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      DE WOLWEVER     

  

 

geraas van een hevige wind 

(Handelingen 2:2) 

 

 

 

 

De Britse schrijver Robert Macfarlane was op één van zijn reizen in Groenland getuige 

van het afbreken van een gletsjer. Een donker gebrom werd hoorbaar en in een paar 

seconden brak af wat zich eeuwenlang gevormd had. Het enorme brok ijs, zo groot als 

een trein met wagons, viel in de zee, dompelde onder en kwam als een reusachtig 

gevaarte weer boven. Macfarlane en zijn companen schreeuwden het uit, ‘terwijl we 

dichtbij elkaar stonden’, en ze sprongen en dansten bij het zien van dit gebeuren in de 

natuur. Hun hele lichaam doet mee in het uitdrukken van hun ontzetting en 

verwondering. 

Er wordt wel gezegd dat soortgelijke verwondering bij de ontdekking van vuur, de 

oorsprong is van taal. Zo groots en ongekend dat een mens wel moet schreeuwen en 

bewegen. Ook oerervaringen van geboorte, leven, sterven en dood zijn gebeurtenissen 

die zo’n indruk maken dat ze gedeeld willen worden, in geluid, in beweging. 

We kunnen ons nauwelijks voorstellen dat aan de gestileerde vormen van onze liturgie 

deze oerervaringen ten grondslag liggen. Toch denk ik dat het zo is. Macfarlane 

beschrijft de ontzetting over wat zichtbaar wordt. Het ijs laat kleuren zien van 

duizenden jaren geleden en ook de rots ligt opeens bloot, na eeuwenlang bedekt te zijn 

geweest, alsof de aarde iets van haar intimiteit laat zien. Het verborgene wordt 

zichtbaar.  

Zo’n zelfde soort ervaring moeten de mensen uit het pinksterverhaal hebben beleefd. Er 

werd iets in hen wakker geroepen dat nooit aangeraakt was. Een oerenergie van 

vertrouwen en vreugde, ergens zo universeel verborgen in iedere mens dat er geen 

woorden voor nodig zijn om het te delen. De taal van lichaam en geest zegt genoeg. 

Gospelzangers laten dat zien: uit hun tenen, uit hun poriën komt de muziek, hun 

expressie voor het mysterie. 

 

In onze tijd van leven zijn veel mensen verlegen om woorden of andere expressie te 

geven aan hun verborgen innerlijk. Vaak zijn het prevelende woorden of laten we het 

stil zijn, zoals de dichter J. C. Schagen verwoordt in zijn gedicht Wit:  

enkele goede woorden, dat is genoeg 

want er mag niets komen tussen u en mij 

eigenlijk wil ik liever met u zwijgen. 

Ervaringen van verwondering kunnen mensen laten schreeuwen en dansen. Of we 

zwijgen en ook dat kan genoeg zijn. 

Fride Bonda 

  



BIJ DE VIERINGEN 

Na twee maanden videovieringen is het de vraag hoe het verder zal gaan.  

In ieder geval is er met Pinksteren een videoviering over de adem van God.  

Het is fascinerend in de oude talen van de bijbel dat geest, adem, wind dezelfde 

woorden hebben. Voor mij wordt Pinksteren daardoor toegankelijk: het is als het 

waaien in de wind, zoals de blaadjes ritselen doordat ze aangeraakt worden door de 

wind, zo kan het ook in onze geest ritselen; het stof kan wegwaaien en plaats maken 

voor nieuwe initiatieven.  

 

In juni gaan we oefenen met vieringen in de kerk. De videovieringen hebben duidelijk 

laten zien dat deze vorm in een behoefte voorziet: mensen die niet naar de kerk kunnen 

komen kunnen op een ander tijdstip kijken en voelen zich zo verbonden met het geheel 

van de gemeente. We streven ernaar om in de toekomst alle diensten te streamen. 

Daarvoor hebben we een camera nodig en een standaard en eventueel een hangsysteem. 

Als je een bijdrage wilt geven, dan is dat zeer welkom. We hebben ongeveer 500, 600 

euro nodig  (Doopsgezind: NL86INGB0000883403 t.n.v. doopsgezinde Gemeente 

Zwolle o.v.v. streaming).  

