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      DE WOLWEVER     

 

En het geschiedde in die dagen … 

(Lukas 2:1) 

 

 

 

Er is een kind geboren in een stal. Tussen de koeien. 

Het zou zomaar het begin van een kerstverhaal kunnen zijn. Dat is het niet. De moeder 

van het kind verloor haar bewustzijn tijdens de bevalling, van uitputting. Het is het 

begin van het leven van de Koerdische journalist en schrijver Behrouz Boochani. 

Geboren in het oorlogsgeweld van de troepen van Saddam Hoessein en de Iraniërs. Het 

Koerdische dorp lag in het slagveld van de strijdende partijen. Geregeld vluchtten de 

inwoners van het dorp naar de bergen. Daar voelden ze zich veilig, van het slagveld 

vandaan. Hebben de Koerden andere vrienden dan de bergen? vraagt Boochani zich af 

in zijn boek No friends but the mountains.  

Als politiek kritische journalist ontvlucht hij zijn land, omdat hij niet in de gevangenis 

wil leven. Hij wil naar Australië, maar precies in die tijd valt het besluit dat Australië 

geen bootvluchtelingen meer opneemt en hij wordt gevangengezet op Manus Island. In 

de gevangenis heerst een wreed systeem: de vluchtelingen wordt alles ontnomen, hun 

initiatief, hun bezittingen, hun waardigheid. Boochani zet zijn journalistieke werk 

voort. Op een naar binnen gesmokkelde telefoon beschrijft hij zijn waarnemingen van 

de andere vluchtelingen en van het ontmenselijkende systeem en stuurt ze naar 

vrienden elders in de wereld. Het schrijven is zijn verzet, zijn manier om te overleven, 

om niet samen te vallen met het systeem. En tegelijk onthult hij een politieke manier 

van omgaan met vluchtelingen die tegen internationale verdragen ingaat.  

Door zijn boek zijn we getuige van het verhaal van een individuele 

mensengeschiedenis in het grote verhaal van een politieke geschiedenis.  

Zoals dat ook was in de tijd van de geboorte van Jezus: de grote geschiedenis van de 

overheersing van het Romeinse rijk, toen Quirinius landvoogd was en de kleine 

geschiedenis van twee mensen die op weg gingen naar Bethlehem om zich te laten 

inschrijven.  

Zoals het ook is in onze tijd: een grote geschiedenis, waarin een virus het wereldtoneel 

beheerst én ieders persoonlijke geschiedenis waarin de dingen gebeuren die gebeuren.  

De grote geschiedenis bepaalt de omstandigheden, waar we vaak niet wat aan kunnen 

veranderen. Ieder van ons heeft daarin een eigen levensverhaal. Het verhaal van 

Behrouz Boochani, het verhaal van Jozef en Maria, het verhaal van ieder mens 

getroffen door corona; van de zieken, van hen die een geliefde verloren, van hen die 

hun werk kwijt raakten, die werk zoeken, het verhaal van leegte en verveling, het 

verhaal van inkeer en zoeken naar nieuwe betekenis. 

Laten we zoeken naar manieren om te luisteren naar elkaars verhalen, naar wat er 

speelt in onze levens. Dat alleen al is een lichtpuntje dat we voor elkaar kunnen zijn in 

deze onzekere tijd.  

Fride Bonda 



KERKDIENSTEN van de Wolwevergemeente 

Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur  

Opgeven voor de dienst via secr.dgzwolle@gmail.com 

 29  nov 1e advent 19.00  vesper   ds.Fride Bonda  

 06 dec 2
e
 advent 19.00  vesper  Jasper van der Horst   

 13 dec 3
e
 advent 10.00  W  Joep de Valk (Amsterdam)

 20 dec 4
e
 advent 19.00   kerstvesper ds. Fride Bonda 

 24 dec Kerstavond 19.00   ds. Fride Bonda 

      Kerstavond 21.30   ds. Fride Bonda 

25 dec Kerst  10.00  dienst voor jong en oud 

In verband met het Coronaprotocol is opgeven voor de vieringen verplicht. 

