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DE WOLWEVER            Nummer  9

en zo wordt God onthuld
(lied uit God Aan, 264)

Op een zondag stond ik oog in oog met de dichter van een lied. Het was na Pinksteren
dat ik voorganger was in een remonstrantse gemeente. Het ging over de gaven van de
Geest uit Galaten 5. Een lied dat daarbij aansluit staat in het remonstrantse dagboek
God Aan. Ze zijn aan ons gegeven...
Wat ik mooi vind aan dit lied is de eenvoud van de woorden in samenspel met de
melodie. Het lied parelt en het roept bij mij een frisse geest wakker. Ik wist niet wie het
geschreven had. Tot die zondag een man na de dienst bij het handen geven, mij een
papiertje in de handen drukte met een andere typografie van lied en muziek. Ik was
verrast en vroeg of hij wist wie de schrijver was. Ja, dat was Huib van Namen en hij
was het zelf. 
Later sprekend bij de koffie vertelde hij dat hij voorzichtig was om het woord ‘God’ te
gebruiken. Liever had hij het over de inspiratie voor ons handelen: over goedheid en
vrede en dat we daarin ontdekken hoe God wordt onthuld. 
De dienst is, onder andere door deze ontmoeting, een bijzondere herinnering voor mij
geworden. Behalve over de gaven van de geest ging het over ‘vrede’, over Jezus die
zijn ontredderde vrienden vrede toewenst.  ‘Mijn vrede geef ik jullie’, zegt Jezus ergens
en ineens ervoer ik de lading van het woord vrede. Alsof het tegen mij gezegd werd en
ik even helemaal vrede was. Het gebeurde, vrede, en het ontroerde me. 
De Amerikaanse dichter Emily Dickinson schrijft ergens: 

I know nothing in the world that has as much power as a word. 
Dat was mijn ervaring van die ochtend. 
De dichter schoof me nog een lied toe, over ontferming. Ook in dit lied de kracht van
eenvoudige woorden, die oproepen waar het over gaat: ontferming.
Soms is het er zomaar, de kracht van een woord waarin eindeloze verten zich openen…

Fride Bonda



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

01 juli Iona viering aanvang 11.00 uur
08 juli mw.ds. G.E. Bonda, Wolweverdienst, zondagclub
15 juli zr. T.de Vries
22 juli zr. B. Groen-Mol, Giethoorn, Wolweverdienst
29 juli geen dienst
05 aug geen dienst
12 aug ds. Jelmer Koornstra, Deventer, Wolweverdienst
19 aug zr. J. Molenaar
26 aug br. D.J. Steenbergen, Wolweverdienst

De Venus   Spoolderbergweg 19, aanvang 10.30 uur
08 juli dhr. K. Fredriks, Zwolle
22 juli onbekend
05 aug onbekend
19 aug mw. B. Groen-Mol, do

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

BIJ DE VIERINGEN
Wie een  andere  vorm van  liturgie  wil  meemaken is  welkom bij  de Ionaviering  op
zondag 1 juli om 11 uur. Geïnitieerd door o.a. Aart Hoogcarspel en Karin Janze.
In de viering van 8 juli staan we stil bij liedregels van Bob Dylan, uit het lied Blowing
in the wind: How many ears must one man have, before he can hear people cry.

Gastpredikanten
22 juli is Bertha Groen uit Giethoorn onze voorganger.
Op  12  augustus  zal  als  gastpredikant  bij  ons  voorgaan  ds.  Jelmer  Koornstra  uit
Deventer. Hij is emeritus predikant en is voorganger geweest in Geloofsgemeenschap
Het  Penninckshuis  in  Deventer,  een  samenwerkingsverband  van  Doopsgezinden,
Remonstranten en Vrienden van het Penninckshuis. 



