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Wat je aan de minsten hebt gedaan heb je aan mij gedaan
(Mattheus 25: 45)

In  de  krant  een  artikel  over  De  Eenzame  Uitvaart,  een  initiatief  van  ooit  een
stadsdichter in Groningen die het zijn taak vond om de begrafenis van zeer eenzamen
aandacht te geven, om hen een waardig respectvol afscheid te geven. Dichter F. Starik,
heeft in de stad Amsterdam De Poule des Doods opgericht, een groep dichters die de
eenzame uitvaarten onderling verdelen. Hij is onlangs overleden. Op de website lees ik
een van zijn verslagen. Hoe hij met minieme gegevens, zijn gedachten laat gaan over
de overledene. Sommige mensen zo eenzaam, dat ze jarenlang niet buiten zijn geweest.
Moederziel alleen, niet verbonden met wie dan ook. Een baby gaat dood als die niet
gekoesterd wordt in aandacht.  Hoe houdt een volwassene dat  vol? Wat is er in een
mens,  zo  alleen,  dat  de  levensader  blijft  stromen? Is  het  hoop,  een  verlangen,  een
droom? 
De aandacht van de dichters voor deze eenzame mensen raakt me enorm. Net zoals de
godvergeten eenzaamheid van de gestorvene mij raakt. De dode maakt het niet mee,
deze aandacht. De dichter hoeft het niet te doen, maar hij doet het wel: een atoompje
liefde dat de wereld een beetje beter maakt. Een glimlachje als een verlegen zonnestraal
over het bestaan van de eenzame dode. 
Barmhartigheid in het verborgene. Het is niet verborgen,  want ik lees erover.  Maar
mijn gedachten dwalen naar uitspraken van Jezus: ‘wat je de minsten van mijn broeders
en  zusters  hebt  gedaan,  heb je  aan  mij  gedaan’.  En:  ’doe  je  barmhartigheid  in  het
verborgene,  en  de  Vader  die  in  het  verborgene  is,  zal  het  opmerken’.  Alsof  een
troostend alziend oog ons aanzet zulke kleine glimlachjes aan het leven toe te voegen.
Je doet het niet voor niets, je voegt barmhartigheid toe aan de wereld. 

Jezus weet  wat eenzaamheid is. Veertig  dagen en nachten had hij die eenzaamheid
opgezocht in de woestijn, een beeld voor de schraalheid van leven. Hij gaat zijn weg,
met de dreigingen die op zijn pad komen. En de laatste dagen voor zijn dood weet hij
wat het is verlaten te zijn door zijn vrienden, door zijn God. Alleen en doodsbang.
Deze mens vol liefde kent de pijn van leven tot op zijn bot. En hij zegt het: ‘als je
barmhartigheid hebt gedaan aan de minste, heb je het mij gedaan’. 
Een innerlijke stroom van liefde en compassie stroomt door de eeuwen heen, voelbaar
voor  hen die erin  geloven,  niet  zichtbaar  voor onze  ogen,  maar  zichtbaar  voor het
troostvolle oog van de Onzienlijke.

Fride Bonda



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

01 april mw. ds. G.E. Bonda, Pasen, m.m.v. DoReVocaal  (z)
08 april mw. ds. S.Coenradie  
15 april Zr. B. Groen-Mol
22 april mw. ds. G.E. Bonda  (z)
29 april GEEN DIENST

z = zondagsclub kinderen

De Venus   Spoolderbergweg 19, aanvang 10.30 uur
01 april dhr. K. Fredriks, Zwolle Pasen
22 april ds. J.Vonk, Driezorg

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

Gastpredikanten
Op  8  april  zal  als  gastpredikant  voorgaan  mevrouw  ds.  Sigrid  Coenradie  uit
Oosterbeek. Zij studeerde theologie en filosofie. Zij is sinds eind 2014 predikant van
Geloofsgemeenschap  Het  Penninckshuis  in  Deventer,  waarin  de  doopsgezinde  en
remonstrantse  gemeenten  en  vrienden  samenwerken.  Daarvoor  was  ze  o.a.  docent
levensbeschouwing  en  filosofie  en  was  ze  een  aantal  jaren  verbonden  aan  de
Remonstrantse  Gemeente  Oosterbeek.  In  2016  promoveerde  ds.  Coenradie  op  het
begrip “plaatsbekleding” in het literaire werk van de Japanse schrijver Shusaku Endo,
een onderzoek op het raakvlak van filosofie, theologie en literatuurwetenschap.  

Op 15 april zal zr. Bertha Groen-Mol uit Giethoorn voorgaan. Voor velen van ons geen
onbekende.  Bertha  heeft  onze  gemeente  al  diverse  periodes  ondersteund  en  is
regelmatig voorgegaan. Zij  studeerde theologie aan de NHL in Leeuwarden. Verder
werkt zij in het onderwijs aan kinderen en volwassenen en is ze op meerdere fronten
actief in de Doopsgezinde Gemeente Giethoorn.

BIJ DE VIERINGEN

Witte donderdag 29 maart, 19.30 uur Wolweverkerk
Deze  avond  lezen  we  het  verhaal  uit  Johannes  13,  waar  Jezus  de  voeten  van  de
leerlingen wast. Is dit een gebaar van nederigheid of van gelijkwaardigheid? Jezus wast
de voeten, dat was in het oude Oosten een gebruik, mensen liepen op blote voeten of op
sandalen.  Voeten  waren  stoffig  als  je  van  buiten  kwam.  Frisse  voeten  voelen
aangenamer. Wassen is altijd schoon worden. Bij het joodse paasmaal dat Jezus met
zijn vrienden vierde, ging altijd een schaal met water rond om ook je handen schoon te
wassen. Het is hygiënisch, dat was toen ook zo, maar het is ook symbolisch: je wast af
wat vies is, wat je schoon wilt hebben, wat je achter je wilt laten. 
Om zelf de frisheid van het water te ervaren staat er een kan op tafel en een schaal; dan
kun je, als je dat wilt, zelf af spoelen wat je achter je wilt laten. 



