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Moge zijn grote naam verheven en geheiligd worden
(uit het Kaddisj voor de rouwende, een joods gebed)

Nieuwsgierig sla ik het boek open dat ik net uit de bibliotheek heb gehaald: Kaddisj
van Leon Wieseltier. Het Kaddisj is een joods gebed. Het wordt gebeden in de sjoel
(synagoge) o.a. na iedere lezing uit de Torah. Daarnaast is het in de joodse traditie een
plicht van een zoon of dochter om drie keer per dag een jaar lang het Kaddisj te bidden
voor een overleden ouder; in de ochtenddienst, de middagdienst en de avonddienst in
de  sjoel,  dat  wil  zeggen  dat  er  minstens  tien  mannen  (in  liberale  stromingen  ook
vrouwen) moeten zijn om een dienst te kunnen houden. 
Wieseltier  schrijft  in  dit  boek  wat  het  bidden  met  hem  doet.  Zelf  heeft  hij  zich
afgewend van zijn joodse opvoeding,  hij  is  een  seculiere  jood.  Zijn vader  bleef  de
traditie trouw. Na zijn dood wordt een jaar lang het leven van Wieseltier bepaald door
de joodse plicht om te bidden. Tot zijn verrassing wordt een periode van rouw een
periode van vernieuwing van zijn ziel.
Vernieuwing van zijn ziel.  Voor velen is ziel  een ongrijpbare  aanwezigheid in hun
bestaan en dat ongrijpbare wordt vernieuwd. 
Ik blijf nieuwsgierig. Ik ken zo’n ritueel niet uit de christelijke traditie: de plicht om
een  jaar  lang  drie  keer  per  dag  te  bidden.  Ik  ken  het  Onzevader.  Ik  heb  mensen
gesproken die elke dag het onzevader bidden, alleen of met hun partner, en als hun
partner is overleden weer alleen. Onlangs vertelde iemand dat zijn moeder drie keer per
dag het Onzevader bad, jarenlang. Wat zou het voor haar betekend hebben?
Zelf vind ik het  moeilijk om in het  Onzevader mijn ziel  mee te laten trillen.  Mijn
verstand zit me in de weg. Bij ieder woord kan ik vraagtekens zetten: Onze Vader in de
hemel, uw wil geschiede… Hoezo ‘onze’,’vader’, ‘hemel’, ‘uw wil’. Ik kan me vinden
in de bede om brood en vergeving, maar dan dat duistere ‘verlos van de kwade’.
Wieseltier kent het ook, dat zijn verstand niet begrijpt wat hij zegt. Hij zoekt op wat er
in de joodse geschiedenis zoal geschreven is over het Kaddisj. En ondertussen vervult
hij  zijn  plicht.  Soms  mokkend,  soms  met  ergernis,  soms  met  een  gevoel  van
verbondenheid en soms met onverwacht openende momenten voor de aanwezigen. Zijn
omgeving toont respect voor zijn plichtsvervulling. Als hij op een avond niet naar de
sjoel kan, zijn tien joodse vrienden aanwezig zodat hij zijn Kaddisj kan zeggen. ‘Moge
zijn grote naam verheven en geheiligd worde in de wereld die hij geschapen heeft naar
zijn wil’. De woorden lijken op het Onzevader. 
Zou mijn ziel zich vernieuwen als ik een jaar lang drie keer per dag het Onzevader
bidt? 

Fride Bonda



TEKST VAN KADDISJ VAN DE ROUWENDE

Verheven en geheiligd worde, 
naar de bedoeling van zijn wil,
zijn grote naam
in de wereld welke hij geschapen heeft.
Worde zijn koninkrijk erkend
in uw leven, nog in uw dagen,
en in het leven van gans het huis van Israël.
Weldra in de naderende tijd.
Welnu dan, zegt het mede: amen.

Amen! Geloofd worde zijn grote Naam,
in alle eeuwigheid geprezen!

Geprezen en geroemd en gevierd
en hoog en hoger steeds verheven,
verheerlijkt en gehuldigd en bejubeld
worde de Naam van de Heilige
(geloofd zij Hij!)
Hoog boven iedere lof
en elk lied en alle zang en troost
die op de wereld worden gezegd.
Welnu, zegt het mede: Amen!