Wolwevervieringen: een half jaar ervaring
Een half jaar is het experiment van de Wolwevervieringen gaande. Doopsgezinden en
Remonstranten  ontmoeten  elkaar  bij  vieringen,  bij  gespreksbijeenkomsten.  In  de
middag proberen we de inspiratie van de profeten te begrijpen, in de avond stelt de
gnostiek ons voor vraagtekens en praten ouders over wat ze belangrijk vinden in de
opvoeding van hun kinderen. Voor de stillen onder ons is er compassiemeditatie.
Er is ontmoeting en bezinning. Twee pijlers waar het in een geloofsgemeenschap om
draait.
Soms knarst er wat omdat dingen anders gaan dan gewend. Ik noem er een paar:
Aansteken van de kaarsen en andere liturgische gewoontes
Aan het  begin van de viering  brandt  de  grote  kaars  en na het  woord  van  welkom
worden twee kaarsen aangestoken naast de oude bijbel. 
Bij de Remonstrantse Wolweverviering steekt een kerkenraadslid de kaarsen aan met
toewijding en in stilte.  De gedachte is  dat  het  licht  een sterk symbool is,  dat  geen
woorden nodig heeft. Het licht van de grote kaars verwijst naar het licht van het begin,
dat het duister verdrijft en leven mogelijk maakt. Het aansteken van de twee kaarsen is
een teken van het delen van licht, van liefde, van menselijkheid. Eén wordt twee, twee
wordt vier, vier wordt zestien enzovoort. Veelzeggend uitgedrukt in het delen van het
licht in de kerst- en/of paasnacht. In de Wolweverkerk zitten zoveel mensen met het
angstzweet onder hun armen vanwege dreigend brandgevaar, dat dit symbool tot mijn
spijt niet meer uitgevoerd kan worden. 
Licht  deelt  zich en de kerkenraad  is  deels  verantwoordelijk  (want  dat  is  natuurlijk
iedereen in een geloofsgemeenschap) om het licht gaande te houden en het  door te
geven; daarom is het tot nu toe bij de Remonstranten gewoonte dat een kerkenraadslid
de kaarsen aansteekt.
Bij de Doopsgezinde Wolweverviering steekt een kind de kaarsen aan. Kinderen doen
dat  met  overgave  en  toewijding;  het  licht  wordt  doorgegeven  aan  een  volgende
generatie.
Vervolgens zegt een kerkenraadslid, die ook het woord van welkom doet een spreuk;
uw woord is een lamp voor mijn voet (uit psalm 119: 105).
Twee manieren om een symbool uit te voeren, om kaarsen aan te steken. De ene manier
is niet beter dan de andere.
Er kwam een opmerking dat het voor kinderen niet duidelijk is waarom zij in de ene
dienst  wel  kaarsen  aan  mogen  steken  en  bij  de  andere  niet.  Als  kinderen  vragen
waarom  dat  zo  is,  dan  kunnen  ouders  uitleggen  dat  het  een  proeftijd  van
Doopsgezinden en Remonstranten is, die beiden andere gewoontes hebben.
Er zijn wel meer dingen anders. 
Bij  de  Remonstrantse  vieringen  draagt  de  predikant  een  liturgische  jas  en  bij
doopsgezinde vieringen doet dezelfde predikant dat niet. 
Bij  de  Remonstranten  worden  kleine  kinderen  gedoopt  die  nog  geen  ‘ja’  kunnen
zeggen,  bij  de  Doopsgezinden  kunnen  kinderen  worden  opgedragen  en  worden
volwassenen gedoopt. Iets wat bij Remonstranten ook voorkomt. 
Viering van brood en wijn kan heel anders beleefd worden bij de één en de ander. Bij
(sommige) Doopsgezinden is de viering van enigheid waardevol. En ook al heb ik de
afgelopen jaren zeker drie keer met doopsgezinde gemeenteleden een viering van brood
en wijn voorbereid, deze waarde, zichtbaar in het gezamenlijk en tegelijk brood eten en



wijn  drinken,  is  nog nooit  ter  sprake  gekomen.  In  iedere  geloofsgemeenschap  zijn
ongeschreven regels gegroeid. Gewoontes die zo vanzelfsprekend zijn dat je er niet aan
denkt ze te bespreken. En pas na een viering denk je dan  ‘O, we deden het altijd zo!’
In mijn beleving van brood en wijn delen is het aspect van delen wat je nodig hebt
(brood) en delen van je overvloed (wijn) van betekenis. En in één van de kerken waar
ik voorganger was gingen de mensen, als bij de Rooms Katholieken, lopend naar voren
om brood en wijn te ontvangen, ieder op een eigen moment.
Beide geloofsgemeenschappen en ieder individueel kent gewoontes die anders zijn en
die vragen om een oefening in verdraagzaamheid.
Laten we elkaar vooral veel  vragen stellen. Laten we nieuwsgierig zijn  naar elkaars
gewoontes  en  laten  we  nieuwsgierig  zijn  naar andere  gewoontes.  We kunnen  met
elkaar nieuwe vormen van liturgie ontwikkelen.
En zo kom ik op het volgende:
Hoe gedenken we de mensen die gestorven zijn
Er is een voorstel gegroeid om een hoekje in de kerk in te richten waar ruimte is om
een gedachtenissteen neer te leggen. Als een gemeentelid is overleden wordt zijn of
haar  naam op de steen geschreven met geboorte – en sterfdatum. De eerstvolgende
zondag na het overlijden wordt de naam genoemd en een kort  in memoriam gelezen.
De steen met de naam wordt naar het hoekje gebracht en er wordt dan een kaarsje bij
aangestoken.  De  steen  is  daar  tot  de  Gedachteniszondag  waarop  de  namen  van
overleden gemeenteleden genoemd worden. Op die dag krijgt de familie de steen mee
naar huis.
Dit is een voorstel. Je kunt laten weten wat je ervan vindt aan Tineke de Vries en aan
Fride Bonda.

UIT DE DOOPSGEZINDE KERKENRAAD
Wisselingen  in  de  kerkenraad:  Er  zijn  vacatures  ontstaan  in  de  kerkenraad,  Piet
Minnema  en  Aart  Hoogcarspel  hebben  aangegeven  te  gaan  stoppen  met  hun
kerkenraadswerk. Ze hebben hun kerkenraadstermijn er op zitten. Met grote trouw en
tomeloze inzet hebben zij hun werk in de kerkenraad gedaan. Wij zijn hen daarvoor
zeer erkentelijk. Piet Minnema zal tot het einde van het kalenderjaar 2018 aanblijven
als penningmeester en daarna het stokje overgeven aan zijn opvolger Renze Zijlstra.
Reinier  Zweep  treedt  na  jarenlange  inzet  aan  het  eind  van  het  kalenderjaar  af  als
financieel administrateur. We zijn hem veel dank verschuldigd. Ronald Tuinstra volgt
Reinier Zweep op. Aart  Hoogcarspel  is  op 24 juni afgetreden als voorzitter van de
kerkenraad. Renze Zijlstra neemt het voorzitterschap op zich tot 1 december 2018. We
zijn nu aan het onderzoeken wie daarna de voorzittershamer over kan en wil nemen.
Aart  Hoogcarspel  blijft in de overgangstijd adviserend lid in de kerkenraad. Paulien
Jonkers  heeft  jarenlang  met  verve  de  ledenadministratie  verzorgd.  Deze  is
overgenomen door de secretaris Ekke Klamer. Er waren al met al veel vacatures, maar
we zijn heel blij dat we de vacatures hebben kunnen invullen. 
Terugblikken: We kunnen terugkijken op een prachtige gezamenlijke Pinksterdienst
op 20 mei. In de dienst werden ook twee Remonstrantse kinderen gedoopt. Er waren
120 mensen aanwezig! Veel mensen waren erg enthousiast over deze dienst. 