 

Houd de nieuwsbrief in de gaten omdat er nu nog niet bekend is hoe de vieringen er na 

Pinksteren uit gaan zien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

UIT DE GEMEENTE 

In memoriam Marijke Baas Becking – Koekebakker 

Zaterdag voor Pasen overleed Marijke in haar slaap. Ze had de dag hard gewerkt in 

haar tuin en was, tevreden over haar arbeid, naar bed gegaan…. Eigenlijk heb je dan al 

een prachtig beeld van Marijke, een vrouw levend in de natuur voor de natuur, midden 

in het bos bij Vierhouten. Ze genoot van haar tuin en van de dieren om haar heen. 

Altijd iets rommelig maar ook steeds oergezellig. Daarnaast was ze zeer betrokken bij 

de Doopsgezinde gemeente. We leerden haar kennen toen de gemeente Noord-West 

Veluwe samen met de gemeente Zwolle Lineke Buis als predikant aantrokken. Toen  

 



 

Lineke vertrok en de gemeente Noord-West Veluwe niet meer op zich zelf kon blijven 

bestaan was zij zeer betrokken bij het overleg om samen met onze gemeente verder te 

gaan. Zo trad zij ook toe tot de kerkenraad om de groep Harderwijk e.o. te 

vertegenwoordigen. Daarnaast was zij mede promotor voor een maandelijkse huis 

bijeenkomst meestal in Ermelo. 

Marijke bleef steeds zeer betrokken bij ook de gemeente Zwolle. Op een onnavolgbare  

manier was zij in staat kritiek te leveren zodat je als vanzelf haar mening wel moest 

overnemen. Een geweldige vrouw met een enorm gevoel voor haar medemensen. Zo 

ving ze meer dan een jaar lang twee Iraanse vluchtelingen (moeder en dochter) op in 

haar toch echt niet grote huisje tot deze in Nederland mochten blijven, waarbij ze ook 

het meisje onderwijs gaf en Nederlands leerde. 

Door de corona maatregelen is Marijke in beperkte familie kring gecremeerd. In 

overleg met haar zoon en kleinzoon hebben we haar zaterdag 25 april toch nog kunnen 

en mogen gedenken  in de vermaning  in kleine kring, juist zoals zij dat gewild zou 

hebben,   iets rommelig maar waardig en warm. 

Dank Marijke voor alles. 

Koos Feenstra 

 

In Memoriam Margreet van der Werf-Stelling 

Op 7 april 2020 overleed Margreet van der Werf-Stelling. Met haar 70 jaar was zij 

hiervoor eigenlijk nog te jong, maar de worsteling met kanker heeft zij niet kunnen 

winnen. Zeker voor de buitenwereld heeft zij die strijd verborgen gehouden. In bijzijn 

van haar man, haar twee dochters en haar kleinkind is zij - toch nog onverwacht - in 

rust en vrede heengegaan. Tijdens haar leven was zij een vurig strijdster voor recht, 

gerechtigheid en emancipatie van gemarginaliseerden. De keren, dat zij in de 

Wolwever-kerkdienst was, gaf zij daarvan vaak duidelijk blijk. Mennonite Central 

Committee, Doopsgezinde Zending en Doopsgezind WereldWerk zijn in haar leven erg 

belangrijk geweest en omgekeerd heeft zij daarvoor in binnen- én buitenland veel 

betekend. De laatste jaren was zij bestuurslid van Doopsgezind WereldWerk. Haar 

energieke inzet om gemeenteleden meer daarbij te betrekken kwam helaas voortijdig 

ten einde. Dit gold ook voor haar lidmaatschap van de Zwolse Basisgemeenschap De 

Werkplaats, de coördinatie van de Vredeswerkplaats, die maandelijks in Zwolle voor 

een vredesmeditatie bijeen kwam en nog meer. Margreet startte de jaarlijkse tafel van 4 

20 jaar geleden. Verhalen met elkaar delen vond ze een grote bron van inspiratie en 

verbinding tussen mensen.  

Tijdens de afscheidsbijeenkomst op Goede Vrijdag in kleine kring in de aula van 

crematorium Kranenburg bleek nog eens overduidelijk welk een geweldige partner, 

liefdevolle moeder en oma en steun voor velen zij is geweest. We gedenken haar in 

dankbaarheid. Zij zal in vele kringen worden gemist. 

