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Nummer 27, juli/augustus 2020  



      DE WOLWEVER     

 

     

 

 

 

Henoch wandelde met God 

(Genesis 5: 22) 

 

 

Lang geleden kreeg ik een boekje Lopen loutert. De titel zegt het al, het gaat over de 

heilzame werking van lopen. Het was in een tijd dat ik geregeld met een oude vriend in 

het bos wandelde. Al lopende hadden we gesprekken over het leven: hoe het gaat of 

hoe het soms niet gaat. We hadden het ook over de mooie wolkenluchten, over de 

overdaad van groen, over de schoonheid van een weilandje te midden van de bomen. 

Soms zagen we gekke verbanden tussen het één en ander en schaterden we het uit van 

de lach, daar in het bos. Zo kregen de gesprekken over het leven, hoe het gaat of hoe 

het soms niet gaat, iets luchtigs. Het lopen louterde. 

Zou dat ook zo zijn gegaan met Henoch, over wie in het oude boek geschreven staat dat 

hij wandelde met God? Het is een verhaal, nee, een zin uit de oertijd van de 

mensengeschiedenis, ver voor de jaartelling. We kunnen ons er geen reële voorstelling 

van maken hoe Henoch wandelde met God. Toch zie ik een man lopen, bedachtzaam 

de ene voet voor de andere zettend, mijmerend, soms even stilstaand en wie weet keek 

hij naar boven, naar de lucht, naar de sterren, die vast lijken te staan aan de hemel.  

Boeddhisten kennen ook zo’n manier van lopen. Kinhin wordt het genoemd. Kin 

betekent: wat verticaal is, wat twee tegengestelden met elkaar verbindt, zoals hemel en 

aarde. Hin betekent: gaan, langzaam of snel. Kinhin is lopen met aandacht voor de 

tegengestelden in het leven. Voor het leven dat soms gaat en soms niet. Je leven met 

gesloten deuren, met dichte muren, met knopen en hindernissen. Dat wat vast zit en dat 

wat stroomt. Dat wat van de aarde is en dat wat er boven uitgaat; laat het de hemel zijn, 

laat het een god zijn, of de sterren. En altijd is er adem, in en uit. 

Op deze wijze heb ik weleens met een aantal mensen gelopen bij hunebedden in 

Drenthe, langs omgeploegde velden. We liepen in stilte met aandacht voor de 

tegengestelden in het leven. De ene stap licht, de andere donker, leven en dood, vast en 

stromend, hard en zacht. Later vertelde een vrouw me dat ze het als troostend had 

ervaren, daar te lopen. Gezien haar leeftijd was de dood dichtbij, en al lopende verbond 

ze zich met al de gestorvenen, ooit begraven in de hunebedden, die ons zijn 

voorgegaan. Dat gaf haar troost.  

Lopen loutert als je aandacht hebt voor wat er is op dat moment. Hardlopend, langzaam 

lopend, lange afstanden of korte, langs rietvelden of graslanden.  

Voet voor voet, stap voor stap. Zo gaan we door het leven.  

Fride Bonda 

  



KERKDIENSTEN van de Wolwevergemeente 
Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur 

 05 juli geen dienst 

 12 juli ds. Fride Bonda   

 19 juli geen dienst  

 26 juli Bertha Groen 

 02 aug geen dienst 

 09 aug ds. Jelmer Koornstra 

 16 aug geen dienst 

 23 aug Erik Doijer 

 30 aug  geen dienst 

Opgeven voor de Wolweverdienst bij Ekke Klamer, Fam@efklamer.nl of telefoon:  

038 4660180 

 

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

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

 

BIJ DE VIERINGEN 

Geïnspireerd door de Ionaviering over Pelgrimage van Aart Hoogcarspel en Karin 

Janze gaan de komende vieringen over ‘wandelen’. Het is een veelvoorkomend begrip 

in bijbelse teksten. Dan gaat het om een Hebreeuws werkwoord halach dat gaan 

betekent. Halach komt terug in halacha, de joodse richtlijnen voor het leven. Het volk 

in de woestijn ging zo door het leven. In de psalmen horen we van de Ene die wandelt 

op de vleugels van de wind. En de profeet Jesaja schetst de gang van alle volken naar 

de berg des Heren.  

Er wordt wat gegaan in de verhalen van de mensengeschiedenis. En ieder van ons gaat 

een eigen weg.  

Psalm 104, Jesaja 2 zijn bronnen van inspiratie.  

Voor de mensen die thuis zijn komt er een streaming vanuit de kerk, via internet naar 

jullie huizen. Net als de videovieringen hoef je eenvoudig op een link te tikken en 

voilà, de Wolweverviering komt bij je thuis! Lukt het niet op het scherm dan wordt de 

tekst meegestuurd.  

Het is de bedoeling dat ik de eerste viering op 12 juli doe. Dat komt goed uit, want heel 

voorzichtig wil ik dan met jullie een glas heffen op mijn 60e verjaardag. En is het geen 

glas, dan is het koffie. Voor wie dat wil! Allemaal op 1,5 afstand op elkaar, dat moet 

lukken in de kerkzaal. We hebben al enige ervaring met een afscheidsbijeenkomst die 

in de kerk werd gehouden. Ten overvloede: ben je verkouden of koortsig, dan kom je 

niet. En velen zullen voorzichtig zijn ivm hun gezondheid. 

Voel je welkom als je je gezond voelt en meld je aan bij Ekke via de email: 

Fam@efklamer.nl of telefoon 038 4660180 . Geef dan ook je telefoonnummer op, dat 

is belangrijk voor het geval er iemand onverhoeds een virus bij zich draagt. Tot ziens in 

het echt of via de streaming!                                             

En daarna ben ik er weer in september.  

