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      DE WOLWEVER     

  

 

 

Heb het goede voor met alle mensen 

(Romeinen 12:17) 

Oerwoudgeluiden, bananenschillen op het veld, scheldwoorden waarvan ik nog nooit 

gehoord heb krijgen zwarte voetballers naar hun hoofd. Jarenlang deden ze alsof ze 

erboven stonden, tot in november een scheidsrechter de wedstrijd staakte, omdat de 

voetballer Mendes Moreira niet meer kon voetballen. Hij was zo gekrenkt door wat hij 

hoorde dat hij geëmotioneerd het veld verliet.  

Wat is het toch dat de ene mens zich verheven voelt boven de andere en daarmee de 

ander ontmenselijkt? Als witte vrouw besef ik nauwelijks wat mensen met een andere 

huidskleur meemaken aan discriminerend, mensonterend gedrag. Ik heb bijvoorbeeld 

nog nooit mijn identiteitsbewijs aan een agent hoeven laten zien. En als ik mijn 

autopapieren vergeten ben krijg ik een welwillend knikje, en een ‘rijd maar door’.  

Iemand raadde me het boek aan Het Hooge Nest te lezen van Roxanne van Iperen. Het 

gaat ook over ontmenselijking in een vergaand proces. Het gaat over een joodse familie 

in de tweede wereldoorlog die in een landhuis talloze onderduikers ruimte bood om 

zich te verbergen voor Duitsers en landverraders. De schrijfster doet uit de doeken hoe 

de Nederlandse overheid de bezetter behulpzaam is om Joodse burgers te registreren. 

En hoe de Nederlandse Spoorwegen een oud spoor opknapten om het vervoer van alle 

treinen met Joodse mensen soepel te laten verlopen. En dat gewone burgers bezweken 

voor het geld dat ze kregen om onderduikers te verraden. Ik heb op de lagere school 

vooral geleerd over mensen die onderduikers hielpen en over dappere verzetsgroepen. 

Lezend in mijn comfortabele stoel merk ik dat ik mijn hoofd schud en me afvraag hoe 

het toch kan dat de ene bevolkingsgroep ontmenselijkt wordt: Joden vroeger en nu, 

zwarte mensen, en nu het corona-virus opspeelt, Chinese mensen.  

Bij het lezen over racisme besef ik dat ik veel blinde vlekken heb, die geopend willen 

worden. Daarom is het zo goed dat er veel over geschreven wordt. Over een voetballer 

die een gele kaart krijgt van de scheidsrechter omdat hij het veld afloopt vanwege de 

racistische geluiden; over zijn medevoetballers die niet met hem meegaan, het veld af; 

over agenten die meldingen van antisemitisme niet serieus nemen omdat ze het 

probleem niet (h)erkennen. Over een Vlaamse anti-racismeactiviste, die verhalen van 

andere zwarte vrouwen verzamelt om hen zichtbaar te maken in de samenleving. Dat is 

nodig, zodat zij zich niet alleen in witte mensen kunnen inleven, maar witte mensen 

ook in hen. Empathie is een emotie van gelijkwaardigheid: de ander is net als ik, een 

mens die liefgehad wil worden, die vrij wil zijn van lijden, die gelukkig wil zijn.  

Ik besef nauwelijks wat mensen ervaren bij racistische vernederingen. Er zijn vele 

blinde vlekken, die geopend kunnen worden.  

Fride Bonda 

  



KERKDIENSTEN van de remonstrantse en doopsgezinde gemeenten 

Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur  

 01 mrt  geen dienst 

 08  mrt ds. Fride Bonda 

 15  mrt voorstelling Kees Posthumus 

 22 mrt dhr. Erik Doijer 

 29 mrt geen dienst 

De Venus   Spoolderbergweg 19, aanvang 10.30 uur 

 08 mrt  Bas Dingjan, geestelijk verzorger Driezorg 

 22 mrt mw. T. Weidema, Meppel, do 

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 

Zondag 8 maart is de tweede zondag in de veertig dagen voor Pasen, van ouds een tijd 

van soberheid. Niet alleen in consumeren, maar ook in levenshouding. Daarbij kun je 

denken aan welke dingen je gehecht bent en waar je niet zonder denkt te kunnen: je 

werkzaamheden of het comfort van je huis (ik denk dan aan de Joden die een week van 

het jaar in een hut wonen, om te gedenken dat ze vluchtelingen waren in de woestijn), 

of je status als witte mens in een veelkleurige samenleving…   In de dienst lezen we 

over Jezus, de rabbi die als een slaaf de voeten wast van zijn leerlingen. Het is een veel 

betekenende houding, waarbij iemand afstand doet van het aanzien dat hij heeft. 