Henk Blom 



In memoriam Jan Sievers 

Op 31 maart overleed de heer Jan Frederik Sievers te Dalfsen op de leeftijd van 86 

jaar.  

Bovenaan de rouwkaart stond “Saamhorigheid en ordelijkheid”. 

Jan Sievers was jarenlang, samen met zijn vrouw Hermine, betrokken bij onze 

gemeente. Hij was actief en bezocht zolang hij kon de kerkdiensten. In de jaren 90 van 

de vorige eeuw was hij voorzitter van de kerkenraad. Hij zette zich heel erg in en kende 

de gemeente goed. Een verdienste van hem was, dat hij structuur in de gemeente 

aanbracht en zorgde voor functie- en taakomschrijving van contactleden en 

commissies. Ik heb prettig met hem samengewerkt in de kerkenraad. 

In Dalfsen was Jan actief in de Historische Kring, en wel in de Werkgroep ’39-’45. Hij 

verdiepte zich in de geschiedenis van de oorlog en schreef er artikelen over. Hij was 

medeoprichter van het Veteranencontact Dalfsen en was een tijd voorzitter van het 

comité Welcome Again Veterans, dat Canadese veteranen ontvangt tijdens 

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag. Ook had hij contact met nabestaanden van 

gesneuvelde geallieerde vliegers. 

Jan Sievers was altijd correct en vriendelijk. Hij luisterde graag naar muziek. 

De laatste jaren waren niet gemakkelijk en woonde hij in verpleeghuis Rosengaerde, 

waar hij vaak werd bezocht door Hermine en hun dochters. Ook zijn contactlid Lucy 

Kruithof ging regelmatig bij hem op bezoek. 

Het afscheid van Jan vond plaats in de Grote Kerk in Dalfsen, i.v.m. de 

coronamaatregelen in besloten kring. Fride Bonda ging voor in de dienst, die via 

internet gevolgd kon worden.  

Moge hij rusten in vrede. 

Nellie Beukema-Kremer 

 

In memoriam Jan Wouters 

Op 28 april j.l. is Jan Wouters overleden, bijna 88 jaar. Jan, geboren in Rotterdam, lid 

van de Remonstrantse Gemeente, trouw bezoeker van kerkdiensten, heeft een door de 

oorlog getekende jeugd gekend. Als 15-jarige ging Jan kort na de oorlog naar een 

pleeggezin in Zweden om aan te sterken. Leerde Zweeds en kwam na een jaar weer 

terug in Rotterdam, vervolgde er zijn opleiding en ging aan de slag bij Philips in 

Zwolle. Daar ontmoette hij zijn grote liefde Tini. Een gelukkig huwelijk. Samen kregen 

ze 2 zonen en 4 kleinkinderen. Jan is Philips altijd trouw gebleven. Het bedrijf stuurde 

hem over de gehele wereld, naar landen als India en de VS. Later heeft hij enkele van 

deze landen met zijn zonen bezocht. 

Jan en Tini hebben een lang en gelukkig leven geleid in hun woonplaats Heino.  Daar 

maakten ze vele vrienden, vooral via het Heino’s Mannenkoor, waar Jan één van de 

oprichters van was. 

Na zijn pensionering bij Philips ontmoette ik Jan en Tini geregeld. Ze kwamen langs 

voor een gesprek bij een kopje thee. Zo heb ik Jan leren kennen als een uiterst plezierig 

iemand, belangstellend, opgewekt, en altijd met een luisterend oor. Het leven viel hem 

niet altijd even gemakkelijk. Maar daar wilde hij niemand mee lastig vallen. Dan was 

daar weer zijn aanstekelijke lach bij elke ontmoeting. 

De laatste jaren waren zwaar voor hem. Het overlijden van zijn geliefde Tini, de 

problemen met zijn benen, een mislukte operatie en alle ellende van een moeizame 



revalidatie. In het Woolthuis in Heino is Jan aan Corona overleden. Velen gaven 

blijken van medeleven. Jan was geliefd. Ik denk met warme gevoelens aan Jan, een 

goed mens. 