Er waren wel leerpunten op logistiek gebied voor de volgende keer bij een dergelijke
grote dienst. De dienst van 17 juni werd afgelast. Ds. Els de Clercq had zich afgemeld
als  voorganger  i.v.m.  privéomstandigheden.  Er  was  ook een  kooruitje  gepland.  De
Buitendag  van  de  Ring  Zwolle  op  24  juni  met  de  GDS  in  Tolbert  o.l.v.  Simon
Haakmeester werd door enkele van onze leden bijgewoond. Het thema van deze dag
was ‘Het verbindende van muziek en ritme’. 
Vooruitblikken: De bijstelling van het reglement is nog niet afgerond. Dit nemen we
mee in de Najaarsvergadering 2018. 
Communicatie: Er is een offerte voor een nieuwe geluidsinstallatie (ringleiding). Er
zijn plannen om die te laten aanleggen. Het is belangrijk dat het geluid zo optimaal
mogelijk is in de kerk. De kerkenraad denkt ook na over een internetaansluiting.
Het oude kleine zakboekje wordt in ere hersteld, inclusief de nieuwe wijkindeling. Er
komen ook een informatiefolder, een flyer en een visitekaartje.
De secretaris heeft alle belangstellenden per brief gevraagd gevraagd of zij vriend of
belangstellende van de gemeente willen zijn. De secretaris heeft een aantal antwoorden
ontvangen, maar nog niet allemaal. Wilt u hieraan denken?
Thecla Barneveld

UIT DE REMONSTRANTSE KERKENRAAD

Kwetsbaarheid Kerkenraad
In dit laatste half jaar hebben we moeten constateren dat wij heel kwetsbaar zijn door
oorzaken die nooit te voorkomen zijn. We moeten daarom de kerkenraad uitbreiden.
Ook moeten we op zoek naar  een nieuwe voorzitter  of  misschien wel  naar  een ad
interim. We gaan op zoek naar nieuwe leden. Mocht u zich aangesproken voelen laat
het dan één van de kerkenraadsleden weten. 
Begin september houden we als kerkenraad een koffie drink avond met inhoud. U hoort
hier meer over. We hebben nieuwe collecte zakken. Ze zijn prachtig.
Fride gaat miv. 1 september 1 dagdeel meer werken voor de Doopsgezinde gemeente.
Verder  in  dit  blad  kunt  u  lezen  over  het  reisje  dat  de  diaconie  op  6  september
organiseert. Iedereen mag mee. Lid, vriend, belangstellenden of vrienden van hen. 
Mocht u nieuwe ideeën hebben laat het ons weten.
Nanneke Rijkhoff

Kerkenraad en creatief besturen
Sinds enige tijd draait  de kerkenraad op halve kracht door diverse omstandigheden.
Voor twee kerkenraadsleden is hun termijn vervuld, voor Claas Hamming, voorzitter
en voor Joke Spiers, 2e secretaris. We hebben nieuwe mensen nodig om te besturen. En
we weten  dat  iedereen  verantwoordelijkheden  en  bezigheden  heeft.  Daarom wil  de
kerkenraad in de tweede week van september een avond organiseren om met elkaar
nieuwe, creatieve vormen van besturen te ontdekken. 10, 11, 12 of 13 september, op
een tijdstip dat de meeste mensen kunnen. Laat je creativiteit deze zomer de vrije loop
en laten we met elkaar vormen van besturen ontdekken, die aansluiten bij onze tijd van
leven en onze betrokkenheid bij de remonstrantse gemeente en Wolweverkerk. 
Deze aankondiging is een eerste aanzet daartoe, in september volgt een uitnodiging.
Als je ideeën hebt stuur ze alvast naar onze secretaris Nanneke Rijkhoff.



Versterken wijkcontacten de onderlinge band tussen gemeenteleden?
Op 17 mei kwamen zeven wijkcontactpersonen van de Doopsgezinde Gemeente  en
dominee Fride Bonda bijeen onder leiding van opbouwwerker Tineke de Vries. Enkele
wijkcontactpersonen  waren  door  ziekte  of  andere  oorzaak  verhinderd.  Door
beantwoording van een uitgebreide vragenlijst kregen de aanwezigen een goed beeld
van ideeën over en praktijk van het werk van de verschillende wijkcontactpersonen.
Mede door verschillen in samenstelling van de wijken naar aantal, leeftijd en mate van
betrokkenheid van gemeenteleden/belangstellenden waren er nogal wat verschillen in
de praktijk, maar het versterken van de onderlinge band tussen gemeenteleden zagen
allen  toch  als  belangrijkste  doel.  Terwijl  oorspronkelijk  het  bezorgen  van  het
gemeenteblad en – zo mogelijk – het gelijktijdig persoonlijke contact het uitgangspunt
was, zijn inmiddels in sommige wijken ontmoetings- of gespreksgroepjes ontstaan. Het
doorgeven aan kerkenraad of predikant (of eventueel andere instantie) van wensen of
hulpvragen van minder mobiele leden is natuurlijk een belangrijke mogelijkheid. En
een regelmatig bezoekje wordt door sommige mensen ook erg op prijs gesteld. Maar
niet iedere wijkcontactpersoon heeft hiervoor altijd de mogelijkheid. 
Door  de  uitwisseling tussen  de wijkcontactpersonen  was  het  overleg  erg  leerzaam.
Maar  ook konden knelpunten  gesignaleerd  en  soms opgelost  worden.  Zo biedt  het
combineren van wijken de mogelijkheid voor de betrokken wijkcontactpersonen om zo
nodig elkaar te vervangen. De aanwezigen waren ook erg benieuwd, hoe een en ander
in  de  Remonstrantse  Gemeente  in  zijn  werk  gaat.  Kan  dit  in  de  toekomst  ook
samengaan en de integratie van beide gemeenten bevorderen? 
Een belangrijke vraag is,  hoe bezochte  mensen in de wijk het  functioneren  van de
wijkcontactpersonen ervaren. Vooral kritiek of wensen, ook al denkt men dat die toch
wel  moeilijk te verwezenlijken zijn,  worden niet  zo gemakkelijk geuit.  Toch is het
belangrijk dat dit wel gedaan wordt!
En tenslotte zijn nieuwe wijkcontactpersonen ook altijd van harte welkom, al was het
alleen  maar  om  huidige  wijkcontactpersonen  te  ontlasten.  Voor  nadere  informatie
kunnen belangstellenden zich wenden tot dominee Fride Bonda, Tineke de Vries of de
kerkenraad.
Henk Blom