Zondag 15 maart is Kees Posthumus uitgenodigd. Hij is theoloog en theatermaker en 

geeft een voorstelling: Dwars door de bijbel. Echt de moeite waard om bij te zijn. 

Zondag 22 maart is Erik Dooijer voorganger. Een van zijn voorvaderen was predikant 

in de doopsgezinde kerk van Zwolle. 

En, wat diensten betreft, komen Palmpasen en Pasen al dichterbij. Er zijn plannen om 

met Palmpasen een optocht voor kinderen te organiseren en paassoep met elkaar te 

nuttigen. Daar horen jullie nog van!  

Voel je welkom en laat je inspireren.  
 

 

VAN DE REDACTIE 

Het is voor het eerst in bijna 25 jaar dat het 

gemeenteblad, tegenwoordig De Wolwever, gemaakt 

wordt zonder Theo en Willy Prangsma. Al die jaren was Theo de 

eindverantwoordelijke, die het blad in elkaar zette, met Willy als onmisbare partner. Zij 

hebben het blad gemaakt zoals het nu is. Onze dank is niet uit te drukken. Het is met 

enige schroom dat wij verder gaan in hun voetsporen.  

Willy en Theo: heel veel dank! en het ga jullie goed. 

 

PS inmiddels is ons team versterkt met Ellis van der Zee. Welkom!  

  

http://www.vrijzinnig-hattem/
http://www.vrijzinnigen-heerde.nl/
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/736x/e8/b5/43/e8b5434d5345a2df30151dbf8f178f03.jpg


ONTMOETING EN BEZINNING 

Bronnen van inspiratie is deze maand niet op de 27e, maar op de 20 maart. Ook dan 

lezen we een hoofdstuk uit het evangelie van Johannes en laten ons verrassen door de 

inzichten die ons leven raken.  

10.00 uur Mennokamer 

 

En als er animo voor is bespreken we op dinsdag 31 maart een aantal lastige vragen, 

die ons ongetwijfeld aan het denken zetten… 

14.00 uur in de Mennokamer 

 

Mijn held en ik 

Bij de Remonstranten is een boek uitgekomen met artikelen van remonstrantse 

predikanten over bijbelse verhalen, waarin ik ook een artikel heb geschreven. De titel is 

Mijn held en ik. In een zestal bijeenkomsten hebben we gedeeld welke bijbelse persoon 

ons inspireert, in ons leven, in ons werk. We werkten volgens de methode contextueel 

bijbellezen. Een manier van bijbellezen in een groep waarbij ieder de eigen associaties 

en belevingen deelt, zodat er een bredere manier van kijken ontstaat. Ieder mens heeft 

immers een eigen context waarin hij of zij leeft. Het was een boeiend en verrassend 

proces. Door deze bijeenkomsten werd het verhaal dat ik voor ogen had heel anders.  

Ik heb een artikel geschreven over een vrouw die twaalf jaar aan bloedvloeiingen lijdt. 

De eerste opmerking die een collega maakte was: ‘Het is heel bijzonder dat er in de 

bijbel een verhaal over menstruatie staat, want het is een taboe.’ Ze had een keer bij een 

drogist gevraagd hoeveel vrouwen daar kwamen met menstruatieklachten. Dat was heel 

veel. En we hebben het er nauwelijks over met elkaar, hoe bepalend het is voor onze 

levens. Geen haar op mijn hoofd had bedacht dat ik over menstruatie zou schrijven. 

Maar door die ene opmerking gingen mijn ogen open en kwam ik artikelen tegen over 

menstruatie in India en Europese steden. Ik moest het er wel over hebben.  

En nu is het boek te koop in de webshop van de remonstranten en in de boekwinkel. 