Lucy Kruithof 

 

Meeleven met 

Een enorme impact heeft deze tijd van corona op het leven van vele mensen. 

Kwetsbare en oudere mensen ontvangen geen bezoek van kinderen of familie thuis, 

mensen in een verpleeg- of verzorgingshuis zijn nog meer geïsoleerd van hun dierbaren 

en het gewone leven. Velen slaan zich er dapper doorheen en het doet me goed te horen 

hoe contactleden en gemeenteleden aandacht hebben voor elkaar. Wat zo gewoon leek, 

een omhelzing of iemand iets toefluisteren, een kop koffie drinken of foto’s bekijken, is 

nu allemaal bijzonder. Laten we het volhouden om met aandacht voor elkaar te leven. 

Claas Hamming, die na een tijdje van observatie in het ziekenhuis een bypass-operatie 

kreeg, is weer terug, bij Anneke, in hun huis in Beerze. Een tijd van revalidatie en 

herstel. Dat betekent bezig blijven. Zoals jullie hebben gemerkt heeft Claas het derde 

deel van de religiequiz al verstuurd en is in jullie emailbox beland. Best pittig, de 

vragen van de quiz, hè? 

 

Lieve mensen, 

Na het overlijden van Jan werden wij overstelpt met lieve, meelevende brieven en 

kaarten uit de gemeente. Dat geeft veel steun en een groot gevoel van verbondenheid. 

Daarvoor wil ik jullie, mede namens mijn dochters, hartelijk danken. 

Ik heb begrepen dat er een storing was en velen de afscheidsbijeenkomst niet konden 

beluisteren maar dat men er toch even bij ging zitten en een kaarsje aanstak. Wat een 

mooie geste! 

Hoewel de omstandigheden verdrietig waren hebben wij als gezin een goed gevoel bij 

het afscheid, waarbij Fride en zelfs haar man aan de vleugel een bijzondere bijdrage 

leverden. 

Ik hoop dat we elkaar over niet al te lange tijd weer in de kerk kunnen ontmoeten. 

Met warme groet, 

Hermine Sievers-Oldenhof 

 

 

 

 

 

 

Verhuisd  

Willy en Theo Prangsma: Marie Jungiusstraat 12, 7421LJ Deventer, tel. 0570-784522 

Tineke de Vries-Drent: Van Oosterhofstraat 3, 7721XL Dalfsen 



UIT DE KERKENRAAD 

Opbrengsten van de collectes 

Voedselbank € 230.00, St Vluchteling €215.00, CTP 24 april € 47,50, Artsen zonder 

Grenzen €10.00 

 

Naar elkaar omkijken 

In deze moeilijke tijd hebben we het er in de kerkenraadsvergadering van de 

Wolwevergemeente over gehad dat we naar elkaar moeten omkijken.  

Groet elkaar als je op straat loopt en bel eens een keer met iemand in jouw omgeving 

die je een tijd niet gezien hebt. Want in deze tijd hebben we het allemaal moeilijk. Een 

beetje naar elkaar omkijken kan geen kwaad. 

Sommige leden van onze gemeentes fietsen een rondje langs de leden, ze maken dan op 

afstand een praatje of zwaaien even. Wat een geweldig initiatief. Een kaartje sturen kan 

natuurlijk ook.  

Wat ook heel fijn is dat we houvast hebben aan de brief van Fride en aan de 

overwegingen 2 x per maand op de 2
e
 en 4

e
 zondag van de maand. 

Ook is het verheugend om te zien dat we aan de medemens denken buiten onze eigen 

kring om. Er wordt goed gedoneerd aan de collecte die normaal bij een gewone dienst 

gehouden zou worden. 

Voorlopig zien we elkaar nog niet in de reguliere diensten. We zijn druk aan het 

denken hoe we het gaan doen als we weer kerkdiensten mogen houden. Hoe dat gaat 

zijn we nog niet uit. Dat komt nog wel. 

We wensen jullie allemaal heel veel sterkte in deze moeilijke tijd. Mochten jullie 

vragen, wensen hebben laat dit dan weten aan Fride of aan de leden van de kerkenraad.  

Liefdevolle groet namens de Wolweverkerkenraad.  