We delen brood en wijn, met in gedachten het verhaal dat Jezus brood en wijn deelde,
het joodse paasmaal vierde, de uittocht van Israël uit Egypte, dat ze slaaf waren en vrij
werden. We moeten ons voorstellen dat Jezus de dreiging om zijn leven gevoeld moet
hebben. In de geschiedenis van het oude Israël kwam het vaker voor dat profeten, die
hun stem hebben laten horen werden vermoord…
Na het delen van brood en wijn, wordt er een gedeelte uit het evangelie van Lukas
gelezen, over Jezus in de tuin van Gethsemane. Er is een tijd stilte, om in gedachten te
zijn bij de eenzame mensen in deze wereld en de eenzaamheid van Jezus in doodsangst
in de tuin. 

Paasmorgen 1 april 10.00 uur Wolweverkerk
https://www.trouw.nl/home/de-nar-aan-het-kruis-hoe-jezus-de-wereld-op-zijn-kop-
zette~a8232304/
Bovenstaand artikel wordt aangehaald in Doopsgezind.nl: Jezus als nar die de wereld
op zijn kop zette, door op te staan uit de doden. Door een lange neus te trekken naar de
dood.  Vroeger  lachte men op deze  dag de paaslach:  de risus  paschalis.  Het  artikel
eindigt met de zuinige woorden:  de protestanten voelden niets voor dit gebruik. Dat
vind ik dan wel weer grappig, want ik weet inderdaad niet wat ik ermee aan moet,
terwijl ik heel erg van lachen houd en ook graag de luchtigheid wil inzien van veel
bijbelse  verhalen  en  kerkelijke  gebruiken.  Ik  kan  niet   lachen  omdat  ik  het  een
raadselachtig verhaal vind: opstanding uit de dood. Voor mij is het een gebeuren in het
leven van mensen dat ze na schraal leven weer vreugde kunnen proeven, dat mensen
een nieuw begin kunnen maken na tijen van verdriet en verlies. Misschien verandert
mijn interpretatie  nog wel eens,  want de gedachte dat  het  onmogelijke mogelijk is,
spreekt mij zeer aan. 
Deze  paasmorgen  gaat  het  over  ‘aangeraakt  worden’.  Waardoor  kun je  in  je  leven
anders gaan kijken, dat je ogen niet gericht zijn op de schaduwen maar op de lichtinval
in je leven. Maria die bij het graf weende werd aangeraakt door een stem achter haar,
die eenvoudig vroeg: ‘Vrouw waarom huil je?’. Zo eenvoudig kan het zijn, aandacht
voor je tranen.
Dankzij DoReVocaal kunnen we een mooi lied zingen van S. Prins: 

Raak met je hand ons hart, Jij Eeuwige,
Raak met je hand ons hart
Laat ons opstaan uit wat verblindt, verstart.
Raak met je hand ons hart
Jij die begin en eind omvat van ons bestaan. 
Laat jouw ogen zien vol ruimte.
Raak met je hand ons hart
Laat ons opstaan uit wat verblindt, verstart.

Zondag 22 april
Deze zondag sluiten we de serie verhalen rond Abraham af met het verhaal  van de
geboorte van Isaak en het hartverscheurende verhaal van Hagar en Ismael, dat daarop
volgt in Genesis 21. Het gaat over lachen en huilen.



IN MEMORIAM JAN LUURSEMA

Op 13 maart overleed broeder Jan Luursema.
Jan, geboren op 1 mei 1936 te Veendam, studeerde medicijnen in Utrecht, waar hij zich
specialiseerde in de interne geneeskunde.  Na zijn huwelijk met zr. Geertrui Bleeker
(1963), vestigde hij zich in Coevorden. Helaas heeft hij door ziekte al vrij jong zijn
werk neer moeten leggen. Later verhuisden zij naar Wezep, waar ik hem regelmatig
bezocht.  Hoewel  zijn  gezondheid  steeds  verder  achteruitging  bleef  hij  steeds  een
vriendelijke opgewekte man die je altijd hartelijk verwelkomde. Hij was dankbaar voor
de  zorg  die  hij  kreeg  van  zijn  vrouw.  Helaas  werd  het  hem  steeds  lastiger  zijn
evenwicht te bewaren hetgeen leidde tot steeds vaker vallen, hetgeen hem uiteindelijk
ook fataal is geworden. Bij zijn afscheid, 17 maart, hebben zijn dochters hem prachtig
in beeld gebracht hoe hij was als vitale vader en man, met zijn hobby’s, fotografie,
treintjes, boot modelbouw en weer-waarneming.
Wij wensen Geertrui, zijn kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. Jan ruste in vrede.
Koos Feenstra

Bericht uit ’t Proathus
In het Proathus staat een boekenkastje. Het is een boekenkast waar mensen boeken in
kunnen  zetten  die  te  maken  hebben  met  het  erfgoed  van  de  remonstranten  of
doopsgezinden,  die je  weg wilt  doen.  Of boeken waarvan je vindt dat  ze geestver-
wanten uit de Wolweverkerk vast ook aanspreken. Zet er wel bij of je ze terug wilt
hebben, of dat de ander ze kan houden. Na de diensten kun je rustig even kijken of er
iets bij is voor jou. Er staat een gemakkelijke stoel voor je klaar!

