik nu heel graag nog 
eens willen lezen. Verder kozen wij uit de verschillende workshops  “vrijheid bij 
Spinoza” en  ’'de grenzen van democratische tolerantie” ( ja dat is niet niks! ).  Maar 
wij waren heel tevreden over deze dag!

De Beraadsdag van Tineke Boot
Even na negen uur liep ik in de ochtendzon over de Oostpoortbrug in de richting van
het centrum van Delft. Mijn voetstappen weerkaatsten tegen de gevels van de stille
straten. Een mooi begin van een zeer geslaagde dag. 
Na de opening in de Waalse kerk speelde Ursul de Geer fragmenten uit zijn
voorstelling Nachttrein naar Lissabon, die hij verbond met het thema ‘Pleidooi voor de
Vrijheid’. Hij gaf zijn publiek meteen veel om over na te denken. Ik volgde daarna de
werkgroep ‘Vrijheid bij Spinoza’, door Maarten van Buuren. In zijn boek over Spinoza
schrijft hij o.a.: “Zijn hele denkwezen (ook zijn ethiek) stoelt Spinoza op natuurwetten.
Volgens hem bereikt de mens een opperste staat van vrijheid als hij zich naar deze
onvermijdbare wetten schikt, in plaats van de dogma’s en bevelen van (religieuze)
leiders. Iemand die erin berust een onderdeel te zijn van de onveranderlijke kosmos, is
volmaakt vrij”. De werkgroep ‘Vrijheid van uiten’ door de stembevrijder Jan Kortie
mondde uit in een gezongen afsluiting van de dag. 



De Beraadsdag van Nellie Beukema
Op 11 maart kwamen veel Remonstranten al vroeg in de morgen naar Delft voor de
jaarlijkse Beraadsdag, die deze keer ging over “Pleidooi voor Vrijheid”. Het
programma had veel te bieden en de dag was dan ook uitverkocht, overtekend zelfs. 
We werden gastvrij ontvangen in de remonstrantse De Génestetkerk aan de Oude Delft,
genoemd naar theoloog en dichter De Génestet, die  van 1852-1859 predikant van de
gemeente was. Je bereikt de mooie kerk uit 1896 door een poort onder een statige
bovenwoning, een gangetje en een binnenplaatsje. Binnen was het ondanks het zonnige
weer wel wat somber. Het interieur is authentiek met o.a. een fraaie kansel. Boven de
kansel de woorden “LOOFT DEN HEER”. 
Delen van het programma vonden plaats in de (veel lichtere) Waalse kerk. De route
tussen beide kerken was aangegeven door posters van de Beraadsdag.   
Na de opening door de nieuwe algemeen secretaris Joost Röselaers vertelden drie jonge
remonstranten wat vrijheid voor hen betekent. Eén van hun stellingen was: “Vrijheid is:
Moet je niet over nadenken, maar moet je voelen!”. Ursul de Geer zette ons aan het
denken met zijn solovoorstelling “Nachttrein naar Lissabon”. Het leukst daaraan vond
ik wat hij over zijn eigen leven vertelde, wat je mee krijgt in je opvoeding en of je je
daarvan los kunt maken. 
Na de voortreffelijke lunch volgden de workshops. Ik nam deel aan die over “De
vrijheid van Luther” door Peter Nissen  en “Weerbare democratie” door rechtsfilosoof
Bastiaan Rijpkema, beide erg interessant. 
Met Pleidooi voor Vrijheid sluiten wij aan bij de herdenking van 500 jaar Reformatie.
Peter Nissen zette uiteen, dat voor Luther het thema “Vrijheid” belangrijk was. Hij
schreef o.a. een boekje in de volkstaal in de vorm van een brief, een meditatie over
vrijheid en dienstbaarheid, de paradox van de vrijheid. Liefde is het fundament tot
dienstbaarheid. Er is onderscheid tussen: bevrijd zijn van iets, van beperkingen en
bevrijd zijn voor iets, om ruimte, de mogelijkheden te hebben om het goede te doen.
Het is ook nu nog een actueel thema. 
In de workshop “Weerbare democratie” legde Bastiaan Rijpkema uit, dat democratie
elementen in zich heeft voor haar eigen ondergang. Hij zette uiteen, dat je niet neutraal
tegenover anti-democratie hoeft te zijn en hoe je kunt rechtvaardigen, dat je ingrijpt in
anti-democratie en of het zin heeft om b.v. een partij te verbieden.   
We sloten deze dag over allerlei aspecten van vrijheid zingend af onder leiding van een
zeer enthousiaste Jan Kortie. We zongen drie Afrikaanse woorden op verschillende
melodieën en toonhoogten. Zij betekenden: “We gaan met z’n allen naar het paradijs”.
Joost Röselaers bedankte tot slot allen die aan deze dag hadden meegewerkt.
Ik heb genoten. 