Nanneke Rijkhoff 

 

Een jubileum! 

En wat voor een! 

Liesbeth Drese heeft in september 25 jaar lang trouw in 

ieder gemeenteblad voor een gedicht gezorgd. Eerst alleen 

voor de remonstranten en de laatste jaren ook voor de 

Wolwever. En we hoefden er nooit een extra mailtje voor te sturen want ze was altijd 

ruim op tijd. 

Iedere keer een gedicht dat past bij de tijd van het jaar. Steeds verrassend en prachtig 

mooi. Ze is duidelijk een liefhebber van gedichten. 

Haar bronnen zijn onuitputtelijk. 

Door haar gedichtenkeuze ben ik me ook meer gaan openstellen voor deze vorm van 

schrijven. Ik loop tegen voor mij onbegrijpelijke teksten aan, ik moet duidelijk nog wat 

leren. Maar het verruimt mijn blik. 

De redactie heeft een opvolger gevonden. Dicky Verloop gaat het van haar overnemen. 

Het wordt vast anders en ook weer mooi. 

Willy Prangsma 



 

 

 

GEDICHT  

Hoop ….. 

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 

Ik hoop dat ik in mensen het goede kan zien. 

Ik hoop dat ik in deze tijd tekenen van hoop kan zien. 

Ik hoop dat ik niet door wanhoop 

overspoeld zal worden. 

 

Ik wil mij steeds weer oefenen in de hoop. 

Ik hoop dat ik mensen kan aanmoedigen en 

verwarmen. 

Ik hoop dat ik anderen niet af zal breken met mijn 

woorden. 

Ik hoop dat ik mild en terughoudend blijf in mijn 

oordeel. 

 

Ik wil steeds weer oefenen in de hoop. 

Ik hoop dat ik open kan blijven staan voor anderen. 

Ik hoop dat ik kan luisteren naar het innerlijk van de 

mens. 

Ik hoop dat er iemand is die mij altijd weer steunt. 

 

Ik wil mij steeds weer oefenen in hoop. 

Ik wil leven uit vertrouwen en liefde. 

Ik wil doorgeven wat opbouwend en hoopgevend is. 

Ik hoop op mensen die samen met mij 

leven uit de goede hoop. 

 

Marinus van den Berg 
  



UIT DE GEMEENTE 

 

Breien  

Beste leden en vrienden van de Wolwever Gemeenschap, 

Namens de Doopsgezinden en de Remonstranten zit ik de Werkgroep Welzijn en 

Levensbeschouwing (WWL). 

Via deze werkgroep krijgen de leden af en toe een oproep met de vraag die door te 

spelen aan het kerkgenootschap dat zij vertegenwoordigen. Onlangs was er 

bijvoorbeeld de oproep geld te doneren aan de Voedselbank van Zwolle. 

Dit keer is er een oproep  aan alle brei(st)ers  om warme sjaals, mutsen en wanten te 

breien om die rond Kerst 2020 toe te voegen aan de voedselpakkettenactie van Kerst 

Zwolle. 

Wellicht zit u vanwege de coronaperikelen meer binnen dan u gewend bent en hebt u 

wat tijd over voor een andere bezigheid. 

De Wolwever Gemeenschap heeft behalve wolwevers ongetwijfeld ook wolbrei(st)ers 

in haar midden. “Kunt u nog breien, brei dan mee!” 

Informatie kunt u inwinnen bij: j.kok@travers.nl of 06-29076560. 

Corine Konijnenbelt 

Bekers en kaarten 

Zoals jullie weten verkoop ik na de dienst vaak vrolijke, zelfgemaakte kaarten en 

bekers. Een deel van de opbrengst is bestemd voor Nemato, het project van Jan Blom 

dat ik graag wil steunen. Jan heeft nu geld nodig voor de eerste levensbehoefte van de 

bewoners, vooral eten. 

Door wat er nu allemaal in de wereld gebeurt en door onze verhuizing is het niet 

mogelijk om na de dienst iets te verkopen. Maar dat kan wel op een andere manier. 

Iedereen die een kaartje of beker wil kan mij bellen of mailen en ik breng het langs 

zodat je zelf iets kan uitzoeken. Voorzichtig met alle voorzorgsmaatregelen die nodig 

zijn. 