(Secretaris Mw. Dieneke Dijksma, tel. 06-15636278, secr.dgzwolle@gmail.com) 

De viering kan live gevolgd worden via de volgende link: 

https://www.youtube.com/channel/UCZ4AgY9qaGDPeUdIa7WeSUA   

  

De diensten in De Venus worden gehouden afhankelijk van de omstandigheden.  

 

De diensten van de vrijzinnige geloofsgemeenschappen in Hattem en Heerde zijn te 

vinden op: www.vrijzinnig-hattem.nl en www.vrijzinnigen-heerde.nl 

 

DIACONALE COLLECTEN in december en januari 
6 december en 20 december: op deze data wordt in het kader van de Adventsperiode 

's avonds een Vesper (kerkelijk avondgebed) gehouden. Het is niet bekend of er dan 

ook gecollecteerd wordt. 

13 december: NeMaTo staat voor Nelson Mandela Township (Zuid-Afrika). Daar is 

oud-Zwollenaar Jan Blom van Assendelft jaren geleden begonnen met een roeiclub 

voor de achtergestelde jeugd. Inmiddels is dit uitgegroeid tot een veel meer omvattend 

project Nemato Change a Life voor empowerment van kansarme jongeren uit meerdere 

townships van Port Alfred. Naast training in meerdere sporten biedt Nemato Change a 

Life maaltijdvoorziening, huiswerkbegeleiding, onderwijs in allerlei professionele 

vaardigheden en voorbereiding op universitaire opleidingen. Jan Blom is hierbij nog 

steeds een stuwende kracht. Enkele keren per jaar wordt uw bijdrage gevraagd voor dit 

belangrijke werk. Voor meer informatie: https://nemato.org.za.  

24 december: Zoals elk jaar wordt in de kerstavonddienst gecollecteerd voor de 

Voedselbank Zwolle e.o. In deze kerstperiode willen we met name denken aan hen, die 

onvoldoende geld hebben om zelfs het hoognodige voedsel te kunnen betalen. 

Daarvoor werkt de Voedselbank Zwolle. Om dit werk mogelijk te maken is behalve 

voedingsproducten ook geld nodig, zodat de rekeningen voor elektriciteit, benzine, 

huur van een auto e.d. betaald kunnen worden. Voor meer informatie: 

https://zwolle.voedselbankennederland.nl 

25 december: op eerste kerstdag wordt als gewoonlijk door een speciale werkgroep 

een Kerstviering voor het gehele gezin georganiseerd. De werkgroep bepaalt het doel 

van de diaconale collecte tijdens deze dienst.  

Op dit moment is van de diensten in  januari 2021 het collectedoel nog niet 

vastgesteld. Hiervoor verwijzen wij u naar de digitale nieuwsbrief in december.  

mailto:secr.dgzwolle@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCZ4AgY9qaGDPeUdIa7WeSUA
http://www.vrijzinnig-hattem/
http://www.vrijzinnigen-heerde.nl/
https://zwolle.voedselbankennederland.nl/


Mocht u een dienst van huis uit volgen via internet, dan kunt u desgewenst uw 

collectebijdrage overmaken naar een van de bankrekeningen, zoals vermeld op de 

laatste pagina van de Wolwever (zie: Diaconale commissie van de Remonstrantse 

Gemeente of Bankrekening van de Doopsgezinde Gemeente), met vermelding van het 

collectedoel. 

 
BIJ DE VIERINGEN rond advent en kerst 

Met Jasper van der Horst, Karin Janze, Rita van Dorp en Dieneke Dijksma heb ik 

nagedacht over hoe we het beste de vieringen in december kunnen houden. Iedere 

zondag is er wat te doen, zodat velen iets kunnen meemaken van de tijd van advent en 

kerst. Rond kerst zijn er vier vieringen. Kerstmorgen is er een viering voor iedereen, 

met een ‘verwarrend’ spelelement. Daarnaast zal Rieke Veurink een eigentijds 

kerstverhaal vertellen dat ze zelf heeft geschreven.  

Daarnaast blijven we ons best doen om de streaming te verbeteren. 

Het thema van de advent is Verwarring en verwachting. 