Mijn vakantieweken zijn: 18 juli – 2 augustus en de laatste week van augustus, 21-

28. 

Fride Bonda 

http://www.vrijzinnig-hattem/
http://www.vrijzinnigen-heerde.nl/


Richtlijn  Wolwevervieringen en andere bijeenkomsten vanaf 12 juli 2020 

Voorschriften kunnen worden bijgesteld! 

Aan de Wolwevers. 

Welkom in de Wolwever! We kijken ernaar uit je weer te ontmoeten. 

Het heeft even geduurd maar we mogen gelukkig weer beginnen.  Natuurlijk volgens 

de geldende voorschriften. Dat betekent: als je verschijnselen hebt als koorts, keelpijn 

en loopneus, blijf je thuis.  

Veel gemeenteleden behoren tot de kwetsbare leeftijdsgroep, daarom gaan we 

voorzichtig van start. Wij willen het virus niet verder verspreiden. We houden de 1,5 

meter richtlijn aan. Voor onze zaal is dan plaats voor maximaal 50 personen. voor 12 

juli vooralsnog ca 35 mensen. Dat is ongeveer het gemiddelde aantal bezoekers.  

Kerkgang in de Wolwever vanaf 12 juli 2020 

1. Vanaf   juli mogen we met 1,50 meter afstand van elkaar weer samenkomen om 

te vieren en elkaar te ontmoeten. In verband met de zaalgrootte  betekent dit voor 

ons  kerkgebouw maximaal 50 personen, exclusief  de voorganger.  (Wegens de 

asbestsanering is de zaal nog niet helemaal in de oude staat.  We kunnen tot 

nader order met 36 mensen aanwezig zijn.) 

2. Wanneer je aanwezig wilt zijn, meld  je dan aan bij Ekke Klamer tel. 

038.4660180 of 06.83128111. Mailadres:  Fam@efklamer.nl  Geef ook je tel. 

nummer erbij. liefst je 06. …. 

3. De huidige ingang is alleen de ingang.  De uitgang is in de Mennokamer. 

4. In de hal staat de  coördinator van dienst. Hij/ zij   herinnert ons aan - en helpt bij 

vragen rond de regels. Hij/ zij kruist op het aanmeldingsformulier aan dat je 

aanwezig bent.  Zij staan achter de tafel in de hal.  

5. Verder staat er bij de ingang desinfectiespray om je handen schoon te maken 

voordat je de kerkzaal naar binnen gaat.  

6.  De beschikbare stoelen staan in rijtjes van drie. Als je met je tweeën bent, zit je 

naast elkaar. Ben je alleen, dan houd je de middenstoel vrij. Je stoel is ook je 

kapstok.  

7. Gezinnen/ huisgenoten  met meer dan 2 personen  kunnen – zodra de zijbanken 

weer op hun plaats staan -  in de zijbanken plaatsnemen. Wel is de achterste bank 

reeds beschikbaar. 

8. De kerkzaal wordt van voor naar achter gevuld. 

9. De looproutes naar toilet en Mennokamer worden aangegeven  met  pijlen.  

10. Tijdens de viering luisteren we naar muziek; later gaan we weer met elkaar 

zingen. 

11. Tijdens de viering wordt alleen gebruik gemaakt van de standaard lezenaar door 

dienstdoend WKR lid en de lector en de voorganger.  

Schoonmaken als de spreker weggaat.  

12. 12 juli gaan we, om te oefenen ook koffiedrinken na de dienst. Als het chaos 

wordt kunnen we dat in de toekomst beter achterwege laten. We halen dit via de 

looproutes op in de Mennokamer en gaan terug naar de kerkzaal.  De suiker en/ 

of koffiemelk wordt door de koffiedienst in je kopje gedaan.  De stoelen worden 

niet verschoven. We blijven op 1,5 m. van elkaar. 

mailto:Fam@efklamer.nl


 

MEELEVEN MET  

Met de versoepelingen ten aanzien van corona groeien de mogelijkheden om elkaar te 

ontmoeten in thuissituaties. Het is zomertijd en sommigen gaan met vakantie, anderen 

niet. Ik kijk ernaar uit jullie verhalen te horen, hoe je deze tijden van corona hebt 

beleefd. Het gewone leven neemt zijn gang. Maar ik merk, dat de grond onder mijn 

voeten wat verschoven is. De routine is weg, dat betekent dat je voor veel dingen 

buiten je huis nieuwe wegen moet zoeken. Dat kan voor sommigen verwarring geven, 

bij mij in ieder geval. Er is tijd voor nodig om een andere innerlijke houding te laten 

groeien. 

Fride Bonda 

 

Veel dank voor het prachtige boeket, dat Tineke en Ronald brachten op 30 mei 

(pinksterdienst red.). Verschillende soorten en kleuren bloemen. Het was een mooie 

verrassing! 

Hazel van Saltbommel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UIT DE WOLWEVER KERKENRAAD 

Zoals jullie allemaal wel weten vergaderen we al het hele jaar samen, de 

Doopsgezinden en de Remonstranten. Dit bevalt ons goed. Iedereen kan zijn zegje 

doen. Vanaf het coronatijdperk zijn de vergaderingen via Skype. Dat levert nog wel 

eens hilarische beelden op. Zo kijk je naar iemand en zo is deze verdwenen. Of men is 

aan het zoeken waar de beste verbinding is en loopt met de laptop door het hele huis. 