Vijf Hoogtepunten van Claas Hamming
Oman
In het vorige kerkblad schreef ik een artikel vanuit Bahrein over onze ervaringen daar.
Het waren fantastische weken, maar het extreme weer zat niet mee. Ons plan was om
het laatste weekend naar een minuscuul eilandje te varen ten Zuiden van Bahrein om er
vogels te spotten. De boot was door het slechte weer uit de vaart genomen, het eiland
één moddervlakte en het hotelletje gesloten.
Goede raad was duur. Er werd een vlucht geboekt naar Muscat, de hoofdstad van



Oman. Daar trokken we rond (vier dagen/drie nachten) Wat een verschil! Oman is
zeven keer groter dan Nederland (Bahrein heeft ongeveer de oppervlakte van de
provincie Utrecht) Maar het verschil gaat veel verder. De huidige sultan heeft besloten,
dat extreme hoogbouw met wolkenkrabbers niet past in zijn land. Dat geeft Muscat een
heel andere sfeer dan Dubai, Abu Dhabi, Manama en andere steden in het Midden
Oosten. Ook landinwaarts is de bouwstijl veel authentieker. En dan is er de overwel-
digende natuur.
De eerste dag reden we in een huurauto richting bergen. Door een imponerend
landschap slingerde een vierbaansweg omhoog. Geen files, het leek wel of de weg er
alleen voor ons was. Er was bijna geen ander verkeer. Af en toe verlieten we de grote
weg om door kleine dorpjes te rijden en te lopen. Het lijkt wel een openlucht museum
met middeleeuwse ruïnes, waarin geiten worden gehouden en pittoreske straatjes. Met
verassend aardige mensen. Vlak voor ons eindpunt van de dag vonden we ons hotel.
Een tikkeltje vreemd….maar prima. ’s Avond gegeten in de buitenlucht in de “stad”.
(kost 2x niks) Weer allemaal vriendelijke mensen. Omani’s hebben niet alleen andere
kledij dan de Arabieren, ze hebben een totaal andere levenshouding. Arabieren hebben
een bepaalde trots, waaraan ze een gevoel van superioriteit denken te ontlenen. Dat
merk je bij het voordringen in de winkels en vooral ook in het verkeer. Zij nemen op de
vreemdste manieren voorrang. Ze gaan ook geen gesprek met je aan. Omani’s zijn lief,
belangstellend en willen van alles voor je doen. Ook zijn er geen roadblocks en
checkpoints. Wel zo relaxed!
De 2de dag reden we naar het Zuiden de woestijnen in. Op een heel andere manier
indrukwekkend en mooi. In een klein stadje een koffiestop. Er was net een wekelijkse
(vee-) markt voor de Bedoeïenen uit de grote regio. Alles was zo “echt” door de
afwezigheid van toeristen. Vervolgens reden we de zandduinen in. Het asfalt verdween
en we hadden onze 4wheeldrive niet voor niets. Spectaculair! Voor een deel van het
traject werd aangeraden een gids mee te nemen. Het leek wel op de Dakar Rally. Ons
hotelletje werd al zo’n 50 km van te voren vermeld op borden langs de route. Deze
bewegwijzering stopte zo’n 10 km van te voren, maar we vonden het. De volgende
ochtend naar een Wadi (doorwaadbare plaats) , die ook door de lokale bevolking wordt
bezocht in het weekend.
 ’s Middags naar een hotel aan het strand zo’n 180 m ten Zuiden van Muscat. Bij een
strandhotel denken wij aan ligstoelen en parasols. Maar strandvertier is hier meer het
gebruik van snelle waterscooters, etc. Anneke en ik hebben genoten van het voetbalspel
van mannen van middelbare leeftijd. De techniek konden wij niet beoordelen, maar wat
hadden die kerels een lol! Tegen de avond ging Anneke naar het hotel en ik liep nog
even om een klif, waar de zee over gaat in een binnenzee. Samen met een leeftijds-
genoot (in witte jurk) wat gekletst en genoten van de ondergaande zon. Hij deed dat al
jaren voor zijn bezoek aan de moskee. Het was vrijdag. Verder lopend zag ik twee
dertigers bezig met iets in het water. Een groepje van een man of vijf zat op een groot
kleed. Ik werd uitgenodigd om er bij te komen zitten en kreeg koffie. Ze legden uit wat
hun vrienden aan het doen waren. Ze waren een groot stuk rundvlees aan het wassen en
het pekelen, dat ging dan vervolgens in een pan boven een vuurtje. Dan zij gingen dan
naar de strandmoskee en na het vrijdaggebed hadden ze nog een fijne avond samen. Ik
werd uitgenodigd om mee te komen eten. En de vrouwen dan? Die hadden een
gezellige avond thuis met vriendinnen en de kinderen. Teruglopend naar het hotel