De prijs van de kaarten is € 2,50 en de bekers zijn € 10,00. 

Ik ben te bereiken via 06 20879063 en willy.prangsma@deprangen.nl 

Op deze manier kan ik toch nog wat bijdragen aan Nemato. 

Hartelijk dank, Willy Prangsma 

 

Soms 
Soms gaat het leven anders dan je had gedacht. 

Zoals de meesten van jullie al weten gaan wij verhuizen. 

Na 28 jaar Zwolle maken wij de stap om als moderne oudjes naar de kinderen in 

Deventer te gaan. 

Wij hadden gedacht om gezellig na een dienst in juni afscheid te kunnen nemen van 

jullie. Maar dat gaat voorlopig niet gebeuren. 

mailto:j.kok@travers.nl
mailto:willy.prangsma@deprangen.nl


Wij willen jullie heel erg hartelijk bedanken voor de vriendschap, de fijne momenten, 

de mooie gesprekken en het gevoel dat we er altijd mochten zijn zoals we zijn. Met 

onze goede, rare, onaangename, vrolijke trekjes. 

Als het ooit weer normaal wordt komen we langs en hopen dan vrolijke wolwevers te 

ontmoeten. 

Tot ziens.  

Willy en Theo Prangsma 

 

Tolerantie en begrip 

Begin dit jaar reisden Anneke en ik door een deel van het Midden-Oosten. Onze 

dochter woont met een deel van haar gezin in Abu Dhabi en dat is een mooie 

uitvalsbasis voor een tour over het ARABISCH Schiereiland. We bezochten een aantal 

van de zeven emiraten, een samenwerkingsverband dat ontstond in de jaren 70 van de 

vorige eeuw, na het vertrek van de Engelsen als machthebbers. Sindsdien heeft de 

ontwikkeling een grote vlucht genomen. Abu Dhabi was in de jaren vijftig een 

nauwelijks toegankelijk vissersplaatsje. Nu een booming wereldstad. In deze metropool 

valt o.a. op hoeveel aandacht en geld wordt uitgegeven aan moskeeën. Iedere plaats en 

stad heeft er tientallen. Enkelen daarvan zijn extreem groot, mooi en kostbaar. De 

kroon spant de Grand Mosque in Abu Dhabi. Het is de grootste moskee in de 

Verenigde Arabische Emiraten en is de op zeven na grootste moskee van de wereld. 

 
In de Sheik Zayed moskee, die beschikt over 82 koepels, 1000 pilaren en 4 minaretten 

kunnen maar liefst 40.000 mensen tegelijkertijd bidden. In de Moskee is onder andere 

het grootste handgeweven tapijt ter wereld te vinden. Dit tapijt heeft een oppervlakte 



van 5600 vierkante meter en was te groot om in één keer naar Abu Dhabi te verzenden. 

Het tapijt is daarom in delen naar Abu Dhabi verzonden en ter plekke in elkaar gezet. 

Tevens heeft de moskee de grootste kroonluchter van de wereld, deze is ruim 10 meter 

in doorsnede en 40 meter hoog ! Met al deze pracht en praal is het ook niet vreemd dat 

de Sheikh Zayed Mosque bekend staat als de duurste moskee op aarde als het gaat om 

de bouwkosten. 

Vraag die bij een bezoek aan zo’n gebouw omhoog borrelt: “Waarom besteden mensen 

zoveel geld, moeite en aandacht aan de bouw en het onderhoud van godshuizen ?” Dat 

vindt plaats in veel culturen, tijden en godsdiensten. “Kan het geld niet beter besteed 

worden ?”  

Dat geldt uiteraard ook voor de rijkdommen in Vaticaanstad, de Borobudur tempel in 

Indonesië, de Saqrada Familia in Barcelona, andere kathedralen, tempels en 

heiligdommen. Deels zal de motivatie te vinden zijn in menselijke trots. Maar er is 

vaak ook meer. Kan er sprake zijn van de verering van iets ongrijpbaars, iets wat ons 

verstand te boven gaat ? Iets wat door mensen God, Boedha, Allah of iets anders 

genoemd word??? 