Vakantie
Het duurt nog een tijdje, maar ik schrijf het nu al op: van 3 mei t/m 14 mei ben ik
afwezig. We gaan onze zoon in Zweden opzoeken.
Fride Bonda

Meeleven met
Rachel Lopes Cardozo en Rutger Speelman hebben een zoon gekregen: Rafael Gideon
Rutger,  een  broertje  voor  Julius.  Veel  geluk  met  dit  nieuwe  leven  aan  jullie
toevertrouwd. (adres: De Genestetstraat 5 8023BC Zwolle)

Nieuwbouw      

In de Nelson Mandela Township (Nemato), met ruim
40.000  zwarte  inwoners  in  Zuid  Afrika,  wordt
momenteel gebouwd aan het nieuwe onderkomen voor
het project van Jan Blom van Assendelft. 
Dit project, genaamd Nemato Change a Life, heeft tot
doel  een  goede  ontwikkeling  van  de  arme  zwarte

jeugd  te  bevorderen  door  middel  van  sport  en  studieondersteuning,  terwijl  ook



aandacht wordt besteed aan goede gezonde voeding. Hierdoor wordt de kans op succes
in het leven van de kansarme jonge mensen aanzienlijk vergroot. 
Nu  wordt  er  nog  gewerkt,  gestudeerd,  gekookt  en  gegeten  door  ongeveer  80
jongelingen in een kleine 3-kamerige hut, waar Jan en enige thuisloze jongeren ook
wonen  onder  primitieve  omstandigheden  zonder  enige  vorm  van  privacy.
Onvoorstelbaar! Maar daar komt verandering in. 

De nieuwbouw zal 2 studieruimten bevatten, waar de
lessen  gegeven  kunnen  worden.  Dit  gedeelte  is  in
aanbouw,  zie  de  foto’s  voor  de  vorderingen.  De
fundamenten zijn gebouwd, de vloer is gelegd en het
(opgevulde)  geraamte  is  verrezen.  De  zakken  zijn
door de eigen jongeren gevuld met zand en dienen als
isolatiemateriaal. 
De wanden moeten nog gepleisterd worden.

Inmiddels zijn de zonnepanelen afgeleverd en zullen aangebracht worden zodra het dak
op de leslokalen gelegd is. De financiering van het systeem is bijna rond. “Binnenkort
zal de energie voor ons er altijd zijn, kosteloos van de krachtige zonneschijn”(citaat
Jan). Hopelijk bent u  van harte bereid tijdens de collecte in de viering op Beloken
Pasen uw steun aan dit project te geven.
Fennie en Peter Blom van Assendelft

Impressie van de Wolwever-bijeenkomst na de kerkdienst van Palmpasen 2018
Het  was een goede doch matig bezochte kerk dienst
met  aansluitend  de  Wolwever-vervolg-bijeenkomst.
Lees dit  stuk niet als letterlijk verslag,  maar als per-
soonlijke impressie van wat er werd besproken. Direct
na de korte viering waarin André Droogers voorging
en waarin  Toon Hagen met succes ‘’de kwaliteit van
zingen’’ door vóóraf oefenen, beïnvloedde, kwam via
de  voorganger/gespreksleider  de  Wolwever-vijfhoek

aan de orde, met de hoekpunten spel-marge-identiteit- waarden- macht. 

WOLWEVERSVIJFHOEK

samenwerking

      marge               macht

            identiteit   waarden



Bij elk  van deze begrippen werd stilgestaan via reflectie of een korte discussie in klei-
ne groepjes ,wat de prille samenwerking op Do-Re gebied teweeg had gebracht  tot nu
toe en welke punten daarover op de nabije agenda zouden (moeten) komen.  Zo leerden
we elkaar in dit gesprek ondertussen beter kennen, met groei van (onderling) vertrou-
wen en besef van kwetsbaarheid van dit begrip. En ook in het besef dat er velen niet
waren. Ook de niet aanwezigen verdienen aandacht om dat onderling vertrouwen te
mogen laten groeien. Ruimte, respect en een onderzoekende toonzetting van vragen en
spreken zijn daarbij essentieel. Onze positie ‘’in de marge’’ maakt dat wij mogen ‘’spe-
len’’ (experimenteren en creatief zijn) op onze zoektocht.  Vragen naar de betekenis  en
herkomst van oude tradities en gewoonten.  Soms kerkelijk, vaak cultureel of door  an-
dere omstandigheden bepaald. Het (reis-) doel is niet waar het om gaat , maar vooral de
wijze waarop wij onze reis (pelgrimage) beleven, alleen (als individu) en als onderdeel
van het (oude en nieuwe) geheel,  geïnspireerd door wat wij delen en uitzenden, per-
soonlijk en vanuit onze gezamenlijkheid. Al  pratende en doende elkaar (beter) leren
kennen is de boodschap voor de korte termijn, met oog voor actuele noden. En daarbij
moeten we gelijktijdig  goed om ons heen kijken wat er ook elders aan de orde is, ker -
kelijk en maatschappelijk. 
Als fietser zeg ik : Beste Wolwevers, de eerste etappe zit erop, maar Parijs is nog ver…
Willem Spiers

UIT DE DOOPSGEZINDE KERKENRAAD

Van de Kerkenraad
Het zgn. overgangsjaar  is  in volle gang. De Re’s en Do’s leren elkaar  steeds beter
kennen en  waarderen,  De Wolweverdiensten  op de 2e en  4e zondag van  de maand
worden over en weer steeds meer bezocht.  Na de zomervakantie moeten er knopen
worden  doorgehakt.  Over  de  diensten,  eventuele  aanpassingen  in  het  gebouw,  de
geluidsinstallatie,  de  zondagsschool  en  noem  maar  op.  Vandaar:  kom  naar  de
ledenvergaderingen,  geef uw mening, denk mee en geef u op voor de verschillende
functies in dit samenwerkingsproces. De kerkenraad rekent op uw steun.
Groet Piet Minnema

Tijdens de Kerkenraads-vergaderingen gaan we na welke zaken goed verlopen en wel-
ke zaken aandacht nodig hebben. Eén daarvan is de route naar de Mennokamer voor de
koffie en het doorlopen naar de achterkant van de kerkzaal bij grote drukte. We zouden
het ook heel  fijn vinden als meer mensen tijdens drukbezochte kerkdiensten ook de
voorste zijbanken gebruiken. We bekijken of we een gelijke liturgische tafel kunnen or-
ganiseren in de Wolweverdiensten. Een kleine lessenaar staat ook op ons wenslijstje. 
Communicatie: Er is een voorstel gedaan om het oude kleine jaarboekje in ere te her-
stellen dat erg wordt gemist. In het jaarboekje worden de adressenlijst en bestuurszaken
met praktische informatie vermeld. Voor activiteiten wordt verwezen naar de activitei-
tenlijst. Het informatiepakket wordt aangevuld. Het streven is dat het jaarboekje in au-
gustus 2018 klaar is en wordt uitgegeven bij de opening van het kerkelijk jaar in sep-
tember 2018. 