Als er mensen die het leuk vinden dit boek met elkaar te lezen, dan hoor ik het graag! 

Het is leuk dan ook je eigen context mee te laten spreken. 

info: fridebonda@gmail.com  

 

De diaconale collecte 

Zoals bekend worden er in de zondagsvieringen van de Wolweverkerk steeds twee 

collectes gehouden. De eerste collecte is voor een diaconaal doel, de tweede is de vaste 

collecte ter dekking van de kosten van de kerkdienst. Hieronder volgt een beknopte 

toelichting op de doelen van de diaconale collectes in de komende maand. 

Op 8 maart dragen we bij voor SOS Kinderdorpen. Deze organisatie zet zich in voor 

kinderen die het risico lopen de ouderlijke zorg te verliezen en kinderen die de zorg van 

hun ouders zijn verloren. In tijden van oorlog, conflicten en natuurrampen zijn 

kinderen het meest kwetsbaar en hebben zij de bescherming en zorg van een familie het 

hardst nodig. Dan werkt de stichting aan familiegerichte zorg, onderwijs, 

jeugdwerkgelegenheidsprogramma’s en (toegang tot) gezondheidszorg en 

psychosociale hulp. Meer informatie is te vinden op: https://www.soskinderdorpen.nl/  

Voor 15 maart wordt voor de diaconale collecte nog overlegd met Kees Posthumus, die 

dan zijn voorstelling Dwars door de Bijbel in onze kerk speelt.  

mailto:fridebonda@gmail.com
https://www.soskinderdorpen.nl/


Op 22 maart gaat de opbrengst van de diaconale collecte via Doopsgezind WereldWerk 

naar Palestine Community Music, een project van Musicians without Borders. Dit biedt 

positieve en muziek-gerelateerde activiteiten voor jongeren, die sociale of culturele 

kansen missen. Duizenden gemarginaliseerde kinderen op de Westelijke Jordaanoever 

zijn inmiddels bereikt met leiderschapstrainingen voor muziek en geweldloosheid en 

muziekworkshops voor doven en kinderen met speciale behoeften. Nadere informatie 

op: .https://www.dgwereldwerk.nl (> Wereld Projecten > Community Music) 

 

MEELEVEN MET 

We ontvingen het bericht dat na een kort ziekbed  plotseling is overleden 

Ds. George G. Schepperle, geboren: 25-10-1939 in Winterswijk,  

overleden: 22-02-2020 in Leeuwarden.  

Hij was twintig jaar voorganger van de Doopsgezinde Gemeente Zwolle. 

 

De dames Jeanette Slurink en Dauwina Wouda hebben namens de kerk bloemen 

ontvangen daar ze beiden een steuntje in de rug verdienen. Zij willen iedereen 

bedanken hiervoor en doen de hartelijke groeten. 

 

UIT DE KERKENRAAD 

Vervolg asbest: Er is inmiddels een bespreking geweest met de gemeente Zwolle. 

Deze adviseerde ons hoe we e.e.a. moeten aanpakken en waar we op moeten letten. 

Voor het verwijderen van het asbest hebben we drie offertes opgevraagd die bestudeerd 

gaan worden. Welke is voor ons het beste en haalbaar en welk prijskaartje hangt daar 

aan. We houden jullie op de hoogte 

 

Cie. 3+3: De commissie heeft een prachtige ‘stip op de horizon’ geformuleerd waarop 

ieder kon reageren. De reacties hierop heeft de cie. verwerkt en heeft de ‘stip’ hier en 

daar aangepast. Verder hebben zij een voorzet gedaan voor een stappenplan die nog 

uitgewerkt moet worden.  

Op de ledenvergaderingen in april worden jullie hierover verder geïnformeerd. Tevens 

zal de cie. het volgend samenzijn met Marlies en Sytse na de viering van 10 mei 

voorbereiden.  (Dit samenzijn stond gepland voor 8 maart. Daar het koor dan afwezig 

is heeft de WKR besloten dit samenzijn naar 10 mei te verplaatsen). 

 

Brainstormen: De WKR is 28 februari in een ongedwongen ambiance bij elkaar 

geweest, om de samenwerking tot nu te evalueren en te brainstormen over de toekomst. 