Moge er veel vrede uit de hemel komen – en leven-
voor ons en voor heel Israël.
Welnu zegt het mede: Amen!

Moge Hij die vrede sticht in zijn hoge sferen,
ook vrede brengen voor ons en voor heel Israël.
Welnu zegt het mede : Amen!



KERKDIENSTEN van de remonstrantse en doopsgezinde gemeenten

Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur
07 okt Iona viering aanvang 10.00 uur
14 okt mw.ds. G.E. Bonda, Wolweverdienst, zondagclub
21 okt mw.ds. E. de Clercq
28 okt ds. H. Ament, Wolweverdienst, zondagclub

De Venus   Spoolderbergweg 19, aanvang 10.30 uur
14 okt dhr. K. Fredriks
28 okt dhr. H. Enthoven, Dalfsen

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

Zowel remonstranten als doopsgezinden hebben twee keer per jaar een viering waar
brood en wijn gedeeld worden. Naast Witte Donderdag is de tweede zondag in oktober
voor de remonstranten een brood en wijn viering en voor de doopsgezinden is dat een
viering in november. Dit jaar hebben we in een Do-re overleg er voor gekozen om de
vierde zondag in november brood en wijn te delen. 
De tweede zondag in oktober is dan een gewone Wolweverviering, met muziek, met
gedachten over bidden, met ontmoeting na de dienst. 
Deze  dag  is  er  voor  de  remonstranten  na  de  dienst  gelegenheid  met  elkaar  van
gedachten te wisselen over bijna een jaar Wolwevervieringen. Het is een proefjaar en
een proef moet je evalueren. Er komt een korte vragenlijst om gedachten te scherpen.
Om dichtbij het onderwerp van brood en wijn te blijven staan we stil bij de bede uit het
Onzevader: Geef ons heden dagelijks brood. En we zouden het over Jozef in Egypte
kunnen hebben, die de dromen van de Farao over zeven vette koeien en zeven magere
koeien, over zeven vette aren en zeven magere aren weet te duiden. 
De vierde zondag gaat ds. Harmen Ament uit Leeuwarden voor.
En er is op 7 oktober een Ionaviering en op 21 oktober zal Els de Clerq uit Nijmegen
een dienst leiden.
Fride Bonda

Meeleven met
Net voor het moment van schrijven bereikte ons de kaart.
Thecla (en zoon Thomas) moeten man en vader Jan Barneveld missen. Nog geen twee
weken geleden, kort na het overlijden van Thecla’s  vader, werd de diagnose gesteld:
Jan was ernstig ziek en niet meer te behandelen. Nu is hij overleden.
Wij wensen Thecla en Thomas Gods nabijheid en kracht  in de komende moeilijke
tijden. Zij zullen ons als gemeente nodig hebben. Laten we om hen heen staan.
Aart Hoogcarspel



Bloemengroet
Als blijk van “Samen één gemeente zijn”, zijn de kanselbloemen gebracht naar:
Thecla Barneveld en Yvonne de Rijke.

Collectes 
De afgelopen periode hebben wij gecollecteerd op:
– 26 augustus voor de Stg. Noorder Vermaning; opbrengst € 54,95;
–   9 september voor Nemato; opbrengst € 226,29.
Piet Minnema

UIT DE DOOPSGEZINDE KERKENRAAD

In september is op de kerkenraadsvergadering gesproken over privacy (zie ook het stuk
in de vorige Wolwever), een nieuwe DoRe werkgroep liturgie, Monumentenwacht en
onderhoudssubsidie voor de komende tijd, het nieuwe reglement van de ADS (met nog
wat haken en ogen),  de Advents- en Kersttijd en de indeling in leden, vrienden en
belangstellenden.
Een verzoek  aan belangstellenden,  die de vraag  of  ze vriend willen worden,  of  als
belangstellende geregistreerd willen blijven, nog niet hebben beantwoord: geef spoedig
de keuze door aan onze secretaris, via secr.dgzwolle@gmail.com.
In de voorjaarsledenvergadering is een vernieuwd reglement uitgedeeld (op papier).
Verzoek  aan  leden  en  vrienden  is,  om  dit  reglement  na  te  lezen  op  fouten  en
onvolkomenheden. 
Wijzigingen graag doorgeven aan a.p.hoogcarspel@home.nl. 
Een digitaal exemplaar kan desgewenst toegestuurd worden. 
Op de ledenvergadering in het najaar kan dan het vernieuwde reglement vastgesteld
worden.
Aart Hoogcarspel (tijdelijk functioneel nog voorzitter kerkenraad)