BHV vergadering: Twee kerkenraadsleden hebben op 12 februari 2018 een vergadering
bijgewoond rondom BedrijfsHulpVerlening. 
In noodgevallen is de opstelling van de stoelen in de kerkzaal onverantwoord. Er moe-
ten gangpaden gemaakt worden als mensen in de zijbanken zitten. Gezien de brandvei-
ligheid van ons gebouw is het belangrijk om één of twee gangpaden te creëren. Dit
punt heeft onze aandacht. Er wordt gekeken naar de aanschaf van een brandblusappa-
raat in het Proathuus. Het advies is om alleen schuimbrandblussers te gebruiken. Er
worden twee brandblusdekens aangeschaft (voor de keuken en Het Hoekje). Er wordt
gekeken naar de EHBO trommel: vervangen of verversen. Er wordt een protocol kaars-
instructie /  kaarsgebruik geschreven. AED apparatuur is heel wenselijk, maar is een
grote investering en de apparatuur is onderhoudsgevoelig. Er zijn ook mensen nodig
die de AED apparatuur kunnen bedienen. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het is
geregeld met AED apparatuur in de Zwolse binnenstad. De kerkenraad heeft besloten
om de ledenadministratie,  zowel  de  ‘kaartenbak’  als  het  digitale  systeem,  onder  te
brengen bij het secretariaat. Er circuleren nu te veel lijsten in onze gemeente, waardoor
een efficiënt beheer lastig is.
Aart Hoogcarspel

Ledenvergadering Doopsgezinde Gemeente 24 april
Op 24 april om 19.30 uur vindt de voorjaarsledenvergadering plaats. 
Op de agenda komen uiteraard de voortgang van de samenwerking met de Remon-
strantse Gemeente, het voorstel een commissie in te stellen om zich in brede zin te bui-
gen over de toekomst van ons kerkgebouw en de jaarverslagen.
Er ontstaan vacatures in de kerkenraad: br. Piet Minnema en br. Aart Hoogcarspel tre-
den af. Verder heeft zr. Paulien Jonkers aangegeven te willen stoppen met de ledenad-
ministratie. De kerkenraad heeft mensen benaderd als opvolger, maar er zijn nog geen
toezeggingen. Uiteraard kunnen leden, vrienden en belangstellenden zelf het initiatief
nemen om zich aan te melden voor een periode in de kerkenraad (ook een halve perio-
de van 2 jaar is wel eens voorgekomen, dus schroom niet). We hopen met een goed
voorstel te kunnen komen op 24 april. Op deze ledenvergadering besteden we ook aan-
dacht aan de 29 jaar die zr. Paulien Jonkers-Stroink de ledenadministratie heeft gedaan.
Een agenda met stukken wordt uiterlijk 2 weken voor de vergadering rondgestuurd.
Aart Hoogcarspel

UIT DE REMONSTRANTSE KERKENRAAD

Afgelopen weken is er door omstandigheden geen kerkenraad geweest. Op 22 mei is de
jaarvergadering. Daarvoor moet ik een jaarverslag maken. Wil iedereen die hieraan een
bijdrage kan leveren een stukje bij mij inleveren zodat ik hier een totaal jaarverslag van
kan maken. De uitnodiging voor de jaarvergadering volgt nog.
Nanneke Rijkhoff



ACTIVITEITEN

Leerhuis vervolg
In het voorjaar van 2017 is er een drietal leerhuisbijeenkomsten geweest in de Doops-
gezinde Kerk.
Een groep van rond de 14 mensen heeft daaraan deelgenomen, met veel inzet, plezier
en voldoening. De wijsheid uit oude verhalen gaat leven op deze manier.
In 2018 krijgt dit Leerhuis een vervolg . 
Het Leerhuis in 2018 vindt plaats op de dinsdagen 3 april, 24 april en 8 mei, steeds van
19.30 tot 21.30 uur. De plaats is weer de Mennokamer in de Doopsgezinde Kerk.
De bijeenkomsten zijn als serie bij te wonen maar ook ieder apart. 
Dodo van Uden zal weer de docent zijn bij dit Leerhuis. Zij is docente Oude Testament
en Judaïca. Zij heeft een schat aan ervaring in het begeleiden van de onderwijsvorm
Leerhuis en een grote kennis van het Oude Testament en de rabbijnse traditie.
Als onderwerp voor deze  nieuwe cursus hebben we Noach genomen. Daar zit (ook
weer) een boel spannends in.
Aan de deelnemers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
Het is de bedoeling , dat een ieder  eigen bijbel(s) meeneemt  in, zo mogelijk, verschil-
lende vertalingen. Hoe meer vertalingen, des te breder het beeld van een bijbelvers naar
voren komt.
Opgave bij Aart Hoogcarspel (a.p.hoogcarspel@home.nl) 

Bronnen van inspiratie 
Woensdag 4 april 14.00 uur Mennokamer, We lezen over het visioen in Jesaja 11: 1-
10; iedereen is welkom, ook als je eens wilt verkennen. 