De kopij voor deze Wolwever moet voor deze datum al binnen zijn, daarom kan er 

inhoudelijk nog niets van gezegd worden. Maar we gaan hier met een heel positief 

gevoel aan beginnen, dan weet u dat maar vast. 

 

Algemene ledenvergaderingen  14 april  (Re)  en 21 april (Do) 

Hierbij  vragen we alle activiteitengroepen om hun jaarverslagen van 2019 op korte 

termijn (uiterlijk voor 1 maart 2020) te mailen naar Ekke Klamer (fam@efklamer.nl) 

en/ of Nanneke Rijkhof  (nannekerijkhoff@gmail.com ). Dan kunnen ze  gebundeld 

worden en bij de uitnodiging van de  ledenvergaderingen meegestuurd worden. Bij 

voorbaat dank voor de medewerking.  

https://www.dgwereldwerk.nl/text.php?paginaid=2619#3936
mailto:fam@efklamer.nl
mailto:nannekerijkhoff@gmail.com


Van taakvelden naar aandachtgebieden 

Reeds enige tijd geleden hebben we in het kader van de samenwerking de benaming 

taakvelden veranderd in aandachtsgebieden. Dit is echter nog niet gebeurd op de laatste 

pagina van onze Wolwever, waar  t.n.t. ‘trekkers van taakvelden’ stond. Daar komt nu 

verandering in. De trekkers zijn in de praktijk contactpersonen en/ of coördinatoren. Zo 

gaan we ze ook in de Wolwever benoemen.  Per aandachtsgebied zullen één of twee 

personen genoemd worden.  

  
VERSLAGEN 

 

Vernieuwing in de kerkgemeenschap   

    

Twee weken geleden was ik 's zondagsochtends in de Doopsgezinde kerk in Alkmaar. 

De kerk puilde uit van de jongeren en jonge gezinnetjes. Daar tussen zaten bejaarden, 

zoals ik. 

Ik kwam daar voor de doop van Renske Phaff, die twee jaar geleden de enige jongere 

was, die meeging naar Tanzania. Zij was ook de enige, die twee keer in Tanzania een 

ontmoeting had met een Tanzaniaanse jongere. Dan kwam daar een jonge Mennoniet 

met vrouw en baby, vóór de kerkdienst bij de kerk, maakten alle drie de dienst mee, 

lunchten mee met ons en dan hadden ze nog een ruime, halve middag voor onderling 

gesprek vóórdat Renske ze weer naar de bus terug naar hun dorp en huis bracht. 

Ondanks het feit, dat zo'n jonge kostwinner bijvoorbeeld een eigen ICT-bureau had (dat 

is het voorbeeld, dat mij het best is bijgebleven), kwam hij bewust op zondag, omdat 

hij dan vrij had en door de week geen klantencontacten wilde missen. Louise, de 

predikante in Alkmaar had nog nooit zo'n volle kerk gezien en deze eeuw had zij het 

nog niet meegemaakt, dat zij een doop mocht doen. Iedereen blij dus en zéker, omdat 

Renske met echtgenoot en enkele goede vrienden gezorgd had, dat in de aan de kerk 

grenzende Mennozaal niet alleen koffie/thee/fris met heerlijke biotaart klaar stond, 

maar na de gezellige gesprekken voor díegenen, die zich daarvoor hadden aangemeld 

een ven verantwoorde soep met bijpassende bruine broodjes. 

 

Vorige week was ik zaterdagsmiddags in de Doopsgezinde vermaning in Aalsmeer. 

Daar werd de Nieuwjaarsbijeenkomst van Doopsgezind Wereldwerk gehouden en 

afscheid genomen van enkele bestuursleden. De eerste, die met een hartelijke 

gelukwens op mij afstapte, was Els de Quant. Enigszins verbaasd verklaarde zij: 'ons 

beleidsplan is nu in werking gezet en effectief'. Samen met Annelies Klinefelter (DG 