1e advent 29 november 19.00 uur vesper, Fride Bonda 

2e advent 6 december 19.00 uur vesper, Jasper van der Horst 

3e advent  13 december 10.00 uur Wolweverviering, Joep de Valk (Amsterdam) 

4e advent 20 december: 19.00 kerstvesper, Fride Bonda   

24 december 19.00 en 21.30 uur Kerstavondviering, Fride Bonda  

(de gedachte is dat vierde advent en kerstavond dezelfde overweging gehouden wordt, 

zodat zoveel mogelijk mensen een kerstviering mee kunnen maken. Zelfde overweging, 

voornamelijk zelfde liederen.) 

25 december 10.00 uur dienst voor jong en oud, aandacht voor kinderen en eigentijds 

kerstverhaal, Dieneke Dijksma, Valerie Plugge, Riekje Veurink 

 

UIT DE WOLWEVERKERKENRAAD 

Kerstfeest 2020 

Over de vieringen kun je lezen in de 

rubriek “bij de vieringen” 

De versiering 

De versiering zal sober zijn. De grote 

kerstboom zal plaats maken voor een 

kleintje dat hoog geplaatst kan worden, 

zodat er voldoende ruimte overblijft 

voor de vleugel, een extra lezenaar, de zangers op 1,5 meter en de voorganger met de 

liturgische tafel. 

We willen graag donderdag 10 december van 09.00 – 12.00 uur met 4 mensen 

versieren. Twee aan beide kanten van de kerkzaal. Het zou fijn zijn wanneer we nog 2 

vrijwilligers hiervoor kunnen vinden.  

Aanmelden bij Jelma Wiegersma. Tel. 06-19506520 of jelmawiegersma@gmail.com  

mailto:jelmawiegersma@gmail.com


Streaming kerkdiensten 
We proberen alle vieringen te streamen, we hebben een paar reacties en vragen 

binnengekregen; 

- De diensten zijn niet goed verstaanbaar, kan hier wat aan gedaan worden? 

We zijn ons bewust van de niet altijd even goede verstaanbaarheid en doen ons best om 

dit op te lossen. Het kan zijn dat uw apparatuur verouderd is. Het is handig om een 

klein boxje aan te schaffen met snoertje zodat u het beter kunt verstaan. U kunt ook 

oortjes of een koptelefoon gebruiken. 

- Waar kan ik de streaming  of opnames vinden? 

U kunt ze vinden door naar https://www.youtube.com te gaan en te zoeken op 

Wolweverkerk.  

- Kunnen de teksten van de liturgie/gezangen getoond worden? 

Op dit moment is dat (nog) niet mogelijk, het is absoluut een aandachtspunt.  

Heeft u andere vragen of opmerkingen dan kunt u deze mailen aan de streamingcie.: 

wolweverkerk@gmail.com 

Het zakboekje 

De aanvulling voor het zakboekje ligt klaar op de piano in de Mennokamer.  

Ieder kan daar zelf een blaadje uit meenemen. 

 

UIT DE GEMEENTE 

Meeleven met 

Allereerst wil ik namens mijn moeder (mevrouw Douwina Wouda-Zwerver) jullie heel 

erg bedanken voor het mooie bloemstuk, dat ze heeft ontvangen. Mijn moeder ligt nu in 

Zandhoven om te revalideren van een gebroken heup. Dat valt niet mee op haar 93ste. 

We proberen haar zoveel mogelijk te bezoeken allen door de week is dat lastig. Mijn 

moeder geniet erg als ze middags nog even in haar rolstoel naar buiten kan. Is er ook 

een mogelijkheid dat een vrijwilliger van de kerk dit zou kunnen oppakken? 

Bijvoorbeeld 1 keer in de week een uurtje. 

Ik zie graag jullie reactie tegemoet en wil natuurlijk altijd mee denken en in gesprek 

komen wat er mogelijk is. Warme groet, Ebe Wouda, Tel: 0638208735 

 

Bericht van verhuizing 

Wim en Gemma de Jonge-Walta zijn verhuisd naar 

Engelsmanplaat 30, 8032 DT Zwolle 

 

De literatuurkring 

Op dinsdag 24 november is de literatuur kring met acht 

personen weer bijeen geweest in de Mennokamer. 

Ineke Friederich  was voor het eerst aanwezig. 