Gesprek in de avonduren
Deze avond verkennen we een tekst uit de gnostiek met de welluidende naam: Donder.
Heel fascinerend en verrassend. Plaats wordt nader bekend gemaakt. Wil je meedoen?
info gebonda@planet.nl 

Remonstrants Vrouwen Contact
Op dinsdag 17 april 2018 komen wij bijeen bij Liesbeth 
Drese-Bouwman, Zijpe 56, Zwolle, tel. 038-453 15 01 ( niet 
bij Martine ! )
De inleiding zal worden verzorgd door Ine van Kol-Bosch en
Fenny Blom van Assendelft-Westenbrink.
Onderwerp: We gaan een kleine 200 jaar terug in de tijd en 
praten vanmorgen over een onbekende feministe uit die tijd, 
Flora Tristan en …….. haar bijzondere kleinzoon (Paul 
Gauguin)!



Lied van hoop ….

Diep in de akker
van ieders wezen
ligt een schat verborgen.
Zoek, en je vindt
God zelf, inwonend,
tastbaar nabij.
De bron van geluk
ontspringt er in hem.

Wie durft te ruimen 
in eigen ziel,
zal de vonk eens vinden
onder de as.
Weldoende warmte,
sprankelend licht,
een vuurzee van hoop
herovert het hart.

Dan worden mensen
wijd als de wereld,
nemen in hun handen
alles wat leeft
Niets kan hen stuiten,
zelfs niet de dood,
want God heeft in hen
zijn toekomst geprent.

Paul Begheyn, Jezuïet



Samen aan tafel: gemak voorop en puur genieten
Op de activiteitenmarkt in januari opperde ik het idee van een open 'estafette-tafel'.
Hieronder leg ik uit wat mij voor ogen staat.
Ik start de open-estafettetafel en nodig voor donderdag 3 mei a.s. twee personen uit om 
bij mij te komen lunchen van 12.00 - 13.30 uur. Je kunt je aanmelden bij mij tel. 038 - 
4 220 220, Palestrinalaan 121 in Zwolle. Opgave graag vóór 30 april.

 Eén van de genodigden doet na afloop, in het eerstvolgende kerkblad een open�
       uitnodiging voor lunch of avondeten (wat de pot schaft).

 Bij de uitnodiging schrijf je je naam en hoe je te bereiken bent. �
�  Wat je aanbiedt: lunch of avondmaaltijd  

 Voor hoeveel personen. �
�  Waar het is. 
�  Wanneer het is en hoe laat. 
�  Opgave voor (datum). 
En zo neemt steeds één van de gasten het estafettestokje over en nodigt weer in het 
eerstvolgende kerkblad een, twee of meer personen uit -zoveel als voor jou prettig is- 
om SAMEN AAN TAFEL PUUR TE GENIETEN.
Graag tot ziens (aan tafel)!
Ineke-Regina Uytenbogaardt

Literatuurkring
Dat onze leeskring een succes is, bleek ook 1 maart weer, toen we bijeen waren ten
huize van Gerard van Dorp, die een inleiding hield over het in afgelopen september
verschenen boek “Kolja” van Arthur Japin.
Het  aantrekkelijke  van  deze  historische  roman  is,  dat  er  een  belangrijke  plaats  is
ingeruimd voor de beroemde componist Pjotr Iljitsj Tsjaikovski, die tezamen met z’n
broer Modest (deze trouwens in de eerste plaats), een wezenlijk aandeel heeft gehad in
de vorming van Kolja, de centrale figuur in het boek. De doofstomme Kolja leert door
de speciale aanpak van Modest normaal spreken en Pjotr Iljitsj brengt hem het beleven
van muziek bij.
Het boek begint bij de dood van Pjotr Iljitsj en eindigt ermee. Daartussen (we bevinden
ons in het laatste, tsaristische, kwart van de negentiende eeuw) speelt het verhaal zich
af.   Rondom P.I. Tsjaikovski’s dood is er van alles aan de hand: de jaarclubgenoten uit
de tijd van z’n universitaire studie spelen hierin een sinistere rol. 
Over zo’n boek komen de tongen wel los. We waren ingenomen met wat we gelezen
hadden.           
En nu maar weer op naar 24 mei. 
We gaan ons verdiepen in ‘Het Hout’ van Jeroen Brouwers.
In een door kloosterlingen geleid jongenspensionaat  vindt in de jaren vijftig van de
vorige eeuw seksueel misbruik, sadisme en vernedering plaats. Broeder Bonaventura is
er getuige van en zwijgt zoals iedereen. Maakt dit hem medeplichtig? 
Aanvang: 19.30 uur bij Bauwien vd Werf, H. Roland Holststraat 36. 
Nog  niet  eerder  bij  de  Literatuurkring  geweest?  Dan  graag  vooraf  aanmelden  bij
Tineke Datema, tiend123@gmail.com of tel. 038- 4541886. 
Sity Krijtenburg-Smeding en Tineke Datema



DORE BERICHTEN

Iona-vieringen
Op de eerste zondagen van mei, juni en juli zullen in onze kerk 3 vieringen gehouden
worden in de traditie van Iona. Het idee hiervoor ontstond in de Iona regiogroep Zwolle
waar Aart  en ik aan deelnemen.  Het zal  een drieluik worden met als onderwerpen:
Vader,  Zoon en  Heilige  Geest.  Voor  ons niet  zulke  voor  de  hand liggende onder-
werpen, maar spannend om mee aan de slag te gaan. 
De vieringen in de abdij van Iona kenmerken zich door een vaste liturgie, die door
leken geleid kan worden. De teksten van de liederen sluiten aan op het dagelijks leven.
Verder komt er vaak een verrassend element in voor, waarbij de kerkganger zelf aan de
slag mag gaan. Wees welkom, laat je verrassen en ervaar het!
Aanvangstijd is 11 uur. Aansluitend zal er gelegenheid zijn om elkaar bij de koffie te
ontmoeten. Het geheel wordt afgesloten met een (vegetarische) lunch. Opgave hiervoor
graag enkele dagen voor de viering bij karinjanze@home.nl (038-4542611)
Hartelijk welkom op 6 mei, 3 juni en 1 juli om 11 uur.
Karin