Boeken in ’t proathus
Het  boekenkastje  in  ’t  Proathus  is  inmiddels
gevuld door Anneke Smits met boeken uit de kast
van haar moeder Annelies.  Een paar exemplaren
van  Nico  ter  LInden  Het  verhaal  gaat,
verschillende boeken van W van der Zee en nog
twee planken meer. Kom zelf eens kijken na een
kerkdienst en neem mee wat je aanspreekt!



Laat ons verandering zijn
In het Overgangsjaar DORE zien we samenwerking tussen mensen met verschillende
DNA profielen die zich met elkaar verbinden. Samen kerk zijn: de gemeenschap, het
geloofsgesprek voeren, de verhalen doorvertellen, pleisterplaats zijn voor mensen die
met  elkaar  zoeken  naar  zingeving.  Daarin  hebben  we  een  krachtbron  waar  we  uit
kunnen putten. Bij dit proces past het gedicht van Mahatma Ghandi prachtig….

Laat ons geen vooruitgang noemen,
waar een ander aan ten onder gaat.
Laat ons geen groei noemen,
waar een ander minder van wordt.
Laat ons geen vrijheid noemen,
wat een ander het recht ontneemt zichzelf te
zijn.
Laat ons geen gemeenschap noemen,
waar  de  minste  niet  de  minste  aandacht
krijgt.
Laat ons zelf de verandering zijn,
die we in de wereld willen zien.

Thecla Barneveld

Aan: 
Remonstrantse en Doopsgezinde Gemeenten in
Zwolle
Datum: 9 mei 2018
Betreft: donatie zonnepanelen

success in life –  for youth, by youth

Beste Vrienden van Nemato Change a Life,
Geweldige  tijden! We zetten de laatste stappen om het zonnepanelen  systeem voor
Nemato Change a Life te realiseren. Alle onderdelen van het system zijn besteld en
alles, behoudens de back-up accu, is reeds afgeleverd. Met uw geweldige donatie van
de collecte zijn wij in staat gesteld het laatste deel te betalen: de installatie van het
systeem. We verwachten voor eind juni volledig zelfredzaam te zijn: geen elektriciteit
meer voor Nemato Change a Life opgewekt uit vuile zwarte kool, maar alleen schone
en kosteloze energie van de zon. 
Het is dubbel duurzaam: een kleine bijdrage aan duurzame energie voor onze planeet
en een grote bijdrage aan de duurzaamheid van Nemato Change a Life  door kosteloze
elektriciteit gedurende vele, vele jaren.



Als eerste in onze zwarte gemeenschap is dit zonnepanelen-project ook een teken van
de toekomst. Hoewel niet veel mensen uit onze gemeenschap in staat zullen zijn een
dergelijke investering te kunnen doen, bewustwording is de eerste stap. Als over enige
tijd meer mensen uit de armoede zullen komen, dan hebben wij het zaad mogen zaaien
dat zal groeien ten gunste van allen.
Veel dank voor uw bijdrage aan de vergroening van Nemato!!! 

Jan Blom van Assendelft  (founder)

Literatuurkring 24 mei
24 mei: We komen samen bij Tineke Datema. We hebben het boek  “Het Hout” van
Jeroen Brouwers gelezen. Bauwien van der Werf kan deze keer helaas niet voor de
inleiding  zorgen,  vandaar  dat  elk  nu  al  dadelijk  z’n  mening  over  het  boek  geeft.
Interessant is dan, dat bij een boek als dit, die meningen zeer verschillend zijn.
In een Franciscaner pensionaat,  waar puberjongens door ouders in goed vertrouwen
ondergebracht worden om een eerste-klasopleiding te krijgen, blijken nogal wat leraren
(geestelijken) hun handen niet te kunnen afhouden van hun leerlingen. Wellustig en
sadistisch optreden is aan de orde van de dag. We maken dit alles mee door gevoel  en
ogen  van de in feite tegen z’n wil indertijd ingetreden broeder Bonaventura. 
Al leverde de inhoud van het boek bij ons tegenovergestelde zienswijzen op, over één
ding waren we het eens: Jeroen Brouwers is een meester-schrijver, een begaafd stilist.
De volgende bijeenkomst van de leeskring is vastgesteld op 27 september, ten huize
van de familie Tjabbes. Henk Blom zal voor de inleiding van het boek zorgen.