Onder plezierige leiding van Tineke Datema heeft Gerard van Dorp boek "Lichter dan 

ik" van Dido Michielsen besproken. De schrijfster werd geïnspireerd door het leven 

van haar betovergrootmoeder. In het boek wordt de situatie beschreven van Isah, een 

Javaanse vrouw geboren in 1850 in de kraton, het Vorstenverblijf  van de Sultan van 

Djokja.”Zij ervaart de traditionele standenmaatschappij zo benauwend en oneerlijk dat 

ze besluit de kraton te verlaten en minnares van een Hollandse officier te worden. Dit 

in de hoop dat hij later haar kinderen zal erkennen en met haar zal trouwen. Hij laat  

https://www.youtube.com/
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haar echter in de steek en er is geen weg terug! Isah 

moet haar verdere leven in armoedige omstandigheden 

doorbrengen, zoekend naar haar kinderen. 

In het boek worden de Javaanse standenmaatschappij 

met de rijke cultuur en traditionele gebruiken goed 

beschreven  

vanuit het perspectief van een Javaanse vrouw. 

Daarnaast de onderdrukking door de Nederlanders, die 

geen enkel respect en begrip hebben voor deze cultuur. 

Het is een aangrijpend en leerzaam boek. 

Op de volgende bijeenkomst, 19 januari, wordt 

besproken:  Het Tristan Akkoord van  Ewa Maria 

Wagner. 

Aanvang: 19.30 uur in de Mennokamer 

Voor contact : Tineke Datema, tiend123@gmail.com of 

tel. 038 4541886 

Tonnis Tjabbes 

 

De tuin van Hazel van Saltbommel, verschillende jaargetijden  

Het is de laatste week van oktober, de herfst laat zich zien en voelen in geuren en 

kleuren. Het blad aan de bomen is van geelgroen en roestbruin en allerlei kleuren 

ertussenin. Al veel paddenstoelen en verder rode bessen en rozenbottels. De afgelopen 

zomer was er niet zoveel te doen, af en toe maaien of heggen snoeien. Nu is er volop 

werk. Het regent eikels, een tien met vele nullen valt omlaag. Twee kleinkinderen van 

een vroeger buurmeisje hadden gehoord dat het 

mooi is eikels te rapen. Voor voeding van dieren 

en het poten van boompjes. Ze zijn hier 

geweest, 6 en 8 jaar, met emmertjes. Na twee 

uur lieten ze zien wat erin zat. In de keuken 

hebben we één kilo gewogen, de stralende 

koppies zagen wat er nog allemaal in de 

emmertjes zat. De jongste riep bij het weggaan 

doei, ik kom gauw weer. Terug naar Staphorst. 

Toen ik vanmorgen na het ontbijt de gordijnen 

opendeed zag ik een dikke mist. “Een kleine wereld” als je buiten komt. Geluiden zijn 

gedempt, een geheimzinnige sfeer hangt er. Als de zon even later doorbreekt komen de 

koeien weer tevoorschijn! 

In de afgelopen week heeft het behoorlijk gewaaid. Behalve de eikels vielen er ook 

veel flinke takken. Klein geknipt en gezaagd zitten ze nu in zakken onder de hooiberg 

om wat te drogen en gebruikt te worden voor de open haard. De tijd van lange avonden 

kan je dan genieten van alles wat er in de tuin gebeurde en de noten kraken die er 

vielen. 

Het geeft allemaal veel plezier en energie.  

Ik zou dit allemaal nooit willen missen!! 

’s Avonds lopend door de tuin terwijl de sterren komen langzaam op komen is het echt 

bijzonder. Het ene beeld komt na het andere. 

mailto:tiend123@gmail.com


Gedicht van Toon Hermans 



 

 

 

 

 
Contact 

 
Iemand belt mij telkens op, zegt niets, 
vaag hoor ik een ademhaling zweven, 
het kan de mijne zijn, maar ook die 

van de ander, die hardnekkig zwijgt. 
Ik leg weer op. Ben nu een man 
die vreemde telefoontjes krijgt. 

 
De display toont een nummer 

met de code van een land dat ik niet ken. 
Ik toets dat nummer, een voice mail klinkt. 