Namens onze kerkelijke gemeenten meedoen in de WWL?
WWL zal voor veel lezers een onbekend begrip zijn. Het staat voor Werkgroep Welzijn
en Levensbeschouwing. De werkgroep - opgezet vanuit de kerken - wil nadrukkelijk
omzien naar medemensen en hiervoor o.m. het sociaal beleid van de overheid kritisch
volgen. Het gaat vooral om - waar mogelijk - mensen in armoede te ondersteunen. Vier
jaar geleden vroeg Peter Blom van Assendelft mij om hem als lid van de WWL op te
volgen. Nu heb ik mij op mijn beurt teruggetrokken en het lijkt mij een goede zaak,
indien vanuit onze gemeenten opnieuw iemand - op persoonlijke titel - wil participeren
in de WWL.
De werkgroep bestaat uit ongeveer zes personen, vanuit de katholieke, protestantse en
tot  voor kort  ook doopsgezinde/remonstrantse  kring, deskundig vanuit  professionele
betrokkenheid of  vanuit  persoonlijke ervaring.  Wim van Ree verzorgt  als diaconaal
consulent contacten met het Diaconaal Platform Zwolle. De werkgroep komt tien keer
per  jaar  bijeen  in  het  Dominicanenklooster.  Er  zijn  een  aantal  eigen  projecten:  de
Adoptiegroep, die landelijke en plaatselijke politici in contact brengt met Zwollenaren
met problemen rond landelijke of  gemeentelijke regelingen.  De werkgroep  Prettige
Vakantie zorgt dat gezinnen, die dat zelf niet kunnen betalen, op Ameland een week in
een caravan kunnen doorbrengen. Daarnaast overleggen WWL-leden regelmatig met
leden van de gemeenteraad en participeren zij in verschillende andere organisaties in
Zwolle.  Zo  ontmoeten  twee  keer  per  jaar  veel  organisaties  elkaar  tijdens  de
Stadsdialoog  Zwolle  Armoedevrij!,  met  workshops  en  uitwisseling  van  allerlei
organisaties op dit gebied.
Ik heb mijn lidmaatschap van de WWL ervaren als een leerzame, inspirerende en met
name ook zinvolle periode. Wie belangstelling heeft en meer wil weten, kan met mij
contact opnemen.
Henk Blom



Open Podium
De voorbereidingen voor de open podium dag zaterdag 2 juni
zijn in volle gang. Er hebben zich voldoende musici aangemeld
en  we  kunnen  met  een  bont  gezelschap  aan  de  slag.  Zeer
verheugend  is  ook  het  meedoen  van  DoReVocaal   en  een
Djembé  groepje  o.l.v.  Xander  Sijperda.  Daarnaast  kunt  u
genieten  van  diverse  instrumentalisten,  (piano,  viool,  gitaar,
cello,  dwarsfluit   en  misschien  nog  trekzak  en
mondharmonica)  ),  zangkunst  (solo,  duo,  trio),  poëzie

voordracht en wie weet wat nog meer. U kunt  deze zaterdag echt uw hart ophalen op
muzikaal  gebied  en  genieten  van  poëzie  uit  eigen  werk  of  zelf  uitgezocht.  Deze
‘onbezoldigde artiesten‘  zowel uit eigen kring (Do’s en Re’s  uit Zwolle) en de Ring
Zwolle  als  artiesten van buiten, gaan zich langzamerhand voorbereiden en verheugen
zich op hun deelname. Er zal een gevarieerd programma samengesteld worden. Het
publiek kan komen en gaan wanneer ze zelf willen. Consumpties zijn voor € 1,00 te
verkrijgen. Zet deze dag  vast in uw agenda, want veel publiek zal fantastisch zijn !
Hierbij nog een oproep voor vrijwilligers voor het verzorgen van de consumpties . 
Kortom, wie wil mij hierbij helpen.   06-253 631 95, of mail: tdevriesdrent@gmail.com

Seizoen 2018/2019
De voorbereidingen  voor  het  komend seizoen  komen op gang.  Komen er  (nieuwe)
activiteiten op het programma  en zo ja welke? In een activiteitencommissie bestaande
uit twee  Do’s en twee Re’s gaan we hiermee aan de slag. Een overgangsfase van meer
samenwerking  vraagt  voor  beide  geloofsgemeenschappen  om  een  nieuwe  kijk  op
bestaande communicatie-concepten.  Voor de start van het nieuwe seizoen proberen we
dan ook een antwoord te geven op de volgende vraag: ‘hoe communiceer ik wat, met
wie,  wanneer  en  hoe?’  Dit  antwoord  zal  in  overleg  en  samenwerking  met  onze
Remonstrantse vrienden gezocht gaan worden.
Het op een rij zetten van diverse vormen (en bronnen)  van informatie is verhelderend
en uitdagend. Deze uitdaging ga ik graag aan. Ik zal u op de hoogte houden van de
stand van zaken.
Tineke de Vries

DOOPSGEZINDE BERICHTEN

Aankondiging bijeenkomst wijkcontactpersonen Doopsgezinde Gemeente
Wijkcontactpersonen doen bezoekwerk bij leden en belangstellenden in hun eigen wijk
en bezorgen de Wolwever. Op deze manier dragen zij bij aan verbondenheid in onze
gemeente.  Hoe leven we mee en hebben we aandacht voor jubilea,  kan eenvoudige
toerusting helpen?  Binnenkort ontvangen de wijkcontactpersonen een uitnodiging voor
een bijeenkomst om dat te bespreken.  
Datum: donderdag 17 mei van 18.30 tot 21.30 uur in de Mennokamer. 
Mede namens Fride Bonda en Tineke de Vries,
Tineke Datema 