Sity Krijtenburg

Open podium 2 juni
Enthousiaste muziekmakers, gedichtenlezers, cateraars, bloemen en planten. Ziehier de
ingrediënten van een dag in de Wolweverkerk.  Je zou denken, dat je dan alleen zit te
luisteren,  maar  nee,  we  werden  ook  nog  uitgenodigd  om  canons  te  zingen  o.l.v.
Machteld van Woerden. Ze kreeg ons allen aan het zingen en het resultaat was nog niet
eens zo slecht.
Ik was hier als deelnemer in ons koor DoReVocaal en ook als toeschouwer.
Vooral The Wrinkles, een close harmony groepje van 3 dames, vond ik erg leuk en
goed. Ze zongen eigen geschreven nummers over alledaagse dingen (b.v. hoe het in een
groepje vriendinnen kan toegaan).  Goede teksten en mooie melodieën. Wat dacht u
bijvoorbeeld van de Paganini Caprice 24 op viool?
De catering was prima verzorgd; heerlijkheden voor bij koffie/thee en lekkere broodjes
en soep. En dat alles voor het luttele bedrag van 1euro per stuk….
Leuk om in de wandelgangen mensen te spreken die anders nooit in deze kerk komen. 
Voor herhaling vatbaar! 

Karin



Bloemen

Geef mij wat bloemen van jou,
beter dan een portret.
Een portret is een moment,
een grimas en een masker,
een gestolde beweging – meer niet.
Maar bloemen ruiken naar leven,
zij keren zich naar de zon.
Alsof ikzelf dat licht ben
zo komen zij uit hun stelen
naar mij toe
en vertellen mij verhalen
van alles wat ik wist,
ze herhalen
gewoonweg jouw leven voor mij.
En meer dan dat:
ook het gebaar
dat mij jouw leven gaf.

D. A. Werner ( uit: Er is meer dan ik zie …)

Toon Hermans zegt ergens:
Waar komt de ontroering vandaan die ik onderga als ik kijk naar de levende dingen:
mensen, dieren, bomen, planten of dieren?
De ontroering die van het levende uitgaat, komt niet voort uit de vorm of uit de kleur 
van het levende ding. Maar door de twee gegevens ‘bloei en verval‘, die zich in ieder 
levend organisme bevinden.
De grote meesters uit de schilderkunst zijn in staat dit altijd aanwezige drama in de 
levende stof tot uiting te brengen in hun werk, in hun vorm en kleur.
Zij schilderen iets van het stervende in het levende, omdat ze de gave hebben de dingen
van binnen uit ( bezield) aan te raken in hun waarneming en daardoor iets te ontmoeten
van de ziel van het levende dat zij uitbeelden.
Er is meer dan ik zie …. Dat wij ons moge verwonderen en ons laten ontroeren.

Liesbeth Drese-Bouwman



Wijkbijeenkomst Zwolle-zuid (wijk 9-10) op 11 juni
Een  experiment:  een  “gemengde”  wijkbijeenkomst.  Dat  deden  we  omdat  we  het
samengaan van Doopsgezind en Remonstrant ook hier een kans wilden geven.
Na een kopje koffie/thee hielden we een speeddate; 2 rijtjes stoelen met aan de ene kant
4 mensen van Do, aan de andere kant 4 mensen van Re. We kregen enkele minuten om
elkaar te vertellen wanneer we gedoopt waren en hoe het die dag was. Na die paar
minuten schoof 1 rijtje door, totdat we alle 4 combinaties gehad hadden. Het waren
verrassende gesprekken. Voor mij vooral omdat het zo overeen kwam; we waren bijna
allemaal volwassen gedoopt en hadden een eigen belijdenis geschreven. 
Een bijeenkomst die smaakt naar meer. Na de zomervakantie gaan we verder.

Karin Janze

DoReVocaal sluit seizoen af op 17 juni
Op  17  juni  genoot  ons  Doopsgezind  en  Remonstrants  kerkkoor  DoReVocaal  zijn
jaarlijkse  uitje  als  afsluiting  van  het  seizoen.  Onder  leiding  van  dirigent  Johannes
Dijkstra  verleende  het  koor  muzikale  medewerking  aan  de  kerkdienst  van  de
Doopsgezinde  Gemeente  Zeerijp/Zijldijk  in  het  prachtige  kerkje  te  Zijldijk.
Voorganger was ds. Fokke Fennema. Na de koffie met de (kleine) gemeente, hielden
de koorleden  hun jaarvergadering,  met  gebruikelijke  terugblik op  het  afgelopen  en
vooruitblik  op  het  komende  jaar  en  bespreking  van  de  financiën.  Maar  ook  werd
uitgebreid  stilgestaan  bij  enkele  zaken,  die  samenhangen  met  het  zoeken  naar
gemeenschappelijke  opvatting  op  het  gebied  van  liturgie  van  beide  gemeenten.
Eigenlijk wel ironisch, omdat juist DoReVocaal al meer dan 35 jaar die samenwerking
in praktijk brengt. 
Voor het  komende jaar  heeft  opnieuw de Cantorij  van de protestantse Adventskerk
DoReVocaal uitgenodigd voor een gezamenlijk optreden. Deze samenwerking ligt voor
de  hand,  omdat  Johannes  ook  cantor/dirigent  van  dit  kerkkoor  in  Zwolle  Zuid  is.
Daarnaast  wordt nagegaan, of DoReVocaal opnieuw medewerking kan verlenen aan
kerkdiensten in het Isala ziekenhuis en in de Penitentiaire Inrichting te Zwolle. Amy
Belger kondigde aan, dat zij vanwege haar leeftijd (80) en slechtere gezichtsvermogen
na meer dan dertig jaar(!) stopt als lid van het koor. 