‘Hallo met God, ik ben er niet. 
Laat naam noch boodschap achter, 

Ik bel nooit terug. Leef rustig verder, 
wacht desnoods tot piep, maar zwijg’. 

 
Prompt word ik door de beller toch teruggebeld. 

Weer hoor ik niets, hooguit die vage adem. 
Ik ben de man die stil zijn hartslag telt. 

 
Ooit bel ik Hem terug en zeg dan 

wel iets na de piep. Dat doe ik niet meteen. 
Ik wacht tot ik een geheim nummer krijg. 

 
Die dag is nu, het contact is hier. Ik toets 

Zijn nummer in. Krijg geen gehoor. Hij was me 
voor. Hij heeft mijn nummer ingesteld. 

 

Joost Zwagermans, ‘Wakend over God’ 



Advent van Gerit Berveling 

Gerrit is lang lid geweest van de Remonstranten in Zwolle. Zijn vrouw Madzy is 

voorzitter geweest. Gerrit was in Zwolle leraar klassieke talen en is ook Remonstrants 

predikant. Hij woont nu met Madzy in Rijswijk en is al enige tijd met pensioen. Zo’n 

drie jaar geleden kreeg hij een herseninfarct. Over de impact daarvan schrijft hij. 

Een Advent om niet te vergeten 

Advent – dit jaar heel bijzonder, of eigenlijk toch niet 

zo heel bijzonder? Waar denk ikzelf aan, deze week, 

precies drie jaar nadat mij mijn grote infarct trof? Het 

bleek dat eerder mij steeds heel kleine scherf-infarctjes 

hadden getroffen, maar zoals ik nu eenmaal ben: wij 

zullen doorgaan – steeds weer. Tijdens een van de 

onderzoeken in het ziekenhuis hier in Den Haag, op 2 

november 2017 gebeurde er iets vreemds: toen ik 

tussendoor even naar het toilet moest, was er opeens 

puur alleen NIETS.  Er was niets – geen kleur, zelfs 

geen zwart – geen geluid, geen angst – niets – en een 

fractie van een seconde later kwam er een kiertje licht, 

nog geen cm breed, en dat werd heel langzaam iets breder – ik stond op, ging de wc uit, 

maar wist niet, waar heen te gaan. Ik liet me als het ware als een blinde leiden naar 

mijn vrouw, die op mij wachtte. Daar zei ik, denk ik, niets, zij eerst ook niet, toen 

werden we opgeroepen voor het verdere onderzoek waar ze aan bezig waren. Na 

afloop, werden we naar huis gestuurd, ze zouden bellen, verder onderzoeken of ze iets 

vonden. En thuis zei mijn vrouw mij: “snij jij eerst de uien voor het eten”. Dat worden 

gevleugelde woorden.  

Langzamerhand werd mijn zicht beter, en breder. Het eerste dat ik die avond poogde te 

typen in het Nederlands was ook voor mijzelf niet te begrijpen, Esperanto was foutloos. 

Kun je zien welke taal mij nabij is – prof. Kuiper heeft mij wel eens gevraagd of 

Nederlands wel mijn moedertaal was. Toch ben ik in Vlaardingen geboren, daarna in 

Den Haag en Leiden de lagere school etc. --- 

Langzamerhand werd mijn zicht, als gezegd, iets beter, stukje bij beetje, het deed me 

vagelijk denken aan die heel beklemmende film DIE WAND die we niet al te lang 

geleden gezien hebben op tv. 

Thuis ging alles rustig zijn gangetje, Ik was vooral bezig met vertalen … Mijn vrouw 

werkte als Kerkenraadslid -secretaris- extra hard. 

Een tijd later werd ik door collega Jan Klijnsma te Sommelsdijk, waar ik als predikant 

mijn eerste gemeente heb gehad, uitgenodigd om daar met hem samen in een 

kerkdienst officieel in toga als predikant afscheid te komen nemen. Het zou de eerste 

zondag van Advent zijn. Wat een ontroerend en mooi verzoek. Toen ik mijn 

togakoffertje opende, zag ik dat mijn laatste preek voor het infarct juist ook in die 

gemeente was geweest – dat bedenk je toch niet. Mijn vrouw en ik zijn erheen gegaan, 

de kerk was afgeladen vol. Ik mocht de voorbeden doen en Ds. Jan Klijnsma en ik 

hebben samen om Gods zegen aan het einde van de dienst gebeden. 