Bloemengroet
Als blijk van “Samen één gemeente zijn”, zijn de kanselbloemen gebracht naar:
zr. Elske Visser, zr. Jelma Wiegersma en zr. Karin Janze

Collectes
De afgelopen periode hebben wij gecollecteerd op:
    • 25-2-2018 voor Steunfonds Pupillen Diet Koster  € 80,90;
    •   4-3-2018 voor Christean Peace Team  € 27,89;
    •  18-3-2018 voor Doopsgezind Wereld Werk € 50,15
Piet Minnema

Bericht van Diet Koster vanuit Bethanië, Palestina

Beste vrienden,
Netty  van  Voorthuizen  en  ik  hebben  besloten  dit  keer  niet  in  februari  een  rond-
zendbrief te schrijven, maar in mei, voor de vakanties! Netty komt in april hierheen om
samen met de hele kinderhuisclan de bruiloft van Khitam mee te maken! 

Ja,  want  het  niet  meer  gedachte,  verwachte,  zal
toch nog gaan  gebeuren:  Khitam, intussen al  39
jaar, gaat trouwen!
Direct  nadat  we  in  oktober  2017  weer  uit
Nederland  terug  waren,  verscheen  hij  (heel
origineel  heet  hij  Mohammed!)  en  1  december
werd de verloving gevierd. Het is niet gemakkelijk
voor beiden. Beiden weten wat ze willen en wat ze
droomden.  Dat  moet  nu  aan  de  realiteit  en  aan
elkaar aangepast worden....  Maar, vrijdag 27 april
is de grote dag nu gepland en de voorbereidingen
lopen op hoge toeren! Daarover horen jullie dan
meer in mei! Maar het is natuurlijk niet het enige
wat ons hier bezig houdt - nog afgezien van alle
politieke  (niet)ontwikkelingen  en  het  dagelijkse
geweld, waarover nauwelijks meer bericht wordt!
We hebben 4 eindexamenkandidaten en zo worden

ook  vele  toekomstplannen  gemaakt....  Alledaagse  problemen  met  ‘geen  water’  en
kapotte auto’s zijn er altijd, een schoondochter heeft kanker, waarschijnlijk al in het
laatste stadium, een schok voor haar familie en de hele clan, enz..
Maar juist in moeilijke situaties is het steeds weer goed en belangrijk om met elkaar
feesten te vieren. En dat willen we ook doen! We houden u op de hoogte!
Heel hartelijke groeten van ons allen hier en van Netty,
Diet Koster



UIT DE DOOPSGEZINDE RING ZWOLLE

De moeite waard in de Ring Zwolle

Humor en religie, dinsdag 10 april
Humor en religie vormen een explosief mengsel. Hierover praat Cultuurtheoloog Frank
Bosman in de Doopsgezinde / Remonstrantse kerk te Meppel Vledderstraat 20. 
Hij  onderneemt  met  de  aanwezigen  een  humorvolle  reis  door  de  Bijbel  en  de
Christelijke traditie. ‘God houdt wel van een geintje’ wordt dan ook de titel van zijn
boek dat in november van dit jaar zal verschijnen.  
Aanvang: 19.30 uur. 
Parkeren: Prinsenplein 29 (parkeerterrein Lidl = achterkant van de kerk.)
Bent u geïnteresseerd en wilt u meerijden? Dat kan. Neem contact op met Tineke de
Vries, t. 06.25363195. M. tdevriesdrent@gmail.com 

De Dwerg, een kindervoorstelling zondag 22 april
’t Lam Ontmoet op zondag 22 april De Dwerg, een kindertheater voorstelling.
Wanneer de dwerg bij thuiskomst in plaats van zijn tamme kraai een gouden ei in de
kooi vindt, besluit hij het ei zelf uit te broeden. Het wordt almaar groter en dan breekt
het open! Een piepklein kuikentje wordt geboren, waar de dwerg zijn handen vol aan
heeft. De dwerg gaat zozeer op in zijn taak als opvoeder, dat hij zich een echte vogel
waant  wanneer  hij  plotseling kan zingen! Een sprookje op de grens  van droom en
werkelijkheid. Geschikt voor kinderen t/m 10 jaar, duur ca. 45 min.
Jeanmarie Bevort, alias Fratelli Fiasco, volgde een opleiding bij de theaterschool van
Jacques Lecoq in Parijs. Daarna begaf hij zich op het clownspad. Sindsdien treedt hij,
nu al ongeveer 33 jaar, op met zijn poëtisch clownstheater in binnen- en buitenland.
De voorstelling begint om 15.00 uur. Kinderen t/m 10 jaar gratis entree.
Waar:   De Vermaning ’t  Lam, de Doopsgezinde kerk in Blokzijl,  Breestraat  2 .
Parkeren:  1. Rietvink, 2. Kanaalweg (industrieterrein 5 min. lopen)

Herdenking Martin Luther King
Op 4 april 2018 is het 50 jaar gele-
den dat Martin Luther King is ver-
moord. Wij willen hem op zijn sterf-
dag herdenken.
Harcourt  Klinefelter,  ooit  woord-
voerder  Van  Martin  Luther  King,
zal  de  documentaire  bespreken
waaraan hij en zijn vrouw Annelies
en ds. King jr. hebben meegewerkt.

Doopsgezinde kerk Steenwijk, Onnastraat 10, 20.00 uur.
Deze avond is een vervolg op de documentaire die op NPO/EO wordt uitgezonden op
zondag 2 april 2018 om 20.30 uur.