Na de  lunch  bezochten  we  het  prachtige,
twaalfde-eeuwse,  Romaanse  kerkje  te
Marsum (nabij Delfzijl). Hier bevindt zich
een replica van een Theofilus orgel uit de
dertiende  eeuw.  Het  orgel  is  geheel  van
hout  -  ook  de  tweemaal  negentien
orgelpijpen - en de lucht wordt aangevoerd
door  twee  dubbele  balgen,  die  bediend
worden,  doordat  twee  (sterke  en  liefst
zware)  personen,  staande  op  de  balgen,
deze  achtereenvolgens  met  linker-  en
rechterbeen  naar  beneden  duwen.

Bespeling van  het  orgel  vergt  ook de nodige vaardigheid,  maar  er  valt  niet  zoveel
muziek uit te halen als uit ons orgel in de Wolweverstraat. 



Vervolgens bezochten we de bekende Menkemaborg in Uithuizen, met een zeer rijk en
goed bewaard interieur uit periode van bewoning gedurende de 18e t/m 20e eeuw. Ook
de tuin is zeer de moeite waard.
De dag werd afgesloten met een gezamenlijke buffetmaaltijd in het restaurant van het
Scandinavisch  Dorp  in  Eelderwolde  bij  het  Paterwoldse  meer.  Het  was  weer  een
geslaagde dag.

Henk Blom

Avond voor ouders 5 juni
De eerste  avond van Remonstrantse en Doopsgezinden ouders  kreeg op 5 juni  een
vervolg. We hebben met enkele ouders een aantal onderwerpen besproken. Wat vinden
we belangrijk? Wat geven we onze kinderen mee? Jasper had deze avond voorbereid,
waarvoor dank! We zijn een stukje de (kerk) geschiedenis in gedoken en kwamen tot
mooie  ontdekkingen.  We  bespraken  daarna  een  artikel  over  theologiseren  met
kinderen. In gesprek met je kind over kerk en geloof, hoe geef je dat een vorm? Geven
we onze kinderen ook de ruimte om ‘zelf’ dingen in te vullen. Eén groot punt kwam
naar  voren:  Hoop,  in welke vorm dan ook,  mag jezelf  ervaren  en ook aan je kind
meegeven.  Het was een waardevolle  bijeenkomst waarin we opnieuw gesproken en
gezocht hebben naar de raakpunten van beide gemeenschappen. Ook hebben we voor
het nieuwe seizoen weer afspraken gepland. Ben je als ouder nog niet bij één van deze
bijeenkomsten geweest? Voel je van harte welkom!

Margreet Huijgen

Martin Jans over het studentenpastoraat
Voorafgaand aan de remonstrantse voorjaars-ledenvergadering vertelde  Martin Jans
over zijn werk als studentenpastor in Zwolle. De studentenpastor is beroepen voor het
hoger onderwijs in Zwolle en werkt 4 dagen in de week. Hij  wordt betaald door 3
Zwolse onderwijsinstellingen (voor 50%) en door 4 kerkgenootschappen waaronder de
remonstrantse en doopsgezinde gemeenten (de overige 50%). Henk Blom, die namens
de doopsgezinde en remonstrantse gemeente in het bestuur van het studentenpastoraat
zitting heeft, was ook aanwezig.   
Martin Jans is ‘daar, waar studenten zijn’. Hij heeft drie taken:

1. Pastoraat.  Studenten lopen bij  hem binnen of spreken hem aan  op andere
momenten. De drempel voor het stellen van, vaak essentiële vragen lijkt lager
dan gebruikelijk. Bij zijn werk ervaart hij grote openhartigheid.

2. ‘Pop-up’  zingeving.  Hij  werkt  mee  aan  projecten.  Hij  organiseerde
verschillende projecten over verstilling (zie de website).

3. Theologisch advies, lezingen, gastlessen. Op het bevrijdingsfestival had hij op
een rustige plek bankjes staan waar mensen terecht  konden voor een goed
gesprek. Daarvan werd veel gebruik gemaakt.

Het studentenpastoraat heeft sinds kort de naam RE:LINK (www.relink-zwolle.nl) 

Claas Hamming



Altijd leuk!
Altijd leuk, om weer in Zwolle te zijn. Ook altijd weer leuk om te zien, dat er toch
steeds weer nieuwe gezichten zijn. 
Reden om naar Zwolle te gaan was, dat wij het  weekend van 9 -10 juni in Noord-
Drenthe waren en dat Zwolle dan min of meer op de route ligt – als je bijna 100 km
tenminste zo kunt noemen. Bovendien missen we niet graag een kerkdienst en, zoals
gezegd, het is fijn om weer eens in Zwolle ter kerke te gaan. Zeker nu Gerrit, na zijn
herseninfarct van begin november, het voorgaan in diensten moet laten schieten. Dat
was toch al min of meer de bedoeling, nu er steeds minder diensten zijn in allerlei
gemeenten en proponenten ook staan te trappelen om de kansel te mogen beklimmen
(en dat laatste kan gelukkig fysiek in Zwolle ook nog!).
Wat mij ook erg deugd deed, was dat er op de tweede zondag van de maand nu ook een
flink  aantal  doopsgezinden  aanwezig  was.  Kennelijk  wordt  de  wederzijdse
koudwatervrees iets minder – gelukkig. We hebben daarover natuurlijk ook gelezen in
De Wolwever, (ook al fijn om te merken, dat er nu één blad is!)  maar het is mooi te
zien, dat het ook in het echt zo is. 
Tot een volgende keer!
Madzy van der Kooij