BERICHTEN VAN DE REDACTIE

Mailadres voor kopij
De  kerkenraden  hebben  er  voor  gezorgd  dat  er  eind  augustus  drukwerk  van  de
samenwerkende gemeenten verscheen. Dat was voor de redactie aanleiding om voor te
stellen wat meer eenheid te brengen in het productieproces van het gezamenlijke blad,
het blad waar u al een tijdje aan gewend bent.
In de achter  ons liggende periode  werd  kopij  naar  tenminste 3 verschillende  mail-
adressen gezonden wat het risico met zich meebracht dat een enkele keer een bijdrage
over het hoofd werd gezien.

Daarom is er vanaf nu één mailadres waar u uw bijdragen naartoe kunt sturen: 

dewolwever@gmail.com 



Wat gebeurt er met uw kopij?
Uiteraard zijn alle bijdragen welkom, dus ook die van U lezer! 
De redactie heeft een “statuut” opgesteld dat door de kerkenraden onderschreven is.
Dat betekent o.a. dat de redactie aan de hand van enkele criteria bepaalt wat wel en wat
niet opgenomen wordt.
Met het oog op de plaatsruimte in het blad -die mede wordt bepaald doordat toevoegen
van  1  vel  A4  in  het  drukproces  meteen  4  pagina’s  A5  oplevert,  kan  de  redactie
bijdragen inkorten of bewerken zodat er niet 3 lege pagina’s resteren.
Bij overschrijden van de plaatsruimte kan de redactie in overleg met de beheerder van
de website (-‘s) besluiten om in het blad een verwijzing op te nemen naar de volledige
tekst die dan op de website wordt geplaatst.
Bijdragen  over  activiteiten  of  goede  doelen  waar  geen  eigen  leden,  vrienden  of
belangstellenden direct bij betrokken zijn worden in beginsel niet opgenomen.

ACTIVITEITEN

Dinsdag 2 oktober: Bronnen van inspiratie
Vorige keer zijn we begonnen met de profeet Amos. Het kenmerkende van Amos is dat
hij  gebruik  maakt  van  de  taal  van  de  wijsheidsleraren.  Vorige  keer  lazen  we
getalsspreuken bij hem. Drie dingen, nee vier zijn er, die mij verwonderen. Een manier
van zeggen om kracht bij te zetten. We lezen nu hoofdstukken 4,5,6, vol beeldspraak
over koeien van Basan, schone tanden en ivoren bedden.
13.30 uur bij Tonnis Tjabbes, van Linschotenlaan 7, Zwolle 
meer info: gebonda@planet.nl

Donderdag 4 oktober: Compassiemeditatie 
Om niet altijd met woorden en teksten bezig te zijn, maar in stilte aandacht oefenen en
met vriendelijke mildheid te kijken naar je eigen zijn.
19.30 uur in de  Mennokamer; Welkom

Donderdag 4 oktober: Luisteren naar muziek Bij Gerard  en Jennechien

De formule is:
– neem zelf muziek (cd of lp) mee die je raakt of meld die
muziek  bij  Gerard,  die  het  dan  van  te  voren  opzoekt
(emailadres: zie hieronder)
–  je  geeft  die  avond  een  korte  toelichting  op  jouw
muziekkeuze
– we  luisteren naar een gedeelte dat jij graag wilt laten horen

– we bespreken de gehoorde muziek: wat horen wij in deze muziek?
– zo komen op een avond een aantal mooie luisterervaringen langs.
Waar: Kon. Sophiastraat 38, 06-42386800
Tijd: om 19.30 uur, einde rond 21.30 uur. Inloop: vanaf 19.00 uur, de koffie/ thee staat
dan klaar (tijdens de inloop sorteert Gerard de meegebrachte muziek)
Aanmelding: Via email aan hoogvlietg@gmail.com, met daarbij je telefoonnummer.