VAN BUITEN DE GEMEENTEN

Vrijzinnig Hattem, 17 april 2018: Ad van Liempt: Grenzen tussen goed en fout
De spreker,  bekend journalist,  schrijven en programmamaker,  neemt u mee op zijn
zoektocht in het grensland tussen goed en fout in de bezettingstijd. Hij relativeert niet
maar brengt nieuwe perspectieven aan en doet dat aan de hand van recent onderzoek en
nieuwe verhalen. Hij toont aan dat wij nog niet klaar zijn met de gebeurtenissen van de
Tweede Wereldoorlog.
Plaats: de Marke, Daendelsweg 2, Hattem. Aanvang 20.00 uur. Kosten €  7,50.

Kerken als podium
07 apr Basiliek Het Bovenkerk Kamerkoor 

Kampen, o.l.v. Ab 
Weegenaar. Motetten van J.S. Bach:
Komm, Jesu, Komm en Jesu, meine 
Freude.

14 apr Doopsgezinde kerk Florence van der Does, piano.
Werken van o.a. Ravel en Albéniz.

21 apr Plantagekerk Nikola Spasić, klassiek accordeon.
Werken van o.a. Bach, Scarlatti, Vivaldi.

‘De nachtzijde van het leven’
Een actuele zoektocht naar Bob Hanf (1894-1944), schilder, schrijver, componist en
violist.
Beste  gemeenteleden,  Ineke  en  ik  maken  al  vele  jaren  deel  uit  van  een  werk-
theatergezelschap TIZ/Theater Initiatief Zwolle. Graag wil ik jullie attenderen op een
aantal activiteieten die van 14 april t/m 4 mei in Zwolle plaats vinden, waaronder een
speciale productie over leven en werk van Bob Hanf.

Hij  was  de  oom  van  Ruth  Tillema-Hanf,  tot  haar
plotselinge  overlijden  in  2013  actief  in  de  Zwolse
kunstwereld  en  juist  ook  secretaris/penningmeester  van
TIZ.  De  herdenkingsdienst  voor  haar  vond  bijzonder
genoeg plaats in onze kerk.
Ruth Tillema heeft jarenlang samen met Alex Manassen
en Aranka Wijnbeek de nalatenschap van Hanf beheerd.
Wij,  en  naar  mijn  mening  meerdere  gemeenteleden,
stellen het op prijs als er wat extra aandacht komt in onze
berichtgeving voor dit project.
Gedurende de gehele periode is er een tentoonstelling van
zijn schilderijen in de Stadkamer. Er zijn lezingen en een
luistersessie.

TIZ voert driemaal het muziektheaterstuk ‘De nachtzijde van het leven’ op.
Graag zijn we bereid tot nadere toelichting.
Zie voor nadere informatie en reserveringen www.tiz.nu    
Hartelijke groet, Onno Sijperda



Voorjaarswandeling op zaterdag 14 april in de Vreugderijkerwaard
Herkansing
Vanwege het slechte weer kon de wandeling op 17 maart niet doorgaan.
We proberen het weer op 14 april.
Neem stevige schoenen mee en als je het hebt: een loepje en een verrekijker.
We starten in de Vreugdehoeve om 10 uur met een consumptie op eigen kosten en zijn
om ongeveer 12 uur, uiterlijk half 1 weer terug.
Kinderen  welkom!  Voor  mensen  die  minder  goed  ter  been  zijn  kunnen  we  de
wandeling wat inkorten.
Graag aanmelden bij: Harry Wendt wenhwendt@hotmail.com of Alfred van der Burgh
alfredbur@hetnet.nl 

AGENDA APRIL
di 03 19.30 Mennokamer Leerhuis met Dodo van Unen
wo 04 14.00 Mennokamer Bronnen van inspiratie
wo 04 20.00 DG Steenwijk Rondetafelgesprek Martin Luther King
di 10 19.30 DoRe Meppel Frank Bosman
za 14 10.00 Vreugdehoeve Voorjaarswandeling Vreugderijkerwaard
di 17 10.00 Liesbeth Drese RVC (038-4531501)
di 17 20.00 De Marke, Hattem Ad van Liempt
do 19 20.00 Gesprek in de avonduren
zo 22 15.00 DG Blokzijl Kindertheater
di 24 19.30 Mennokamer Leerhuis met Dodo van Unen
di 24 19.30 bij B. v.d. Werf Literatuurkring

Inleverdatum kopij 22 april 2018 Let op: voor mei en juni! 

E-mail redactie: debrugdgzwolle@gmail.com of rembladzwolle@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 a.i.: Claas Hamming, 0523-656576 hamming@planet.nl
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.
2e Secretaris/notulist: Joke Spiers, 038-4531086 jc.spiers@home.nl
Lid: Trudy van Soldt, 0529-451011 trudyvansoldt@gmail.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.
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
Opbouwwerker: Tineke de Vries-Drent, 0529-850337, 06-25363195, tdevriesdrent@gmail.com  
Kerkenraad:
Voorzitter, Aart P. Hoogcarspel, 038-4542611 a.p.hoogcarspel@home.nl  
Secretaris: Ekke F. Klamer,  038-4660180 secr.dgzwolle@gmail.com  
postadres Wolweverstraat 9, 8011 NW Zwolle 
Penningmeester: Piet Minnema, 0529-432328 p.minnema@home.nl,
Bank NL86INGB0000883403, NL69ABNA0451415396, t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zwolle
Lid: Thecla Barneveld, 038-4657454 thecla.barneveld@home.nl
Ledenadm.: Paulien Jonkers-Stroink, 038-3761401
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 Tuinsstra en Theo Prangsma
038-4221316
mailadres redactie: rembladzwolle@gmail.com of debrugdgzwolle@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

Vervoer naar de kerk
Indien vervoer naar de kerk problemen geeft, schroom dan niet om te bellen naar
Tel. 0529-432328 , wij zullen ons best doen om vervoer te regelen.



Meester Koolenweg 43
8042 GC Zwolle
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