Maar het is ons allen gelukt.  

Fride heeft heel veel mensen via de telefoon bereikt en sinds kort ook weer persoonlijk 

bezocht. Dat is toch wel fijner voor iedereen. De wekelijkse brief is door iedereen ook 

goed ontvangen. 

 

13. We verlaten de kerkzaal met het kopje en plaatsen die op de daar voor 

klaarstaande tafel in de Mennokamer. We verlaten de kerk via uitgang in de 

Mennozaal 

Bij de uitgang staat een schaal voor de collecte. 



We hebben ontdekt dat de overwegingen door heel veel mensen bekeken zijn. Men kon 

die op zijn eigen tijd bekijken. Met dank aan iedereen die hieraan meegewerkt heeft. 

Vooral aan Dimitri Sijperda die alles aan elkaar moest verbinden, plakken ed. Hij heeft 

er heel veel tijd ingestoken. Omdat dit zo’n succes is gaan we een camera aanschaffen 

en dan gaan we aan live-streaming doen. Dan kunnen jullie thuis de dienst ook volgen 

als je niet naar de kerk toe kunt. 

Ook zullen jullie gemerkt hebben dat we nog geen diensten hebben gehouden. Dat 

wilden we wel graag, maar de asbestsanering hield dit tegen. Als het doorgaat gaan we 

op 12 juli proefdraaien. Er zijn al heel wat draaiboeken gemaakt. Jullie horen daar nog 

wel over. 

Als we straks weer gaan kerken hopen we dat de mensen nog steeds aandacht voor 

elkaar hebben net zoals in de coronatijd. Nu zijn er nog steeds leden die niet of 

nauwelijks naar buiten durven. Laten we deze groep niet vergeten. 

We hebben in middels op 26 juni weer een WKR vergadering gehad. 

Voor het eerst hadden we weer een gewone vergadering in de Mennokamer. De 

tafeltjes netjes op 1.50 meter. Dat is toch veel plezieriger vergaderen dan via Skype.  

De collecte voor de camera was een groot succes. We hebben € 500,00 opgehaald. Hier 

kunnen we een prachtige camera voor kopen. Geweldig dank hiervoor. We gaan de 

camera de eerstvolgende kerkdienst uitproberen. Deze dienst zal zijn op zondag 12 juli. 

Dit is een dienst waar we gaan uitproberen hoe het de komende maanden met de 

diensten zal gaan. Jullie hebben een schrijven gekregen om je op te geven voor de 

kerkdienst en de gang van zaken. Er kunnen met de coronamaatregelen in onze zaal 

maximaal 36 personen aanwezig zijn. We regelen het zo dat je je op moet geven bij 

Ekke Klamer. Er wordt een hele routing uitgezet. De kinderclub begint weer bij de start 

van het nieuwe seizoen. 

De datum van de jaarvergaderingen is verzet naar dinsdag 8  september om 19.30 uur. 

Eerst gaan we apart vergaderen en later sluiten we gezamenlijk af.  

Groet namens de Wolweverkerkenraadsleden, 

Nanneke Rijkhoff 

 

Wat er niet gebeurde ten tijde van corona 
Afgelopen herfst heeft een groep van zes mensen zich gebogen over de vraag ‘wat voor 

geloofsgemeenschap we als Wolwevers willen zijn’. Drie mensen van remonstrantse 

huize en drie mensen van doopsgezinde huize. Het waren verrassende ontmoetingen 

waaraan de deelnemers met steeds meer enthousiasme meededen. Ze leerden elkaar 

kennen en haalden bij elkaar naar boven hoe ze kerk willen zijn. 

Deze commissie 3+3 ontwikkelde zo een Stip op de horizon. Een visie voor de 

Wolwevergemeenschap, een gemeenschap van geïnspireerde mensen in deze tijd.  

Tijdens de ledenvergaderingen is deze visie aangeboden en gelezen. In mei zouden we 

na de dienst daarover in gesprek met Sytse en Marlies Tjallingii. Dat ging niet door, 

maar in het najaar gaan we dat inhalen. 

Maar hoe snel vervagen mooie plannen, vooral nu de laatste maanden door het Covid-

19 virus zoveel energie opging in zorg voor gezondheid.  

Dit is het profiel zoals ze dat verwoord hebben. 

 



In de Wolweverkerk te Zwolle vormen Doopsgezinden en Remonstranten een 

open, veelkleurige geloofsgemeenschap die een vrijzinnige en ondogmatische 

christelijke gemeente wil zijn.  

In onderlinge verbondenheid zoeken wij inspiratie voor ons persoonlijk leven en 

voor onze taak in de wereld. 

Wij streven naar zorgzame aandacht voor elkaar en wij willen werken aan vrede, 

vrijheid, verdraagzaamheid en gerechtigheid en aan heelheid van de schepping. 

 

Ik vind het een prachtige visie, die een goed uitgangspunt is bij alles wat we doen en 

waaraan we kunnen scherpen of we op een verzoek van buiten ingaan of niet.  

Laatst kregen we een verzoek van het Diaconaal Platform Zwolle, om een bijdrage 

voor de mensen die Corona in langdurige financiële problemen komen. Met de visie in 

de hand kun je dan snel een keuze maken. 

Ik vond het heel stimulerend te horen dat de leden van de groep zo geanimeerd met 

elkaar in gesprek waren en ik bedacht dat zulke gesprekken veel meer gevoerd kunnen 

worden. En dat kan! Komend najaar kunnen we gemeente breed net zo enthousiast met 

elkaar in gesprek als de 3+3 commissie. Want alleen in gesprek met elkaar kunnen we 

invulling geven aan deze visie. Bijvoorbeeld:  

- Hoe geven we vorm aan zorgzame aandacht voor elkaar.  