KOMENDE ACTIVITEITEN

Naar More
Op dinsdag 6 september  hebben we weer
ons jaarlijks uitje.
Dit  keer  hebben  we  gekozen  om  naar
Gorssel te gaan. Daar is het museum More.
Hier heeft in  het oude gemeentehuis dhr.
Hans Melgers  een museum geopend.r De
tentoonstelling  gaat  over  hedendaagse
kunst.  Het  is  prachtig.  Ook   mensen  die
slecht ter been zijn kunnen mee. Neem de
museumjaarkaart mee. 
Joke  van  Vuure  en  Nico  Gravensteijn

hebben weer een prachtige route uitgestippeld. We stoppen onderweg om een heerlijk
kopje koffie met iets lekkers  te drinken
We lunchen in restaurant More. We doen het dit jaar eens anders wat de kosten betreft.
De lunch is voor eigen rekening. Kan iedereen het zo duur maken als ze zelf willen.
Verzamelen: Marktplein in Berkum  (Campherbeeklaan )
Tijd: 10.00 uur
Kosten : € 12.00
Aanmelden bij Joke Spiers jc.spiers@home.nl of tel : 038 4531086
Nanneke Rijkhoff nannekerijkhoff@gmail.com of 05729 391725
Tot ziens op 6 september

De diaconale commissie



Het Leerhuis gaat door
De leerhuis bijeenkomsten in het voorjaar hadden als onderwerp “De grote vloed”. Dat
verhaal staat in Genesis 6-9. Meestal noemen we dat de zondvloed. Dat is op zich al
een woord om over na te denken: een vloed vanwege zonde. Tegenwoordig gebruikt
als een term voor een plotselinge ernstige overstroming, meestal zonder de gedachte
aan zonde daarbij.
Het verhaal  van de Grote Vloed houdt ons een spiegel  voor. Het is geen historisch
verhaal, dat ons vertelt wat er vroeger gebeurd is. Het vertelt ons hoe ónze wereld er uit
ziet als er naar gekeken wordt met de bril van het ‘strenge recht’ op. En wat er met
onze wereld zou gebeuren, als er niet een klein beetje  erbarmen bijgemengd wordt.
We keken naar Noach, een rechtvaardig en gaaf man in zijn generatie. Betekent dat, dat
hij  vergeleken  met  tijdgenoten  wat  rechtvaardiger  was?  Maar  eigenlijk  geen  recht-
vaardige,  bv. vergeleken met Mozes? Of betekent het dat hij, nu al rechtvaardig,  in
betere omstandigheden zeer rechtvaardig zou zijn geweest. Een Eénoog als koning of
een uitmuntend persoon? En hoe kijk je dan, met deze gedachtegangen, tegen Nelson
Mandela aan? 
In het seizoen 2018-2019 wordt het Leerhuis vervolgd. Daarvoor staan de volgende
data geroosterd:
11 september 2018: Als onderwerp voor deze bijeenkomst is gekozen voor “een nieuw
begin”: de uitkomst van het verhaal van de Grote Vloed.
11 december 2018: In de Adventstijd is het onderwerp: geboorteverhalen in de bijbel,
in Lucas en verder.
2, 16 en 30 april 2019: Voor die bijeenkomsten is nog geen onderwerp vastgesteld.
De plaats is weer de Mennokamer. De bijeenkomsten zijn als serie bij te wonen maar
ook  ieder  apart.  Dodo  van  Uden,  docente  Oude  Testament  en  Judaïca  leidt  de
bijeenkomsten. Opgave kan nu al via a.p.hoogcarspel@home.nl 
Aart Hoogcarspel  

Theologisch bekeken
Het is bijna niet bij te houden hoeveel boeken er verschijnen op theologisch gebied. Er
wordt  veel  nagedacht  over  zingeving  (Gerbert  van  Loenen,  “  ’t  Lijkt  sprekend”,
Claartje  de  Kruijff,  “Leegte  achter  de  dingen”)  of  betekenis  van  religie  (Yvonne
Zonderop, “Ongelofelijk”)  of meer filosofisch (Taede Smedes, “God iets of niets”).
In september beginnen we nieuwe gespreksuren rond theologie en/of zingeving.
Heb je zin om je geest te scherpen en wil je meer lezen over hoe er vandaag de dag
gedacht wordt over G’d en leven? Laat het weten. Dan beginnen we iets nieuws!
(gebonda@planet.nl , tdevriesdrent@gmail.com) 
Fride Bonda

Nummering van de wijken aangepast
In  het  nieuwe  zakboekje  met  informatie  over  de  Wolweverkerk  (verschijnt  na  de
zomer)  komt  ook  de  wijkindeling  van  de  doopsgezinde  gemeente.  U  zult  in  dit
zakboekje zien dat bij een aantal wijken twee contactpersonen staan. Dat komt omdat
de nummering van de wijken is aangepast. Het is alleen een administratieve wijziging.
Iedereen houdt dezelfde contactpersoon.
Tineke Datem, coördinator wijkcontactpersonen



Literatuurkring gaat in gesprek over Dit is mijn hof van Chris de Stoop 
Op donderdag 27 september bespreekt de Literatuurkring het boek Dit is mijn hof van
Chris de Stoop. Het is een verslag van de teloorgang van het boerenland in de Zeeuws-
Vlaamse  grensstreek  als  gevolg  van  de  uitbreiding  van  de  Antwerpse  havens,
gekoppeld aan het persoonlijke verhaal van de uit deze streek afkomstige auteur. 
Aanvang: 19.30 uur, bij T. Tjabbes, Strik van Linschotenlaan 7, 8019 AZ Zwolle.  
Nog  niet  eerder  bij  de  Literatuurkring  geweest?  Dan  graag  vooraf  aanmelden  bij
Tineke Datema, tiend123@gmail.com of tel. 038- 4541886. 
Tineke Datema 