In de Grand Mosque van Abu Dhabi werd ik getroffen door een expositie van munten 

uit de oudheid, die gevonden zijn rond de Middellandse Zee, in het Midden-Oosten, in 

India, China, etc. Deze honderden munten hadden één thema: TOLERANTIE. 

Allemaal waren ze voorzien van twee of meer afbeeldingen van goden, apostelen en/of 

profeten uit de diverse wereldgodsdiensten. Zo stond “onze” maagd Maria op een munt 

met de profeet Mohammed en Boeddha met Jezus. Conclusie: de overeenkomsten zijn 

groter dan de verschillen. De roots van godsdiensten lopen vaak parallel. Laten we 

meer samen optrekken en van elkaar leren. 

Vandaag (24 mei) vieren de Moslims het Suikerfeest de afsluiting van de Ramadan. De 

Islamitische geschiedenis van het Suikerfeest gaat terug naar het jaar 610 toen 

aartsengel Djibril (binnen het christendom beter bekend als aartsengel Gabriël) 

verscheen in een visioen van de profeet Mohammed en verklaarde dat hij een 

boodschapper was van Allah. Mohammed bleef lang sceptisch, maar na aanhoudende 

visioenen van de engel Gabriël begon hij de betekenis van zijn visioenen in te zien. 

Gabriël leerde Mohammed de heilige verzen die de basis van de Koran en de 

fundamenten van de Islam zouden vormen. Uit respect voor de gedeelde wijsheid heeft 

Mohammed zijn volgers gevraagd om deze maand van de eerste openbaring, de 

Ramadan, te herdenken door middel van gebed, vasten en bijdragen aan goede doelen 

en deze periode af te sluiten met een feest. 

Ook hier is sprake van een gemeenschappelijke bron. De aartsengel Gabriël, 

inspireerde Mohammed tot het schrijven van verzen en kondigde in het Bijbelverhaal 

de komst van Christus aan. 

Uit de bovenstaande voorbeelden kunnen we leren, dat er aanvankelijk meer begrip 

was tussen de (wereld-)godsdiensten. Extremisme van beide zijden is later ontstaan en 

moet worden beschouwd als een te overwinnen obstakel. Daarbij kunnen 

TOLERANTIE en BEGRIP van pas komen. 

Claas G. Hamming. 

 



 
(affiche bij de expositie) 

 



 

 

 

Verwondering 

 

Met vreugde heb ik vele jaren 

ijverig ernaar gestreefd 

Uit te vorsen, te ervaren, 

Hoe natuur, al wordend leeft. 

  

Zie, hoe zich het eeuwig Ene 

in de veelheid openbaart: 

klein het grote, groot het kleine 

Alles naar zijn eigen aard; 

  

Steeds uiteengaan, samenkomen, 

nabij wordt ver en ver nabij, 

Ales vormt zich, vormt zich om, en 

ik hier: ik verwonder mij. 

  

J.W. von Goethe 

  



 

ACTIVITEITEN 

Reliquiz 

Begin dit jaar werd voor de 2de keer de RELIQUIZ gehouden in de Wolwever. Het 

was een leerzame avond met volop gelegenheid voor ontmoeting. Ondanks het feit dat 

er weinig deelnemers waren werd het toch een succes. De lage opkomst was wel 

jammer. Vooral voor Lex Biemond die veel aandacht schonk aan het opstellen van de 

vragen. Hij leidde de avond in goede banen. 

Toen de Corona crisis ons in sociaal isolement bracht leek het ons leuk om de vragen 

van de quiz digitaal te verspreiden. In deze rustige tijd zou het kunnen zorgen voor een 

gezellig puzzel-uurtje. Inmiddels zijn de eerste drie ronden verspreid onder de leden, 

vrienden en belangstellenden van de Remonstrantse en Doopsgezinde gemeenten te 

Zwolle. In juni volgen nog drie rondes. Eind juni of begin juli wordt dan de winnaar 

bekend gemaakt. 

Nog niet meegedaan ? Het blijft mogelijk om ook de vorige rondes in te vullen en in te 

zenden. 

 

Namens de activiteiten commissie, 

Claas G. Hamming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleverdatum kopij zaterdag 27 juni 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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