kwam ik langs een ijsfabriek. Mijn aandacht werd getrokken door het lawaai van het
vermalen van het ijs voor de visafslag. Ook hier werd ik uitgenodigd voor een
rondleiding, maar ik daar kon ik gezien de tijd geen gebruik van maken.
Na de maaltijd naar een deel van het strand gereden, waar immens grote zeeschild-
padden eieren komen leggen op hun geboorte-strand.
De volgende dag terug naar Muscat om terug te vliegen naar Bahrein. Het was een
hoogtepunt.
Archemerberg
Het weekend na onze terugkomst kwamen de kleinkinderen logeren. Hun ouders
wonen immers in Bahrein en zij studeren in Amsterdam en Leiden. Voor hen is het fijn
een weekendje weg te kunnen en voor ons is het gezellig. Echt quality time. Tijd om
samen te kletsen of gewoon stil te zijn. De zondag liepen we naar de top van de
Archemerberg. Mooi weer, goed uitzicht, een schitterende natuur. Ook dit was een
hoogtepunt.
Uitvaart van de moeder van Kor
Maandagmiddag daarop: het afscheid van de moeder van Kor Pollema. Een mooie
viering waar Kor zelf achter de vleugel plaats nam en ons zodoende de dienst liet
overpeinzen. Ook sprak hij schitterende woorden. Een prachtige tekst van Henry Scott
Holland werd voorgelezen na de viering, zie hierboven bij het In Memoriam.
Het klinkt wat tegenstrijdig, maar het meebeleven van dit afscheid was voor mij al
weer een hoogtepunt. Dank je Kor.
40 graden koorts
Thuisgekomen na dit afscheid nog snel een paar brieven geschreven. Voor vijven wilde
ik die op de post hebben. De dichtst bij zijnde brievenbus is op ruim 3 km van ons huis.
Snel op de fiets. Ik dacht dat de accu niet werkte. De trappers kreeg ik bijna niet rond.
Het bleek een andere oorzaak te hebben. Thuis bleek ik hoge koorts te hebben. 
’s Avond liep dat op tot boven de 40° en dat hield aan tot in het weekend daarop (zeven
lange dagen). Door de koorts werd mijn gedachtegang aardig beneveld. Ook fysiek kon
ik weinig meer. Maandag met hulp van ambulancebroeders de trap afgekomen en naar
de Isala gebracht. Het was een heel ander hoogtepunt: zeven dagen lang hoger dan 40
graden. Maar hoog was het zeker.
Ziekenhuis
Een warm bad. Wat heerlijk om je over te kunnen geven aan professionals, die van
wanten weten en alle mogelijkheden in kaart brengen. Wat mogen we toch blij zijn in
Nederland met onze gezondheidszorg, die bemenst wordt door hardwerkende mensen
in alle disciplines: verpleegkundigen, verzorgenden, laboranten, huishoudelijke dienst,
artsen, etc. etc. Bij iedereen staat het belang van de patiënt/gast centraal. Door grote
hoeveelheden antibiotica (breed spectrum) ben ik inmiddels weer koortsvrij. Nu is men
op zoek naar de veroorzaker van de ontsteking, die ergens moet zitten. Er wordt
gedacht aan een legionella bacterie of een tropische variant van Q-koorts. De
Nederlandse gezondheidszorg, we moeten er niet zo over klagen. Het is gewoon “top”. 

Wat kun je toch in korte tijd veel hoogtepunten meemaken. We hebben het gewoon
goed en er moet minder geklaagd worden.
En last but not least : Wat mag ik me gelukkig voelen met zo’n lief thuisfront. Dank je
Anneke in het bijzonder en andere familieleden.



Vrijzinnig Hattem
Op dinsdag 4 april zal Paul Hol een lezing houden over zijn boeiende werk in Ghana en
Tanzania. Hij is gespecialiseerd in het bieden van hoogwaardig advies en begeleiding
op het gebied van bosbeheer certificering en technische ondersteuning bij de aanleg en
het beheer van plantagebossen.
Meer info: www.newforestsforafrica.org 
Plaats: Notenhof, Sparrenlaan 3a, Hattem. Aanvang 20  Kosten €  5,00.

Vrijzinnig bidden
Op 8 mei organiseren het Arminius Instituut en de Vereniging van Vrijzinnige
Protestanten een studiemiddag: “Vrijzinnig bidden, tussen vraag en antwoord.” Kun je
als vrijzinnige gelovige wel bidden? Tot wie of wat bid je en hoe doe je dat dan? 
Het programma en verdere gegevens kunt u vinden op de website van
remonstranten.org. Typ op de homepage in het zoekvenster: vrijzinnig bidden. Dat is de
kortste weg naar de info.

AGENDA  APRIL
di 04 20.00 Vrijzinnig Hattem, lezing over Ghana en Tanzania
wo 05 14.30 bijbelgesprekskring

19.30 bijbelgesprekskring
do 06 19.30 ledenvergadering doopsgezinden
wo 19 17.30 ledenvergadering remonstranten (voor het eten opgeven!)
di 25 10.00 RVC bij Martine Koenen, 0578-69 20 75

AGENDA  MEI
do 04 18.30 Gedachtenisdienst in de Oosterkerk
ma 08 14.00 Vrijzinnig bidden, Utrecht

Inleverdatum kopij 23 april 2017 (redactieadres: zie adressen)



ADRESSEN REMONSTRANTEN
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