'Generaties voor Vrede' – vooraankondiging Vredesweek 2018
Van 15 t/m 23 september is het weer Vredesweek, dit jaar met thema: 'Generaties voor
Vrede'.  Het  Vredesplatform  Zwolle  is  al  druk  bezig  met  voorbereidingen,  waarbij
diverse organisaties en kerken hun medewerking hebben toegezegd. Er komt weer een
flyer  met  het  programma,  dat  ook  te  vinden  zal  zijn  op  de  website:
www.vredesplatformzwolle.nl (zoek: Agenda).
Een bijzondere activiteit wordt de 'Walk of Peace', een vredeswandeling door de stad,
waarbij op diverse punten aandacht wordt gevraagd voor vredeszaken; deze start op
donderdag 20 september ca. 17:00 uur. 
Op vrijdag 21 september – de Internationale Dag van de Vrede – wordt dit jaar in het
Zwolse stadhuis de landelijke bijeenkomst gehouden van de Coalitie Vredesmissies
zonder Wapens, waarbij Burgemeester H.J. Meijer de medailles Vredesheld 2018 zal
uitreiken.
Later volgt meer informatie. Wil je ook meedoen met een activiteit of heb je een vraag?
Neem contact op met Henk Blom (henk.blom@doopsgezind.nl of 038 – 4655638).
Henk Blom

DOOPSGEZINDE BROEDERSCHAPSVERGADERING 26 MEI

Op  26  mei  bezocht  ik  namens  onze  gemeente  de  Broederschapsvergadering  in
Amersfoort. Eén van de belangrijkste agendapunten was het voorstel tot reglements-
wijziging. Om een rechtsgeldig besluit te kunnen nemen zou twee derde van het aantal
gemeente-afgevaardigden  aanwezig  moeten  zijn.  Dat  aantal  werd  niet  gehaald,  het
bleef steken op 63 procent.
De Broederschapraad (BR) kreeg anderhalf jaar geleden vanuit de BV de opdracht te
kijken  naar  de  actualisering  van  de  reglementen,  een  mogelijke  aanpassing  van  de
structuur  en  een  beeld  van  de  toekomstige  gemeente.  Leidraad  daarbij  was  de
beleidsnota van algemeen secretaris Henk Stenvers “Lopen op het water”. 
Na  vele  discussieronden  werd  het  voorstel  tot  actualisering  van  de  reglementen,
bedoeld voor een interimperiode, nu aangenomen met 61 stemmen vóór, 4 tegen en 3
onthoudingen. Om rechtsgeldig te zijn moet het besluit in de komende BV bekrachtigd
worden. Ondertussen wordt verder gewerkt aan een ingrijpender structuurwijziging.
Het  middagprogramma  werd  verzorgd  door  de  gezamenlijke  werkgroep  van  het
Seminarium en de Adviesgroep Geestelijke Zaken. Deze werkgroep richt zich op de
derde poot van het nieuwe beleid: de toekomst van de gemeenten. 



In  vijf  discussiegroepen  werden  16  stellingen  besproken  rond  ‘Wat  beweegt  ons,
doopsgezinden, en waar willen we naar toe?’ Enkele stellingen luidden: ‘Christus is
ons voorbeeld,  niet  meer,  niet  minder’;  ‘De vrije belijdenis is  voor ons essentieel’;
‘Vrijzinnigheid  en  orthodoxie  staan  volwaardig  naast  elkaar  in  de  doopsgezinde
wereld’; ‘Elke doopsgezinde gemeente moet een vredesgemeente zijn’. De werkgroep
zal voor het eind van het jaar -het streven is vóór de volgende BV- een richtinggevende
discussienota het licht laten zien. Daarin zal aandacht zijn voor identiteit, vieringen,
Avondmaal, liturgie, vieren, leren, dienen, getuigen, verhouding tot de wereld, en meer.
Van br. Sikke R. Roosma werd in de vergadering warm afscheid genomen. Hij was de
afgelopen zes jaar secretaris van de BR. Hij wordt opgevolgd door  Gabe Hoekema.
Elske Visser

Collectes
De afgelopen periode hebben wij gecollecteerd op:
-25 maart    Restauratiefonds DG Zwolle       €   87,70
-  1 april       Voedselbank               € 210,35            
- 15 april      Steunfonds Eigen Gemeente      €   49,60
- 22 april      Stg. Menno Simons                  €   78,73
- 20 mei       Artsen zonder Grenzen                € 291,40
- 27 mei       Steunfonds Pupillen Diet Koster €   68,83
- 24 juni       Steunfonds Eigen Gemeente        €   79,85

Bloemengroet
Als blijk van “Samen één gemeente zijn”, zijn de kanselbloemen gebracht naar:
zr. Jansma, br. Zweers, ouders van gedoopte kinderen en br. Van der Werf.

Bedankt voor de bloemen!
Met deze “pauselijke” uitspraak willen wij de gemeente hartelijk bedanken voor de
prachtige  bos  bloemen  en  felicitaties,  die  wij  op  18  juni  j.l.  via  onze
wijkcontactpersoon mochten ontvangen, ter gelegenheid van ons 50 jarig huwelijk.
Truus en Ekke Klamer

PERSONALIA

Verhuisd: Martine Koenen is verhuisd naar Eperweg 33L, 8181 ET Heerde.

AGENDA AUGUSTUS
Do  23  14.00  Bijeenkomst van remonstrantse contactleden bij Aggie Esselink

Inleverdatum kopij 24 augustus 2018 (redactieadres: zie adressen)

Of per E-mail: 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 a.i. Renze Zijlstra 038-337 74 76 renze.zijlstra@gmail.com 
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.: Secretaris
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