Zondagmiddag 7 oktober: Verhalenvertelster Hilli Arduin

Een  goed  verhaal  is  een  eenheid  van  woord  en  beeld,
samengesmeed door de verteller. Een magische tocht naar
de sprankeling van de fantasie, naar kronkelende rivieren,
donkere  wouden  en  zonnige  stranden.  Met  sprekende
mimiek en lichaamstaal vertelt Hilli ons op zondagmiddag
7 oktober de mooiste verhalen. Verhalen voor kinderen en
verhalen  voor  volwassenen  die  ook  geschikt  zijn  voor
kinderoren. Een prachtige middag dus voor jong en oud.
Haar  repertoire  omvat  volksverhalen  uit  vele  culturen,
verhalen over religies en natuurlijk de spin Anansi.  We

beginnen om 15u00 in de Wolweverkerk. Toegang is gratis en iedereen is van harte
welkom. (Zie ook www.hillivertelt.nl).
Tineke de Vries 

Maandag 15 oktober: Lezing over 'Voltooid leven'
De lezing van Joost Röselaers en Annemarieke v.d. Woude over Voltooid leven wordt
gehouden op 15 oktober om 15.00 uur (deze was eerder  aangekondigd met als tijd
19.30 uur). Dit belangwekkende thema wordt aldus van 2 kanten belicht.
DoRe Kerk Meppel, Vledderstraat 20, 7941 LC Meppel.

Dinsdag 16 oktober: Remonstrants Vrouwen Contact
De eerste  bijeenkomst van het  komende Jubileumjaar  (55 jaar!!)  is   op dinsdag 16
oktober, om 10 uur, bij Inez Hamming, Luteynmarke 28, Zwolle, tel. 038-466 26 29/
e.m.: gjhamming@hotmail.com. De inleiding zal worden verzorgd door Marja de Jong-
v.’t Land. Zij zal spreken over een heel bijzondere vrouw, Jonkvrouwe Cecile de Jong
van Beek en Donk. Zij gaf heel veel aandacht aan de bewustwording van de vrouw. Dat
het weer een goed jaar moge worden.

Donderdag 18 oktober: Gesprek in de avonduren
De  tweede  keer  dat  we  na  de  zomer  elkaar  ontmoeten.  We  lezen  verder  in  het
gnostische  evangelie  van  Thomas.  Herkennen  we  er  iets  in,  of  zien  we  nieuwe
inzichten in uitspraken van Jezus.
19u30 in de Mennokamer, info: gebonda@planet.nl

Kinderen/ jongeren
Het schooljaar is weer begonnen! We zijn, voor de basisschoolleerlingen, weer gestart
met de zondagclub, op de tweede en vierde zondag van de maand.
Zoals  u  in  het  vorige  nummer  heeft  kunnen  lezen  zal  Jantine  Huisman  voor  de
jongeren,  van  12  tot  17  jaar,  dit  jaar  een  aantal  bijeenkomsten  gaan  organiseren.
Wanneer dit precies zal zijn moet nog gepland worden. Houd dus de nieuwsbrief en de
Wolwever in de gaten!
Ook regionaal, landelijk en soms zelfs internationaal, wordt er van alles georganiseerd
voor en door jongeren uit verschillende tradities. Van zomerkampen tot conferenties,
van gezellige weekendjes tot inspirerende cursussen. Zorg dat je erbij bent!  



Bij  Regioweekend  kun  je  samen  verschillend  zijn.  Met  toffe  spellen  en  serieuze
avondprogramma’s zetten we elkaar op het verkeerde been. We kijken naar onszelf en
de wereld om ons heen. Ben je tussen de 11 en 16 jaar? Ga met ons mee en vertel ons
wat jou bezighoudt, want bij Regioweekend ben jij belangrijk!
Dit seizoen is het thema ‘’Grote helden en kleine helden”. 
Data:
-       29 & 30 september 2018 Regioweekend – Dopersduin in Schoorl
-       26 & 27 januari 2019 Regioweekend - in de regio
-       25 & 26 mei 2019 Regioweekend – Samen Een in Giethoorn 
Op 9 en 10 maart  2019 is er in Dopersduin in Schoorl een Kinderconferentie  voor
kinderen uit de bovenbouw van de basisschool (Groep 5, 6, 7 en 8). Een weekend met
workshops, nieuwe dingen leren, de wereld verbeteren en een verrassende zondag. Dit
keer is het thema ‘De rechten van het kind’.
Interesse? Neem contact op met Dieneke Dijksma mail: dmdijksma@gmail.com tel.:
038-4229600.