- Hoe willen we werken aan Vrede, Vrijheid en Verdraagzaamheid en Gerechtigheid.  

- Hoe geven we vorm als kerk en in ons persoonlijk leven aan een hele schepping?  

Op welke wijze we deze gesprekken gaan voeren dat weten we nu nog niet. Als je 

ideeën hebt dan horen we dat als kerkenraad graag.  

Als eerste is er zondag 11 oktober na de dienst een bijeenkomst met Sytse en Marlies 

Tjallingii om ons op weg te helpen in dit proces.  

Goede zomer en tot gauw! 

Fride Bonda 

 

UIT DE GEMEENTE 

Terugblik van een student 

Op zomaar een dinsdag in mei krijg ik een telefoontje van Windesheim. Of ik toevallig 

in de buurt ben en die middag mijn diploma kan ophalen? Sinds half maart is de school 

dicht, maar de secretaresse is voor één dagje aanwezig en ontdekt in een postvakje mijn 

officiële getuigschrift. Ik denk: oké, laat ik die maar snel in veiligheid brengen! Twee 

uurtjes later fiets ik erheen. M’n dochter mee, om een paar fotootjes te maken. Het 

gebouw is bijna leeg, er zijn alleen wat bouwvakkers aan de gang. En de secretaresse is 

er dus, met mijn diploma. Ik mag mijn handtekening zetten en dan is het klaar. Zo komt 

een einde aan viereneenhalf jaar studie. Nu ben ik officieel ‘HBO-theoloog’. 

Het was een mooie tijd, die is helaas voorbij. Ik heb erg genoten van mijn studie, 

vooral in het eerste deel, dat ik in Bilthoven heb gedaan bij de vrijzinnigen (OVP). 

Talloze zaterdagen was ik op pad, om door te brengen met leuke mensen en 

interessante lessen. Ik heb heel veel geleerd over theologie, over levensbeschouwing en 

over mezelf. Voor mij is het een intensieve en belangrijke periode in mijn leven 

geworden. Het tweede deel, bij Windesheim in Zwolle, was ook de moeite waard, op 

een heel andere manier. Hier heb ik vooral de stap naar de praktijk gezet, door middel 

van stages, intervisie, supervisie en praktijkgerichte vakken. En ook hier kwam ik 



allerlei mensen tegen, waarvan een groot 

deel net als ik op latere leeftijd de keuze had 

gemaakt om hiermee aan de slag te gaan.  

Voordat ik begon, vroeg ik mezelf af of ik 

het nog zou kunnen, het studeren. Nou, dat 

ging eigenlijk prima. Juist omdat ik merkte 

dat dit vakgebied echt mijn interesse heeft, 

heb ik met genoegen allerlei boeken gelezen 

en verslagen gemaakt. Het voordeel van 

studeren is ook dat je een stok achter de deur 

hebt om ermee aan de slag te gaan. Het blijft 

niet bij een goed voornemen om een goed 

boek uit de kast te trekken, je moet het echt 

doen! Studeren dwingt om te doorgronden 

wat je leest en niet over de letters heen te 

glijden. Tegelijk zit daar natuurlijk de 

keerzijde. Een studie gaat gepaard met druk, 

verplichtingen en inleverdata. En wat erger 

is: het gaat gepaard met beoordelingen. Alles 

wat je doet of schrijft is niet alleen voor 

jezelf, er is altijd iemand anders die er ook wat van moet vinden. Er is altijd een 

meetlat, waarlangs je werk wordt afgemeten. Dat bracht mij ook wel eens in een 

spagaat. Enerzijds word je aangemoedigd om vooral je eigen pad te kiezen, je eigen 

leerdoelen te formuleren en de dingen op je eigen manier te doen. Anderzijds zijn er 

altijd weer normen en criteria waar je werk aan moet voldoen. Dus dan schreef ik maar 

weer een verslag met één oog op mijn eigen aantekeningen en het andere oog op het 

beoordelingsformulier. Daar krijg je hoofdpijn van. 

Nu is het dus klaar. Dat het einde wat merkwaardig is verlopen, vind ik niet zo erg. In 

deze maanden zijn er zoveel dingen anders dan anders. Grote gebeurtenissen worden 

klein gevierd, of helemaal niet. Toch is het wel fijn om dat papiertje werkelijk in 

handen te hebben. Het was al duidelijk dat ik alle punten had gehaald, nu heb ik een 

echt bewijs met een stempel. Zoiets doet er kennelijk nog toe! 

En wat ben ik nu geworden? Officieel heet ik dus HBO-theoloog. In praktijk kan het 

van alles zijn, zoals geestelijk verzorger, voorganger of pastoraal werker. De kern is 

voor mij nog steeds hetzelfde als het idee waarmee ik ooit aan deze studie begonnen 

ben. Ik ben graag met mensen in gesprek, op een niveau dat net wat dieper gaat dan een 

gewoon gezelligheidspraatje. Ik vind het niet erg als een gesprek gaat over iets dat 

moeilijk en zwaar is, als het gaat over vragen waar eigenlijk geen bevredigend 

antwoord op te geven is. De kunst is juist dan om te leren leven met de vragen. Een 

belangrijke ontdekking is, dat ik hier met een vrijzinnige invalshoek mee uit de voeten 

kan. Met wortels in de christelijke traditie en met de openheid die de vrijzinnigheid 

kenmerkt, kan ik die gesprekken aangaan. Waarbij het mooie is, dat het een blijvend 

leerproces is. Ik zal niet zeggen dat ik volleerd ben, zeker niet. Ik blijf leren, maar 

voorlopig zonder studiepunten! 