Na afloop  kregen we de Paaskaars van dat jaar -2017- als speciale herinnering mee 

huiswaarts. 

Kort daarna begon de eindeloze dag-en-nacht-kerkdienst in de Betelkerk in Den Haag, 



 waar een gezin met kinderen, waarvan sommigen in Nederland geboren en getogen, 

hiermee beschermd werd tegen uitzetting naar Verweggistan, waar zij totaal geen 

enkele band meer mee hebben. Aan deze bijna oneindige dienst deden zelfs 

Mennonieten mee uit de Verenigde Staten; zelf heb ik, met een collega-theoloog uit 

onze gemeente ook vijfmaal mogen voorgaan, eenmaal zelfs met Avondmaalviering. 

Toen ik kort daarna aan mijn hart geopereerd moest worden ivm het plaatsen van een 

pacemaker, werd de blokkade van dat gezin opgeheven. Als dat geen Advent-vieren is, 

wat dan wel? 

Ik heb veel hulp gehad van oogkundigen in Den Haag, trainingen om weer redelijk 

zelfbewust te fietsen in minimaal bekende omgeving. Sinds het hoofd-infarct ga ik 

uiteraard niet meer voor in diensten. Er zijn genoeg nieuwe mensen om onze stokjes 

over te nemen … 

Heel gezegend voelen we ons beiden, dat we op 11 september 2020 ons 50-jarig 

huwelijk in de Remonstrantse Kerk in Den Haag hebben mogen vieren, zij het met een 

enigszins beperkte omvang. De collecte heeft gelukkig heel rijkelijk gaven opgehaald 

voor de Voedselbank. Triest, dat dat in zo’n rijk land nu nog nodig is! 

Wel vind ik het mooi dat nu Advent ons weer brengt bij deze nieuwe cyclus. 

Gerrit Berveling 

Van Vredenburchweg 435 

2284 TA RIJSWIJK 

Tel. 070-2134914 

 

 

 

 

Advent in Joure 
Van 2016 tot 2018 was op het plein 

voor de Doopsgezinde kerk in Joure 

een grote adventskalender te zien. In 

2019 was het plein leeg. Veel mensen 

misten de mooie adventsmuur. Dit was 

één van de redenen om dit jaar, in 

2020, opnieuw de muur op te bouwen 

en een ‘The best of’ te presenteren. 

Een andere reden heeft te maken met 

de bijzondere tijd waarin we sinds 

maart van dit jaar in de greep 

gehouden worden door een hardnekkig virus. De Doopsgezinde gemeente Joure vindt 

het belangrijk om naar ándere manieren te zoeken om ons in deze adventsperiode voor 

te bereiden op kerst. Juíst deze donkere tijd kan een periode van bezinning zijn waarin 

we verlangen naar licht. 

De adventsmuur staat daarom dit jaar weer op het plein vóór de Doopsgezinde kerk in 

de Midstraat van Joure! Iedere dag wordt een nieuwe plaat ‘onthuld’. Daarnaast is er 

dagelijks een digitale versie van de adventskalender beschikbaar, met elke dag een 

lichtpuntje én een moment van bezinning of inspiratie voor jong en oud. 

Meer informatie? adventxxl.doopsgezindjoure.nl 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Schrijf een brief – verander een leven 

Zoals bij velen bekend is Amnesty International de wereldwijde organisatie, die zich 

inzet voor mensenrechten. Dit doet zij onder andere door middel van de jaarlijkse 

brievenschrijfactie onder de naam 'Write for Rights'.Elk jaar rond 10 december – 

Internationale Dag voor de Rechten van de Mens – voert Amnesty International 

massaal actie voor mensen die groot onrecht is aangedaan. Verspreid over de hele 

wereld schrijven mensen dan miljoenen brieven en kaarten voor door Amnesty 

geselecteerde personen. Dit zijn mensen die worden gemarteld om wat ze geloven, 

gediscrimineerd worden om wie ze zijn, gedwongen werden te trouwen of vastgezet 

werden omdat ze voor hun mening uitkwamen. De brieven gaan naar autoriteiten om te 

vragen om gerechtigheid en de kaarten naar mensenrechtenactivisten om hen een hart 

onder de riem te steken, online of op papier. Een massale, wereldwijde schrijfactie 

werkt. Een lawine aan brieven maakt indruk en dwingt wetshandhavers om mensen 

eerlĳker te behandelen. Want niemand wil bekend staan als onderdrukker, folteraar of 

tiran. En kaarten spreken slachtoffers moed in om hun situatie langer vol te houden. 