Steenwijk) hebben Els en ik een bestuurlijke schets geschreven voor Wereldwerk van 

de toekomst: een héél beknopt DB (voorzitter, secretaris en een penningmeester, 

hooguit nog een vicevoorzitter (wij worden allemaal oud en kunnen afwezig zijn). Dan 

tweemaal per jaar een bijeenkomst met de voorzitters van alle werkgroepen, die 

tevoren hun 'rapport' (voortgang en vooruitzicht) hebben ingediend om alles 

gecoördineerd af te stemmen. Ons plan werd al opgezet in de tijd dat zowel Aad Joor 

als Bert Duhoux nog volop Wereldwerk 'trokken'. Gezien vergrijzing en krimp moet je 

zuinig zijn  op het aanwezige vrijwilligerspotentiëel. De tweede, die ik hartelijk kon 

begroeten was Gabe Hoekema, de oud-voorganger in Aalsmeer, die na zijn emeritaat in 

Haren is gaan wonen (omdat beide dochters in het Groningse verkeren), maar nu even 

https://thumbs.dreamstime.com/b/familie-en-kerk-136712600.jpg


terug was. Gabe leerde ik beter kennen, toen wij naast elkaar bloed lagen te geven. Tien 

weken later zagen wij elkaar weer en werd het aangename gesprek voortgezet. Na de 

derde keer zegde ik toe eens op zondag naar hem in de vermaning te komen en zo 

ontstond de vriendschap. Ook voor mij kwam die middag het eind van mijn bestuursrol 

bij Wereldwerk. Een Dopper met wereldwerklogo werd ook mijn deel. In mijn 

dankwoord kon ik vertellen over Menno's Global Village. Hoe ik in Tanzania door 

Renske en haar ontmoetingen bijna jaloers werd op hun model van kerkzijn: 

wereldwijd relaties en kennissen. Met mensen van ongeveer dezelfde leeftijd. Met 

diepgaande gesprekken over de zaken, die er in het leven echt toe doen. Over vieringen 

rond bijbel lezen, liederen, die daar op slaan samen zingen en gebed. De leden komen 

hoofdzakelijk digitaal bij elkaar, maar in hetzelfde land of streek zo eens per kwartaal 

ook in conferentieoorden of gebeurtenissen zoals daar in Alkmaar. Renske is weliswaar 

geboren in Alkmaar, maar in Brabant opgegroeid en daar nog steeds werkzaam en 

woonachtig. Zij heeft DG Alkmaar een grote dienst bewezen door in haar geboortestad 

èn in die gemeente gedoopt te willen worden. 

Méér weten: nodig Renske uit eens een keer in de Wolwever voor te gaan. Zij heeft de 

opleiding gevolgd en zou een week later in Alkmaar ook de dienst leiden. 

Theo te Winkel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Religiequiz 
Op donderdag 30 januari werd er voor de tweede keer een quiz gehouden. Lex 

Biemond had weer vragen samengesteld, die te maken hadden met religie, zoals 

bijvoorbeeld:  

-Welk verhaal wordt op dit schilderij afgebeeld en door wie is het geschilderd? 

-Wat doet de moheel? 

-Wie heeft deze muziek gecomponeerd? 

- Wat is Haram? 

In een plaatjesronde, een vragenronde, een audioronde en een puzzelronde moesten de 

aanwezigen samen in teamverband een oplossing zoeken. Ieder team  was zeer 

gemotiveerd om te winnen, want het beste team kreeg de wisselbeker mee naar huis. 

Een zeer geslaagde avond, gezellig, verbindend en uitdagend. Een pub-quiz in de kerk. 

Een aanrader voor het volgende seizoen. 

 

Bauwien van der Werf 

 

  



Wie ben ik …. ? 

 

Wie ben ik ? 

Wie ben ik ? Vaak zeggen ze mij 

dat ik kalm, blijmoedig en stevig stap  

uit mijn cel, 

een landheer uit zijn slot. 

 

Wie ben ik ? Vaak zeggen ze mij 

dat ik duidelijk, vrij en vriendelijk 

spreek met mijn bewakers, 

ik als de gebieder. 

 

Wie ben ik ? Ook zeggen ze mij 

dat ik lijdzaam, glimlachend, fier 

de rampzalige dagen verdraag 

als iemand, gewend aan zege. 

 

Ben ik dan echt, wat anderen van me zeggen ? 