Jasper van der Horst 

 



VERSLAGEN 

Studentenpastoraat in coronatijd 

'Studentenpastor Martin Jans biedt online praatgroepen, meditaties, een podcast en 

filosofische gesprekken aan, aan 24.000 Zwolse studenten. ‘Ik voel me nu iets 

machtelozer, omdat ik de studenten niet tegen het lijf loop.’  

Aldus begint een artikel in het Nederlands Dagblad van 16 juni 2020 over het 

studentenpastoraat in coronatijd. Al eerder verscheen een artikel over hetzelfde thema 

in de Peperbus. Deze tijd blijkt voor de studentenpastor niet altijd even gemakkelijk, 

maar hij biedt ook nieuwe mogelijkheden. Er zijn nu geen fysieke contacten met 

studenten, die gemakkelijker aanleiding geven tot persoonlijke uitwisseling van 

gedachten. Maar een gesprek kan ook – en soms indringender – via een online contact 

plaatsvinden. Een student, die nu noodgedwongen in Friesland thuis zit, zet zijn 

gesprekken met Martin Jans, die hij eerder ook al had, nu met verhoogde frequentie 

voort bij het drinken van een kopje koffie tijdens skype-contact. Samen met een 

studente journalistiek verzorgde Martin voor de corona-uitbraak maandelijks een 

podcast; dit gebeurt nu eens per week. In die podcast komen allerlei thema's aan de 

orde, waarbij verschillende personen aan het woord komen, zoals rapper Typhoon over 

zijn levenslessen en de als docent aan Windesheim verbonden islamologe over de 

ramadan. Daarnaast begon Martin Jans samen met een andere docent een online 

filosofisch studentencafé, iets dat natuurlijk normaal in een Zwols café zou 

plaatsvinden. Thuis verblijvende studenten biedt dit nu mogelijkheid tot onderling 

contact, maar helpt hen ook om hun geest scherp te houden. Gesproken werd zo onder 

meer over de betekenis van woede, vrijheid en liefde. Dit zijn nog maar enkele 

manieren, waarop de studentenpastor zijn werk op aangepaste wijze uitvoert. Hij is ook 

al bezig met voorbereidingen voor het nieuwe studieseizoen, wanneer een deel van de 

studenten weer naar de campus zal komen. Dan zullen de studenten in het gebouw een 

vaste looproute moeten aanhouden en dit biedt weer een mooie mogelijkheid voor een 

pop-up, zoals Martin vaker gebruikt om de studenten te confronteren met levensvragen. 

Daarover wordt nu dus al nagedacht. Meedenken van creatieve studenten is daarbij van 

harte welkom. 

Henk Blom 

 

Iona-videovieringen 

Zoveel leuke en mooie reacties kregen Aart 

en ik op onze twee videovieringen. Het was 

spannend, uitdagend maar vooral ook 

inspirerend om ze te maken. Dimitri heeft 

een geweldig werk gedaan met montage en 

creatieve invulling. Jelma’s pianospel was een prachtige ondersteuning en Rachel zong 

mooi. Ik genoot van de stemmen van Corine en Liesbet bij het lezen van gedicht en 

gebed. En het was verrassend hoe Elske, Tineke en Jelma ieder op eigen wijze hun 

verhaal vertelden over hun wandelervaringen. Wat heerlijk om met zoveel 

gemeenteleden samen iets te maken waar andere gemeenteleden naar konden kijken en 

luisteren. 

Karin Janze  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ontmoeting …… 
 

Een brok steen brak uit de rots, 

duizend jaar geleden 

en dendert naar beneden. 

 
Dat was het begin van de reis, 

van hollen en stilstaan, 

van rollen en breken, 

van zwerven en blijven steken, 

verschoven onder sneeuw die smelt, 

gemetseld in wanden, 
verschopt door voeten, 

verstild door handen, 

versleept door de rivier, 

die een weg is waar een steen langs reist 

door water op sleeptouw genomen. 
Hij slaapt op de oever, 

hij rolt in de stroom 

tot hij bij de zee is gekomen, 

dan is hij klein en glad gestreken 

door golven op het strand gesmeten. 

 
Vanmorgen ben ik van huis gegaan 

en trof hem tussen de schelpen aan 

die hier na duizend jaar is beland 

verwarm ik mijn hand. 

 
Fetze Pijlman 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Het is die droom ….. 

 
Het is die droom die we meedragen 

dat er iets wonderlijks gaat gebeuren. 

Wel moet gebeuren … 

dat de tijd zich zal openen, 

dat het hart zich zal openen, 

dat deuren zich zullen openen, 
dat de rots zich zal openen, 

dat bronnen zullen ontspringen … 

dat de droom zich zal openen 

dat we op een morgen zullen binnenglijden 

in een baai die we niet kenden. 

 
Olav H Hauge ( 1908 – 1994 ) 
uit: Het blauwe land 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het was voor de redactie altijd heel fijn om te weten dat we elke maand verzekerd 

waren van een mooi gedicht. Liesbeth heeft ons daarbij nooit teleurgesteld, in 

tegendeel, steeds verraste ze ons met een prachtige, goedgekozen bijdrage. Wij zijn 

haar daarvoor heel dankbaar, zoals Willy Prangsma al eerder verwoordde.  