Amnesty Zwolle organiseert dit jaar de schrijfactie op zaterdag 12 december, van 

10:00 tot 18:00 uur in de Stadkamer (bibliotheek) aan de Zevenalleetjes en van 10:00 

tot 17:00 uur in het Cultuurhuis Stadshagen, Werkerlaan 1. Hierbij worden 

vanzelfsprekend wel de dan geldende Corona-regels in acht genomen. Ook kan men 

on-line meedoen door een gratis schrijfpakketje aan te vragen via 

https://zwolle.amnesty.nl. 

Henk Blom 



 

 

Lekker winters toetje 

Graag deel ik met jullie het 

recept voor apple-crumble, 

mag ook appel-kruimel 

genoemd worden. 

Het is een heerlijk warme toet 

op basis van appel, en 

kruimeldeeg met slagroom 

waar je echt een plekje voor 

moet over houden bij een 

maaltijd. En de kou buiten of 

gure wind helpt enorm om dit nagerecht te koesteren. 

Voor 4 personen; 

3 flinke Elstar of Jonagold appelen schillen en in kleine blokjes snijden. 1 grote 

Goudreinet of Rode Boskoop appel, deze ook schillen en in kleine blokjes snijden. 

Beetje sap van citroen toevoegen en alle appel omscheppen. Geraspte schil van een bio 

citroen toevoegen.  

50 gr. Rozijnen 5 minuten voorweken in warm water + 50 gr. cranberries (niet 

voorweken). Ook dit toevoegen aan de gesneden appels. 1 theelepel kaneel er door 

heen.  

Noten laten zich prima toevoegen. Walnoot of hazelnoot. Ik zou 75 gr. doen. Maar het 

kan prima notenvrij. Voor sommige mensen en kinderen zijn noten wat lastig. 

Het mengsel kan in een kleine ovenschaal.  

De oven voorverwarmen op 180 graden. 

Aansluitend maak je kruimeldeeg van (room)boter (50 gr.) en bloem (ongeveer 100 

gr.), een flinke mespunt zout en 75 gr. (riet)suiker. Door dit deeg kan vanille suiker, 

kaneel of speculaaskruiden maar zonder aanvullende smaakjes is ook prima. Kies wat 

je lekker lijkt. Maak een deeg wat in brokjes uit elkaar valt. Het moet niet té droog zijn, 

dan iets boter toevoegen. 

Dek de appellaag af met het kruimeldeeg en plaats de ovenschaal in de oven. 20 

minuten op 180 graden en eventueel nog 15 minuten op 160 wanneer de appel nog niet 

zacht is. De Goudreinet wordt sowieso moes maar de andere appelstukjes mogen wat 

stevig blijven. 

Wanneer het kruimeldeeg heel bleek blijft dan is een beetje extra bovenwarmte na 20 

minuten aan te raden. Let op want meestal gaat dit ineens hard…té bruin, oeps. 

Heerlijk met slagroom, sommige mensen kiezen voor een bolletje roomijs. 

Smullen maar! 

Heb je zelf een recept waarvan je graag anderen deelgenoot maakt? Stuur het recept 

naar de redactie van de Wolwever.  