Of ben ik slechts wat ik ken van mezelf ? : 

een gekooide vogel, onrustig, ziek van verlangen, 

happend naar adem, iemand knijpt me de keel dicht, 

hongerend naar kleuren, naar bloemen, vogelgezang, 

dorstend naar woorden die goed doen, mensen dichtbij, 

bevend van boosheid om willekeur, om de kleinzieligste kwetsing, 

waanzinnig van wachten op grotere dingen, 

machteloos en bezorgd om vrienden, eindeloos ver, 

moe en leeg om te bidden, te denken, scheppend bezig te zijn, 

mat en bereid om van alles afscheid te nemen. 

 

Wie ben ik ? Deze of die ? 

Ben ik dan vandaag deze en morgen een ander, 

ben ik beiden tegelijk ? Voor mensen een veinzer 

en voor mezelf een zielige, zeurende zwakkeling. 

Of lijkt wat in mij nog rest een verslagen leger, 

dat in wanorde wijkt, de strijd al gewonnen. 

 

Wie ben ik ? Eenzaam getob spot met mij. 

Wie ik ook ben, u kent mij, o God ! Van u ben ik. 

 
Dietrich Bonhoeffer.     September 1944  



Religiequiz 

Op donderdag 30 januari vond de tweede editie van de religiequiz plaats.  7 rondes lang 

werd gestreden om een mooie beker door 4 teams: de rots, de kerkorgels, de 

wolweefsters en Do-Re-Fri.  

De 1
ste

 ronde was wat mij betreft de lastigste: we kregen een vel met 10 schilderijen en 

moesten vertellen welk bijbelverhaal te zien was en wie het geschilderd had. 

Ronde 2 waren 11 algemene vragen. Zoals: Als je een brief adresseert aan God, waar 

bezorgt TPG jouw brief dan? Gegeven dat je er geen retouradres op zet. Het antwoord 

luidt: de EO. En de afdeling nazorg zal voor de briefschrijver bidden.  

Ronde 3 bevatte enkele vragen m.b.t. jodendom en hindoeïsme, zoals: Chassidische 

joden gebruiken tijdens de sabbat enkel de zogenaamde jodenlift in een 

appartementsgebouw. Wat is er zo speciaal aan deze lift? Het antwoord is dat de lift op 

elke verdieping stopt. Aangezien joden tijdens de sabbat geen arbeid mogen verrichten 

en dus niet op het knopje mogen drukken stopt de lift op elke verdieping. 

Bij  ronde 4 zagen we 10 Sinten die we moesten benoemen (o.a. Sint Bernard, Sint 

Niklaas).  

 

 

 

 

 

Ronde 5 ging over wijn en heksen. Vraag: ‘Ik ben 

de ware wijnstok en mijn vader is de landman’. Bij welke gelegenheid sprak Jezus deze 

woorden? Het antwoord was: het laatste avondmaal. 

Bij ronde 6 was ik in mijn element, dit was namelijk de muziekronde.  We hoorden 10 

fragmenten uit de playlist van Mozes en we moesten titel en uitvoerenden noemen. Er 

kwam maar liefst 2 keer Brandend Zand voorbij, 1 keer van Anneke Grönloh en 1 keer 

van Gert Timmerman.   

De laatste vragenronde ging over vrijdag en over de Islam. Een van de vragen: vrijdag 

is de naam van een bekende gevangene uit de wereldliteratuur. Deze gevangene wordt 

door een bekende literaire hoofdpersonage bevrijd van de kannibalen, onderwezen in 

het  Engels en bekeerd tot het Christendom. De hoofdpersonage is zeer blij met het 

gezelschap van Vrijdag, aangezien hij nogal eenzaam is. Het antwoord luidt: Robinson 

Crusoë. 

Aan het eind van de 7 ronden werden de punten bij elkaar opgeteld. De eerste prijs was 

voor team ‘de rots’. Het was een hele vermakelijke avond, die bij de volgende editie 

nog wel wat meer deelnemers kan gebruiken. Zoals je kan zien, hoef je niet ontzettend 

bijbels onderlegd te zijn om punten te kunnen scoren. Het is echter wel handig om een 

dominee of een dominee in wording in je team te hebben, die twee teams hadden 

namelijk wel de meeste punten.  