  

“Er is een tijd van komen ….. er is een tijd van gaan “. 

Het is voor mij een voorrecht geweest dit al deze jaren te mogen doen. 

Liesbeth Drese 



Wandelen    
Wandelen heeft voor mij te maken met 

verbinding, soms in de letterlijke 

betekenis van het woord. Het is een 

manier om te gaan van A naar B en 

omdat ik met fietsen sneller op de plaats 

van bestemming was, deed ik dát 

meestal. Gaandeweg heb ik gemerkt dat 

wandelen ook op een andere manier 

verbindt.  

Soms verbindt het mij met het verleden, 

als ik al lopend terugdenk aan 

wandelingen die ik als kind maakte met mijn ouders of grootouders voel ik verbinding 

met dierbaren die er niet meer zijn. Verbinding maak ik ook met de omgeving waarin 

ik loop. Aanvankelijk wandelde ik vooral 

in vakanties, langs het strand, in het bos 

of in een vreemde stad. Mijn eigen 

leefomgeving heb ik pas goed leren 

kennen sinds ik een hond heb waarmee ik 

dagelijks loop. Door het tempo zie je veel 

meer dan wanneer je fietst. Zo zag ik dit 

voorjaar een gans die haar nest had 

gemaakt op een geknotte wilg en zie ik 

haar nu, met haar jongen, vlak bij ons huis 

zwemmen.  

Verbinding voel ik ook met de mensen waarmee ik 

loop, al lopend heb je vaak de mooiste gesprekken. 

Dat wandelen ook verbinding kan geven met 

mensen die je helemaal niet kent heb ik ervaren 

toen ik eens op bezoek was bij mijn broer die in 

Noord-Spanje woont. Er lopen daar veel pelgrims 

die op weg zijn naar Santiago de Compostella. 

Terwijl we in zijn tuin koffie zaten te drinken 

kwam er een wandelaar voorbij op de weg een 

paar honderd meter voor zijn huis. Hij haastte zich 

er naartoe en ik zag hem de wandelaar aanspreken 

en veel gebaren maken. Toen hij weer terugkwam vroeg ik of hij de wandelaar kende. 

Hij antwoordde ontkennend maar zei dat de route naar Santiago niet vóór maar áchter 

zijn huis langsliep, de pelgrim had kennelijk een wegwijzer gemist. Dat gebeurde wel 

eens vaker en mijn broer vertelde dat zodra hij, of een van zijn buren, dat zag, ze 

metéén naar de mensen toe gingen om ze dat te vertellen, en ze te wijzen hoe ze 

verderop weer op de juiste weg terecht konden komen. Het voorval is me altijd 

bijgebleven omdat ik het een mooie gedachte vind, dat als je het spoor bijster bent, er 

altijd wel iemand is die je de weg wijst. 

Elske Visser-Duinkerken 

 



Wandelen 

Wandelen doe ik meestal in gezelschap, om samen te genieten van de natuur, zoals met 

medevogelaars. Of ik wandel met mijn kinderen en kleinkinderen. Ik ervaar het als een 

goede manier om in gesprek te komen.  

Soms wandel ik met een vriendin, die in Limburg woont, om bij te praten op een 

aangename manier.  

Alleen wandelen doe ik meestal 

niet om het wandelen. 

Uitzondering is dat ik dat de 

laatste maanden wel doe omdat ik 

het nodig vind genoeg te 

bewegen, vanwege het gebrek 

aan activiteiten.  

Maar wat ik merk is dat, ook al 

heb ik eigenlijk niet zo’n zin en 

moet ik mezelf ertoe zetten om te 

deur uit te gaan, dan blijkt telkens 

dat ik onderweg al ga genieten 

van bloesem die weer een beetje 

verder uit is dan een paar dagen 

eerder, of van die puttertjes, die 

ineens opvliegen, of van die luid 

roepende grasmus, op de draad 

bij het spoor. En dan verwonder 

ik mij er over dat ik steeds weer opgefleurd thuiskom. 

 

Het gedicht ‘Ruimtevrees’ van Marjoleine de Vos 

drukt dat goed uit. Het staat voorin een essay dat ze 

schreef over haar wandelrondje in Noord 

Groningen. Het essay is getiteld: Je keek te ver. 

 

RUIMTEVREES 

Achter weilanden weiden, daar weer achter 

dijken, zee en Zweden. Waar zou je heen? 

De blik verliest je met zichzelf in ruimte 

waar aankomst ver en ver te zoeken is. 

Niet voor de woerd die plotseling en 

onbedaarlijk 

groen het zonlicht en je oog in zwemt. 

Kijk bij je voet, maant hij, waar speenkruid 

bloeit, de lucht gespiegeld blauw is in het diep. 

Voel warmte op je neus, zie ’t vroege blad 

van vlier. Je keek te ver. Dat wat je zoekt is 

hier. 
Tineke Boot 



Wandelen / Kuierje / Laufen / Walking / Aller à pied 

 

Sinds 5 jaar wandel ik langere afstanden. Ik heb de elfstedentocht 2 keer gewandeld, in 

2015 en in 2019. De elfstedenwandeltocht is 209 km wandelen in 5 dagen. 

Overnachten gebeurt op een slaapschip dat onderweg meevaart. 

 

Dag 1 is van Leeuwarden naar Sloten, 49 km. Dat is een eind maar het is wel te doen. 

Je hebt je immers goed voorbereid aan de hand van een trainingsschema dat op de site 

van de elfstedenwandeltocht staat.  

Dag 2 is van Sloten naar Workum, 44 km. Ook deze dag is wel te doen vind ik.  