Het uitje op 6 september
Op 6 september hadden we het reisje van
de kerk. Met 14 personen zijn we om 10.00
uur In diverse auto’s gestapt en zijn op pad
gegaan naar Gorssel. 
Na een toeristische route hebben we eerst
Nieuw-Heeten aangedaan. Daar hebben we
nog  buiten  genoten  van  een  kopje  koffie
met appeltaart  met slagroom. 
We  hebben  onze  weg  vervolgd  via  een
toeristische route. 
In  Gorssel  aangekomen  hebben  we  eerst
een rondje museum gedaan want trek in de

lunch had nog niemand. 
Eerst hebben we de benedenverdieping bezocht. Prachtig. Een aanrader voor iedereen
die er nog nooit geweest is.
Daarna een voortreffelijke lunch. Bij sommigen dacht ik oei wat een bord vol. Maar elk
bord was leeg.
Vervolgens hebben we de bovenverdieping bezocht, ook mooi, weer in een andere stijl.
Iedereen was vol lof over het reisje met dank aan Nico en Joke. Dus volgend jaar gaan
we weer. 
Nanneke Rijkhoff



Vluchten …..

Vluchten van alles wat mij dierbaar is.
Waar ik mijn land heb verbouwd met mijn blote handen.
Vluchten vanwege mijn ras, mijn geloof en mijn geaardheid.
Vluchten met de pijn die ik moet verdragen.
Vluchten met al mijn mooie herinneringen, 
het enig kostbaar bezit, dat ik altijd bij mij draag.
Vluchten om niet vernederd, verkracht, gemarteld of uitgeroeid te worden.
Vluchten van mijn ouderlijk huis, dat ik gebouwd heb met zoveel zweet en tranen,
waar mijn kinderen geboren zijn, waar de graven van mijn dierbaren liggen,
waar mijn geslacht zijn navelstrengen en nageboorten heeft begraven.
Vluchten naar een land waar ze mij accepteren zoals ik ben.

Een land, waar ik in waardigheid en vredig moge leven
om mijn en hun kinderen te zien opgroeien in goede
harmonie, te leven zonder kapot geschoten huizen
en straten, ontbladerde bomen, geur van rottende lijken
die langs de wegen liggen en vernietigende landmijnen.

Zoals mijn land in tweeën scheurt en een gapende wond openlaat
zo is het ook met mijn verdriet, mijn familie en mijn hart.

Nu zit ik hier in een land met vele culturen
en mensen zoals ik, met dezelfde gevoelens,
verdriet en met het enig kostbaar bezit
om “Face to Face” elkaars waardigheid te respecteren,
want vrede is niet ver weg, zij is heel dichtbij.
Vrede …. dat ben ik …. en dat ben jij.

Julius Koban



Vredesweek 2018 in Zwolle
In de vorige Wolwever, op flyers en langs andere kanalen is het
uitgebreide  en  gevarieerde  programma  aangekondigd  van  de
Vredesweek van 16 t/m 23 september in Zwolle, zoals dit was
samengesteld  door het  Vredesplatform Zwolle.  Hoe hebt  u  de
verschillende activiteiten ervaren?
De  start  op  zondag  16  september  met  de  oecumenische
Vredesdienst  in  de  katholieke  Basiliek  (Peperbus)  werd  goed
bezocht.  Medewerking  door  voorgangers  en  leden  van
verschillende  kerken  leverde  een  mozaïek  van  gebeden,

gezangen, lezingen en overdenking rondom het thema van de Vredesweek. Bijzonder
was de vredewens aan het einde van de dienst van alle aanwezigen aan elkaar. Na de
dienst was er de gastvrije ontvangst in de doopsgezinde kerk. Die bleek niet voor alle
kerkgangers gemakkelijk te vinden, maar gelukkig waren velen er toch wel en kon er
een genoeglijke ontmoeting plaatsvinden.