Ellis van der Zee 
 

 

 



Agenda 

donderdag 10 dec.  9.00 – 12.00 uur   kerk versieren 

zaterdag 12 dec.  10:00 tot 18:00 uur  schrijven Amnesty 

      (zie artikel hierboven) 

donderdag 7 jan.   19:30 uur   Meditatie Teder hart  

(in de Mennokamer) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Inleverdatum kopij 24 januari 2021  E-mail: dewolwever@gmail.com  



PREDIKANT Voor de remonstrantse en doopsgezinde gemeenten: 
Fride Bonda, Staringlaan 6, 3818 RN Amersfoort, 033-4624455, 06-16783562, werkdagen zijn 

dinsdag, donderdag en vrijdag. Email: gebonda@planet.nl    
 

ADRESSEN REMONSTRANTEN  
Kerkenraad: 
Voorzitter:  Harry Wendt  038-4545434 wenhwendt@hotmail.com 
Secretaris:  Nanneke Rijkhoff,   0572-391725 nannekerijkhoff@gmail.com 
Penningmeester:  Rachel Lopes Cardozo, 06-52146226 rachel.cardozo@gmail.com 
 Giro NL93INGB0000922950 t.n.v. Rem. Gemeente Zwolle. 
Lid:  Janny Buijnink   0527-253415 jannybuijnink@hotmail.com 
Ledenadministratie:  Tineke Boot,   038-4654078,  tineke.boot@kpnplanet.nl   
Diaconale commissie:  Joke Spiers,   038-4531086,  jc.spiers@home.nl   
Triodosbanknummer NL56TRIO0254722873, t.n.v. Remonstrantse Broederschap, gemeente Zwolle, 

diaconale Commissie. 
Mailadres remonstrantse gemeente Zwolle:  remonstrantsegemeentezwolle@gmail.com 
Website Remonstrantse gemeente Zwolle:  www.remonstranten.nl/zwolle/       
Landelijk bureau Remonstranten: Landelijk Bureau, Nieuwegracht 27 A, 3512 LC Utrecht,  
tel. 030- 231 69 70, email: info@remonstranten.nl, website: www.remonstranten.nl 
 

ADRESSEN DOOPSGEZINDEN 
Kerkenraad: 
Voorzitter: Tineke de Vries-Drent   0529-850337,  tdevriesdrent@gmail.com 
   06-25363195,  
Secretaris:  Dieneke Dijksma    06-15636278 secr.dgzwolle@gmail.com  

 postadres Wolweverstraat 9, 8011 NW Zwolle   
Penningmeester:  Renze Zijlstra  038-337 74 76  renze.zijlstra@gmail.com  
 Bank NL86INGB0000883403, NL69ABNA0451415396,  
 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zwolle 
Lid:  Jelma Wiegersma,   06-19506520            jelmawiegersma@gmail.com 

Ledenadm.:  Ronald Tuinstra  0529-457434 ra.tuinstra@gmail.com 
Kerkmeester:  Leo de Wit,   038-4537210 ass. Ans Bennink   
Verhuur kerk: Truus Klamer,  038-4660180  
Website Doopsgezinde Gemeente Zwolle:        http://www.dgzwolle.doopsgezind.nl/  
 

REDACTIE DE WOLWEVER 
Tineke Boot, Karin Janze, Ronald Tuinstra, Jelma Wiegersma en Ellis van der Zee 
mailadres redactie:  dewolwever@gmail.com 
Digitale Nieuwsbrief:  info@dgzwolle.doopsgezind.nl  
 

Contactpersonen/ coördinatoren voor de volgende aandachtsgebieden: 

1. vieren en zingeving ds. Fride Bonda  06-16783562 gebonda@planet.nl  

2. de wijken  Tineke Datema  038-4541886 tiend123@kpnplanet.nl  

   Nellie Beukema  0529-432934 beukema1@home.nl  

3. jeugd  Valerie Plugge  06-40216595 valerieplugge@hotmail.com  

   Dieneke Dijksma  038-4229600 dmdijksma@gmail.com  

4.inkoop/schoonmaak Truus Klamer  038-4660180 fam@efklamer.nl   

5. informatie  Ronald Tuinstra  0529-457434 ra.tuinstra@gmail.com  

6. Pr.  Ellis van der Zee  06-11869834             zantinghvanderzee@zonnet.nl  

   Dirk  Brugman  0529-433121 dbrugman@hetnet.nl  

7. wereld  Aart Hoogcarspel 038-4542611 a.p.hoogcarspel@home.nl  
 

Voor zaken t.a.v. het gebouw zie kerkmeester 

 

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. 
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Afzender: 

Hoefslagmate 29 

8014 HJ Zwolle 