Dag 3 is van Workum naar Franeker, 42 km. 

Op de derde dag ga je voelen dat je al 2 dagen 

gelopen hebt en gaat het al wat minder soepel. 

Dag 4 is van Franeker naar Dokkum, 44 km. 

Ook niet een makkelijke dag.  

Dag 5 is een makkie, van Dokkum naar 

Leeuwarden, 28 km. Met de haven in zicht mag 

je niet stranden. 

Wat is de lol van wandelen voor mij? Het is een 

lust om Friesland in mei te aanschouwen.  

In 2015 wandelde ik met een oud-collega, 

Miriam, ook een boerendochter en genoten we 

ook zeer van de boerderijen die we onderweg 

zagen.  

In 2019 wandelde ik alleen. Alhoewel, alleen. 

Onderweg heb je verschillende ontmoetingen 

met andere wandelaars.  

Zo ontmoette ik op dag 2 Fré, uit Koudum, een 



oud-militair waar ik de halve dag mee gelopen heb. Hij had een flink tempo, ondanks 

het feit dat hij sinds 4 jaar 7 kruisjes had. Ik kon hem bijhouden, omdat we ondertussen 

gezellig over van alles en nog wat gepraat hebben.  

Onderweg wordt er muziek gemaakt, zodat je de moed erin kunt houden. Zoals in 

Schraard, waar Excelsior speelde. De drummer was erg goed en nog maar 9 jaar oud. 

Op dag 2 werd ik binnengehaald door Theo en Cathrien, vrienden uit Deventer. Theo 

zong in het koor waar ik 21 jaar geleden mijn eerste aanstelling kreeg als betaalde 

pianist.  

Op dag 3 werden we in Franeker 

binnengehaald door Piet Paulusma. 

Dat, en het terras waar koud bier 

werd geschonken, hielpen meteen 

de zere voeten te doen vergeten. 

Naast het grote aanbod van 

verschillende tinten groen geniet je 

onderweg van de natuur en van de 

dieren en van de dorpen.  

In Stiens stonden mijn broer en zijn 

gezin me op te wachten.  

En op de laatste dag in Leeuwarden, 

net voor de finish liep mijn broertje 

nog een paar kilometer mee. 

En bij de finish stond mijn vriend om me te feliciteren en weer mee terug naar 

Overijssel te nemen. 

Wandelen is voor mij ontspanning. Onderweg hoef je helemaal niets. Met de 

elfstedenwandeltocht moet je enkel voor 19.00 uur bij de finish van die dag zijn, maar 

dat lukt makkelijk. Je hoeft geen telefoontjes aan te nemen. Je hoeft geen mails te lezen 

of te versturen. Je hoeft niet na te denken over lange termijndoelen. Je bent alleen maar 

hier en nu. Je voelt de wind, je voelt de zon, je ruikt de frisse lucht, je ziet de blauwe 

lucht. Je hebt soms een buitje. Het is een prachtige hobby die weinig geld kost en 

iedereen kan beoefenen. Of je nu 40, 20 of 5 km loopt, het maakt niet uit. Het is gezond 

voor hoofd en lijf.  

Jelma Wiegersma 

 

 

 

Kring 13 uit Dalfsen, 

Mariënheem en 

Nieuwleusen  
kwam op 3 juni weer bij 

elkaar, voor het eerst 

sinds 3 februari. De 

bijeenkomst op 23 maart 

bij mij was afgeblazen. 

Het was fijn met z’n 

tienen in de tuin. We 



hadden genoeg 

gespreksstof, 

natuurlijk ook over 

de Coronacrisis. 

En verder over de 

nieuwe manier van 

les/cursus geven, op 

de digitale manier. 

Jezelf vol in beeld al 

pratend, of tekst met 

een fotootje in de 

hoek van jezelf. 

Tineke en Ronald waren 1 juni 30 jaar getrouwd, we hebben ze toegezongen. 

Inge had voor iedereen een zelfgezaaide zonnebloem, in potje, meegenomen.  

Bij het verlaten, eind van de middag, was ik blij dat het droog bleef, de volgende dagen 

regen! 

Met Dodo en Machteld achter in de tuin de tekst op een steen bekeken, die door het 

weer moeilijk meer te lezen is. Deze steen is gemaakt door de bekende letterkapper 

Pieter Boudens, uit Brugge. Tekst: “TELLES FACONS” 

De volgende bijeenkomst is op 22 juli. (bij mij??) 

Hazel van Saltbommel        

 

 

 

ACTIVITEITEN  

 

Dag allemaal! 

Hier even een bericht vanuit het Hoekje/de 

Zondagsclub. Door de Corona hebben we 

elkaar al een tijd niet gezien. We hopen dat 

het goed met jullie gaat! Sinds enkele weken 

kunnen jullie weer naar school en daarna is 

het alweer zomervakantie.  

Of we na de zomer weer samen kunnen 

komen is nog onduidelijk. We houden jullie 

op de hoogte. 

Voor nu wensen Dieneke en ik jullie allemaal 

een hele fijne vakantie toe. Bij wijze van 

groet krijgen jullie allemaal deze bingokaart! 

Tot gauw! 