Hartelijk dank aan Lex! 

Jelma Wiegersma  

https://www.animaatjes.nl/honden-plaatjes/honden-plaatjes/sint-bernard/st_bernard30.gif
http://2.bp.blogspot.com/-eL9Bokk-3Yc/TfyNJtH5_sI/AAAAAAAABDg/E8lCCKpBkow/s1600/tip93a.JPG


 
 

Bord in een kerk 
Kinderen welkom 

Aan de ouders van onze jonge kinderen en de leden van onze gemeente: 

Relax! God stopte zelf het gewiebel in kinderen. 

Dat hoe je niet te onderdrukken in Gods huis. 

Kom gerust voorin zitten waar de kleintjes beter kunnen zien en horen wat er gebeurt. 

Leg maar zachtjes uit wat er allemaal gebeurt in de dient. 

Zing en doe mee. Kinderen leren mee te doen in de liturgie door jou te kopiëren. 

Voel je vrij om naar buiten te gaan met je kind als dat nodig is, maar kom alsjeblieft 

ook weer terug. Want Jezus heeft gezegd: "Laat de kinderen tot mij komen". 

De manier waarop wij kinderen verwelkomen heeft direct invloed op de manier waarop 

zij reageren op de kerk, op God en op elkaar. Laat ze weten dat ze thuis zijn in dit huis 

van aanbidding. 

De aanwezigheid van kinderen is een gave aan de kerk. Jezus gaf ons zelf kinderen als 

voorbeeld om van te leren. Kinderen hebben de toekomst. Geef ze daarom een warm 

welkom en geef een bemoedigende glimlach aan de ouders. 

   

ACTIVITEITEN 

*Op 5 maart bespreekt de Literatuurkring het boek Pastorale van Stephan Enter, 

aanvang 19.30 uur bij  Bauwien vd Werf, H. Roland Holststraat 36, Zwolle.  

Interesse voor de Literatuurkring? Dan graag vooraf aanmelden bij Tineke Datema, 

tiend123@gmail.com of tel. 038- 4541886   

 

*Op 8 maart om 11.00 uur is er een koffieconcert van de Adventskerkcantorij met 

DoReVocaal in de Adventskerk in Zwolle-zuid. 

Het programma bestaat uit zowel gezamenlijke als door de koren afzonderlijk 

uitgevoerde composities. Er worden onder anderen werken van Lauridsen, Biber, 

Purcell en Fauré uitgevoerd. Dirigent is Johannes Dijkstra en Bob van der Linde 

bespeelt het orgel en de piano. 
 

*Op woensdagavond 11 maart Film&Eten:  

Welkom vanaf 17.30 uur. We eten om 18.00 uur en aansluitend kijken we de film: 

"DOWN to EARTH". 

Een gezin met drie jonge kinderen laat het leven in de grote stad achter zich om de reis 

van hun leven te maken. Ze reizen naar de uithoeken van de wereld op zoek naar een 

nieuw gezichtspunt op het leven. Vijf jaar leven ze met de oudste inheemse volken van 

https://cdn.nieuws.nl/media/sites/143/2018/12/03153837/Afbeelding_JPEG-kinderen-small-392x222.jpg


de aarde, sommige daarvan nooit tevoren geïnterviewd of gefilmd. In de film zien we 

de diepe wijsheid die ze vonden en de kracht daarvan om levens om te keren. 

Bedoeling van deze film is niet om te consumeren, maar ermee te werken. 
Opgave met eventuele dieetwensen bij Karin Janze, tel: 038-4542611 of 

karinjanze@home.nl graag uiterlijk 9 maart. 

 

*Op donderdag 12 maart, 17.00-19.30 uur Tafel van Vier voor vrouwen. 

In de kerkzaal van de doopsgezinde kerk Zwolle.  

Na een sobere maaltijd praten we aan tafeltjes van vier over het thema “Traditie, 

houvast of hindernis”.  

Aanmelden voor 9 maart bij Jelma Wiegersma via jelmawiegersma@gmail.com  

 

*Op dinsdag 17 maart 10.00 uur Remonstrants Vrouwen Contact  

bij Ine van Kol-Bosch, Eperweg 33-C, Heerde, 

tel. 0578-617125, e.m.: vankol@planet.nl. 