Ik beperk me hier verder tot nog één hoogtepunt: de 'Walk of Peace' op donderdag 20
september.  Deze  Vredeswandeling  vanaf  het  Monument  aan  het  Ter  Pelkwijkpark
langs  een  aantal  historische  monumenten  in  de  binnenstad  was  een  bijzondere
belevenis. Ontvangst  bij het startpunt met soep, koffie thee en nog meer gaf al een
verbroedering  van  de  deelnemers.  Zij  ontvingen  een  rugzakje  en  een  prachtig
uitgevoerd  routeboekje  met  informatie.  Na  een  welkom  door  Sytse  Tjallingii  en
voordracht van een speciaal  voor de vredesweek gemaakt gedicht door Stadsdichter
Kees Smits bood een jong meisje aan de deelnemers bloemen om deze onderweg op
verschillende plaatsen neer te leggen. In groepjes ging men op weg. Bij de Sassenpoort
–  ooit  gevangenis  –  vroeg  Amnesty  International  aandacht  voor  een  onschuldig
opgepakte Oeigoerse studente. Bij de Synagoge werden de verschrikkelijke ervaringen
verteld  van  Selma  Wijnberg  in  de  Tweede  Wereldoorlog.  Bij  een  huis  aan  de
Buitenkant gaven daar aangebrachte 'Stolpersteine' (struikelstenen) aanleiding om stil
te staan bij Sara Bilderbeek, die met haar ouders uit de woning daar was opgepakt en
vermoord in Auschwitz. Bij het Hopmanhuis – voormalig pakhuis – werd het verhaal
verteld van een klein zwart meisje, dat in de VOC-tijd op een schip gevonden was en –
zou men kunnen zeggen – waarschijnlijk als eerste 'bootvluchtelingetje' in Zwolle was
opgenomen. In de Lutherse kerk was een kleine foto-expositie van kinderen in een
AZC en tenslotte vroeg op de Grote Markt de 'Klimaatmadonna'  aandacht voor het
milieu. Het was een indrukwekkende tocht, die veel stof tot nadenken gaf. 
Henk Blom

Vredesweek 2018
Een aantal weken van tevoren lagen ze al in onze kerk, de folders van de vredesweek.
Een  mooi  programma  met  een  oecumenische  vredesdienst  in  de  Peperbuskerk,
wandelingen, “praatprogramma’s” en  2 cantatevieringen in de Grote Kerk. Het thema
was “Generaties voor Vrede”. Na de viering in de Peperbuskerk werd de ontmoeting
bij koffie/thee in onze kerk goed bezocht en werd er geanimeerd gepraat. De kinderen
hadden een prachtig vredeslied geoefend en wij mochten het meezingen. Hierna kon in
de Lutherse kerk gedanst worden.