Valerie Plugge 

 

 

 

 

  



Waar komt de vredesvlag vandaan?  
De regenboogvlag wordt meestal in verband gebracht met de LHBT (homobeweging), 

soms ook met Greenpeace (op haar toenmalige vlaggenschip Rainbow Warrior). Maar 

de oudste papieren heeft de vredesbeweging. De Amerikaanse dominee James William 

van Kirk (1858-1946) ontwierp aan het begin van de twintigste eeuw een 

regenboogvlag, die de internationale wereldvrede moest symboliseren: een zelf 

gemaakte zijden blauwe vlag toonde regenboogkleurige strepen (rood, oranje, geel, 

groen, turkoois, blauw, violet), sterren en de planeet aarde. In de Verenigde Staten en 

West-Europa bood hij deze wereldvredesvlag aan aan vele vorsten, presidenten en 

politici. In 1913 kwam hij naar Den Haag en bij de opening van het Vredespaleis 

schonk zijn vlag aan Andrew Carnegie, belangrijk financier van dit instituut. Ook in 

1929 maakte Van Kirk een tour door Europa met zijn wereldvredesvlag, waarvan in 

meerdere musea een exemplaar bewaard wordt. In 1961 werd voor het eerst een 

vredesvlag met regenboogkleuren gebruikt in een vredesoptocht in Italië. Het ontwerp 

was geïnspireerd door vergelijkbare veelkleurige vlaggen, gebruikt bij demonstraties 

tegen atoomwapens. De vlag bestaat uit zeven banen in de kleuren violet, blauw, 

turkoois, groen, geel, oranje en rood, met in het midden in witte letters PACE (Italiaans 

voor VREDE). Wel is de kleurenvolgorde omgekeerd als bij de homobeweging, waar 

bovendien het turkoois ontbreekt. De regenboogvlag is ontleend aan het Noachverhaal 

uit de Bijbel (Genesis). De regenboog na de zondvloed is een teken van het verbond 

tussen God en de aarde. Het symbool van de regenboog verwijst nu naar de 

veelkleurigheid van de vrede:  

– Vrede met de aarde, zodat het leven bewaard blijft (Greenpeace)  

– Vrede in de gemeenschap, zodat niemand in angst hoeft te leven (Lesbiennes, 

Homo’s, Bi-sexuelen, Transgenders: ‘LHBT’s’)  

– Vrede op de markt, zodat allen in waardigheid kunnen leven (Fair Trade)  

– Vrede tussen de volken, zodat mensenlevens beschermd worden. 

Data waarop de vredesvlag uitgestoken kan worden: 

data    gebeurtenis  

1 januari   Wereld Vrede Dag (R.K.)  

10 mei (1940)   Herdenking uitbreken WO II  

28 mei (1913)   Herdenking opening Vredespaleis  

1 juli    Keti Koti (herdenking afschaffing slavernij)  

28 juli    Herdenking uitbreken WO I 

6 augustus (1945)  Herdenking atoombom Hiroshima  

9 augustus (1945)  Herdenking atoombom Nagasaki  

21 september   Internationale dag van de Vrede (VN)  

week van 21 sept.  Vredesweek  

24 oktober (1945)  Oprichting Verenigde Naties  

20 november (1989)  Dag van de rechten van het kind (Unicef/VN)  

10 december(1948)  Dag van de rechten van de mens (VN) Olympische Spelen; 

bij demonstraties en andere evenementen.  

Tip voor gemeenten: neem deze data op in het gemeentelijk vlaggenprotocol. 

Vredesvlaggen (met opdruk VREDE) zijn verkrijgbaar in de formaten 100 x 150 cm à 

€ 15,00 en 200 x 300 cm à € 55,00 (excl. verzendkosten), te bestellen via: 

www.kerkenvrede.nl (webwinkel). 



NA DE ZOMER 

Bronnen van inspiratie 

Wat hebben veel mensen aan het begin van de coronatijd genoten van de rustige 

wegen, de schone luchten en het minder moeten van sociale bezigheden. De meeste 

mensen denken er niet aan, maar aan ons handelen en niet-handelen ligt een mensbeeld 

verscholen. En vanuit bijbelse perspectieven is een mensbeeld dominant geworden: dat 

we onze tijd niet in ledigheid doorbrengen (vandaar dat we zoveel moeten) en dat 

mensen heersen over wat op de aarde is. Dat is het niet het enige mensbeeld dat uit 

bijbelse teksten spreekt. er worden ook andere mensbeelden aangereikt. Bijvoorbeeld 

dat je deel bent van een groter geheel.  

We gaan kijken welke teksten over schepping gaan, hoe ze op ons overkomen en wat 

ze kunnen betekenen voor onze levenshouding. 

Deels maak ik daarbij gebruik van het boek Groene theologie van Trees van Montfoort. 

Zij heeft bijbelse teksten verzameld die de dominantie van het heersen relativeren.  

We laten ons verrassen door deze oerteksten.  

 

Voorlopig ga ik uit van de dagen die we hebben afgesproken. 

In de avonduren de derde donderdag in de maand,  

17-09; 15-10; 19-11  om 19.30 in de Mennokamer 

in de ochtenduren de vierde vrijdagochtend: 25-09; 23-10; 27-11 om 10.15 uur in de 

Mennokamer 

 

Personalia 

Lex Biemond heeft bedankt als vriend 

 

 

AGENDA 

Vakantie Fride: 18 juli – 2 augustus en de laatste week van augustus, 21-28. 

08 september 19.30 uur jaarvergaderingen 

17 september 19.30 uur bronnen van inspiratie 

25 september 10.15 uur bronnen van inspiratie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleverdatum kopij zaterdag  22 augustus 2020  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:  Ekke F. Klamer,    038-4660180 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:  Thecla Barneveld,   038-4657454 thecla.barneveld@home.nl 

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, Jelma Wiegersma, Karin Janze, Ronald Tuinstra 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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