In  het  Dominicanenklooster  was  op woensdag een  interessante  avond over  dialoog
tussen generaties. We kwamen er achter dat de verschillende generaties verschillend
communiceren en verbinden.  Waar de generatie  van babyboomers  verbinding zoekt
door  ontmoeting,  zoeken  de  generaties  hierna  meer  contact  via  internet.  Een
vredesdemonstratie die honderdduizenden op de been brengt wordt vervangen door een
twitteractie  door even zoveel  mensen met als  resultaat  dat  2 kinderen  niet  uitgezet
worden uit Nederland.
Donderdagavond was ik bij de Walk of Peace. In groepjes liepen we door Zwolle waar
we  bleven  stilstaan  bij  een  aantal  plaatsen  waar  levensverhalen  van  bekende  en
onbekende kinderen in verschillende oorlogssituaties beschreven werden. Die verhalen
speelden  in  de  “Gouden”  eeuw,  tweede  wereldoorlog  en  in  deze  tijd  (Amnesty
International).
Tijdens het vredessymposium op vrijdag in het stadhuis bleek dat vrede nog lang niet
voor iedereen geldt. De keynote speaker Sheik Ibrahim Abu el Hawa kon niet komen
omdat hij geen toestemming van Israël kreeg om het land te verlaten. Indrukwekkend
was de huldiging van 3 jonge vredeshelden door onze burgemeester,Henk Jan Meijer.
Ik vond trouwens wel dat deze de plank een beetje missloeg bij zijn toespraak. Een deel
daarvan ging over veteranen, terwijl dit symposium georganiseerd was door de groep
“Vredesmissies zonder wapens”. 
Op  de  vraag  aan  een  van  de  vredeshelden,  Daan  Savert,  of  hij  nooit  bang  was,
antwoordde hij: “objectief gezien heb ik meer kans om op de A2 om te komen dan in
een oorlogsgebied. Dat neemt niet weg dat ik wel bang ben. Maar ik wil niet angst
hebben voor de angst.”
Het vredezingen in de dominicanenkerk op vrijdagavond was weer inspirerend; mooie
teksten, mooie melodieën en fijne sfeer.
Terugkijkend op deze vredesweek wil ik nog twee dingen kwijt:
1. Waar is iedereen van mijn kerk in zo’n week?
2. En één gevoel wil ik graag delen. Bij de synagoge werden wij tijdens de Walk of
Peace ontvangen met een verhaal  over Selma Wijnberg, die Sobibor overleefde met
haar  man.  Wij  stonden te  luisteren  naar  Ingrid  Petiet  die  dit  verhaal  vertelde.  We
stonden buiten, want de synagoge was op slot. “het is veel te gevaarlijk om die open te
doen. Er is een toenemend Antisemitisme”. Is dit objectieve angst of angst voor de
angst?
Karin Janze

De gedroomde reis van Rieke Veurink

Als je een reis zou mogen uitkiezen, waar zou je dan het liefst
naar toe gaan?
Ik zou langs de rafelranden van Europa willen reizen. Mensen
ontmoeten, culturen verkennen. Kijken naar wat ons verbindt én
hoe de overgang naar andere culturen eruit ziet. 
Met wie zou je die reis willen maken?
Met mijn lief Frank.



Welke inspirerende persoon zou je willen ontmoeten?
De Paus.
Welke vragen zou je hem/haar willen stellen?
Of hij zich heilig voelt, en wat dat dan is. Hoe het is om een bolwerk te leiden dat niet
per se erg zuiver in elkaar steekt. Hoe hij zijn rol in de wereld ziet. En hoe hij mijn rol
in de wereld ziet. 
Als je maar drie dingen mee op reis zou mogen nemen, wat zou je dan meenemen?
Mijn eReader, een zakmes en mijn telefoon.
Als je weer thuis komt, wat is dan het eerste dat je doet?
Een rondje door de tuin lopen, kijken hoe de plantjes erbij staan. 

UIT  DE RING ZWOLLE

Midweek Fredeshiem april 2019
Ook voor de Ring Zwolle is de nieuwe groene  flyer voor 2018/2019 beschikbaar.
U vindt hem in het folderrek in de hal. Het is een zeer gevarieerd aanbod vanuit de
diverse Ring gemeenten en mogelijk zit er iets van uw gading tussen. De tentdienst in
Giethoorn (zondag 26 augustus om 10.30 uur) is het eerste aangeboden evenement.
Nieuw vanuit  de  Ring  Zwolle  is  de  mogelijkheid  van  deelname aan  een  midweek
Fredeshiem, waarbij gastenleiding aanwezig is. Datum: 23 t/m 25 april 2019. Kosten
op  basis  van  volledig  pension,  inclusief  een  1-persoonskamer  €  225,--.  Graag
aanmelden bij de secretaris van de gemeente of op de intekenlijst in de Mennokamer.
Tineke de Vries

ANDERE ACTIVITEITEN

Benefietconcerten voor Amader Nir
Voor de vierde keer op rij wordt ook dit jaar een benefietconcert georganiseerd voor
Amader  Nir,  het  opvanghuis  van  de  broeders  van  Taizé  voor  slachtoffers  van
vrouwenhandel in Bangladesh. Vrouwen en kinderen worden hier geholpen een nieuw
leven op te  bouwen.  Van het  geld dat  de afgelopen jaren  gedoneerd  werd,  konden
onder meer schoolspullen, schoenen, jassen en medicijnen betaald worden en de kosten
van opleidingen.
Ook dit jaar komt het Kamerorkest uit Gelsenkirchen onder leiding van Christian van
den Berg naar Nederland. Zij spelen Symfonie 18 Nr. 4 van Johann Christian Bach en
de Symfonie in C-Dur van Anton Eberl, beiden tijdgenoten en vrienden van Mozart.
Verder werken mee  de in Bangladesh geboren sopraan Shaya van den Berg en de
mezzosopraan Annelies Lamm. Zij zingen aria's van W. A. Mozart en C.W. Glück. 
De presentatie is in handen van Jelma Wiegersma.
Wegens de grote belangstelling de afgelopen jaren voor de concerten in Zwolle zijn er
dit jaar zelfs twee concerten. In de pauze worden sjaals, sieraden en beeldjes verkocht,
waarvan de opbrengst naar Amader Nir gaat.
De entree is gratis, er is de mogelijkheid tot het geven van een vrijwillige bijdrage.



Tijdstip en plaats van de concerten:
24 november, Kampen, Nieuwe Kerk, Broederweg 34, Kampen
25 november Zwolle, Doopsgezinde Kerk, Wolweverstraat 9, Zwolle
koffie en thee en koek vanaf 15.00 uur, aanvang 15.30, ook kinderen zijn van harte
welkom. We hopen weer op een grote opkomst,
Jelma Wiegersma

Vrijzinnig Hattem, Donderdag 9 oktober:  Jan Terlouw
Op 9 0ktober komt Jan Terlouw in Hattem spreken. Hij is sinds 1982 niet meer actief in
de Haagse politiek maar hij blijft  actief aandacht vragen voor tal van onderwerpen,
bijv. over de afname van het sociale vertrouwen in onze maatschappij (we kunnen niet
meer “een touwtje uit de brievenbus hangen“) en over de meer duurzame wereld met
als titel: “We kunnen niet langer meer wachten … “.
Waar: De Marke, Daendelsweg 2, Hattem. Aanvang 20.00 uur. Entree € 7.50. 

KERKEN ALS PODIUM

6 oktober 2018 Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Schola Cantorum 
Campensis o.l.v. Ditty van den Berg-Krijger, zingt over Engelen
13 oktober 2018 Doopsgezinde kerk, Philine Coops en Toon 
Hagen Going on II, 
Werken van Toon Hagen voor 2 vleugels
20 oktober 2018 Lutherse kerk, Maartje Valk fluit en Zoë Knoop
harp. Werken van: Bach, Takemitsu en Cras

27 oktober 2018 Plantagekerk, Pianorecital Christian Sanders
Werken van o.a. Frans Schubert

3 november 2018 Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Vocaal Ensemble Cordier o.l.v. 
Jurriaan Poesse, Miserere mei
Werken van o.a. Allegri (Miserere mei), Stanford en Whitacre

Aanvang steeds om 15:30 uur

AGENDA OKTOBER
di 02 13.30 Bronnen van inspiratie bij fam Tjabbes 
do 04 19.30 Compassiemeditatie Mennokamer
do 04 19.00 luisteren naar muziek start: 19.30, bij fam Hoogvliet 
zo 07 15.00 verhalenvertelster Hillie Arduin, Wolweverkerk
di 09 20.00 lezing Terlouw, De Marke Hattem
zo 14 11.30 remonstranten na de dienst over samenwerking DoRo
ma 15 15.00 Lezing voltooid leven, DoRé-kerk Meppel.
di  16 10.00 RVC bij Inez Hamming, 038-4662629, gjhamming@hotmail.com 
do 18 19.30 Gesprek in de avonduren, het gnostische evangelie van Thomas, 

Mennokamer.

Inleverdatum kopij 27 oktober 2018 E-mail: dewolwever@gmail.com



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

ADRESSEN REMONSTRANTEN 
Kerkenraad:
Voorzitter 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: dewolwever@gmail.com
Digitale Nieuwsbrief: info@dgzwolle.doopsgezind.nl  

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

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

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