Fride Bonda zal de inleiding verzorgen over het thema: “Omgaan met gemis”. 

Zij zegt: voor de opleiding Omgaan met verlies moesten we een creatieve vorm vinden 

om ons verlies in beeld te brengen. Mijn verdriet was eerder een vorm van gemis. Voor 

de opleiding maakte ik “een Moederweefsel”. Tijdens mijn studieverlof maakte ik “een 

Vaderweefsel”. 

 
*Trappie en Happie (fietsen en eten)  
Op 18 april a.s. willen we een leuke activiteit ondernemen om elkaar beter te leren 

kennen, maar vooral om samen te ontspannen en genieten! 

Op deze dag willen we een fietstocht houden, die we enkele malen aangenaam zullen 

onderbreken door op verschillende adressen een lekker hapje, drankje te nuttigen. 

Omdat we deze leuke activiteit voor het eerst doen willen we dit jaar starten met een 

Zwolse fietsroute. Wie weet, bij succes volgend jaar buiten Zwolle? 

Voor deze activiteit zoeken we: 

- 4 gastadressen/gastheren/dames die zorgen voor een smakelijk deel van onze maaltijd 

(bijvoorbeeld voorgerecht, OF hoofdgerecht o.i.d.) 

- Deelnemers (=enthousiaste fietsers met eetlust) 

NB. We hebben de beschikking over tandems voor de mensen die dat leuk vinden! 

Bent u minder goed ter been (of ter fiets) neem dan even contact op met Dieneke 

Dijksma. 

Opgave met dieetwensen graag voor 1 maart as. bij Dieneke Dijksma -

dmdijksma@gmail.com 

21 mei 2020, 09:00 uur 
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Vermaningspad 2020 Ring Zwolle 

Op Hemelvaartsdag, 21 mei 2020, organiseren de doopsgezinde gemeenten Steenwijk, 

Noordoostpolder, Blokzijl, Giethoorn, Zwolle en Meppel (De Ring Zwolle) het 

Vermaningspad 2020. De route gaat dit keer langs de doopsgezinde kerkgebouwen van 

Blokzijl, Giethoorn en Steenwijk en wordt zeker de moeite waard.  

De fietsroute is ongeveer 49 kilometer. Het routeboek kan opgehaald worden tussen 

09.00 en 10.00 uur op de parkeerplaats van SV Blokzijl, Kanaalweg 1. 

De start is bij de Doopsgezinde kerk van Blokzijl, Breedstraat 2. De afsluitende vesper 

is om 15.30 uur in de kerk van Blokzijl. U kunt vanaf 1 april inschrijven via info@dg-

ringzwolle.nl of op 21 mei op de parkeerplaats van SV Blokzijl. 

Kosten: € 10,00 p.p. Dit is inclusief programmaboekje, koffie met koek in Blokzijl, 

koffie/thee in Giethoorn en soep in Steenwijk. Ook de overtocht met de pont bij Jonen 

is inbegrepen. Wilt u niet fietsen? Er is ook een autoroute. 

www.dg-ringzwolle.nl 

 

 

VAN BUITEN DE GEMEENTE 

 

Dit is mijn verhaal – jongeren over geloof, hoop en inspiratie 

Foto’s van Cigdem Yuksel, tot en met 12 april 2020 in Academiehuis de Grote Kerk in 

Zwolle 

In de tentoonstelling Dit is mijn verhaal vertellen achttien jonge christenen over een 

kantelpunt in hun leven. Zij koppelen hun persoonlijke verhaal aan een bijbelverhaal 

dat hen in die periode hoop en inspiratie gaf. De tentoonstelling schetst een eigentijds 

beeld van wat het betekent om vandaag de dag jong en christen te zijn. De jongeren 

beleven hun protestantse, katholieke of oosters-orthodoxe geloof allemaal op hun eigen 

manier. Ook hun culturele achtergronden lopen sterk uiteen. De verhalen over 

vriendschap, vergeven, loslaten, acceptatie, durven zijn wie je bent, zijn zeer 

persoonlijk en tegelijk universeel. Carolien Croon, directeur Bijbels Museum: ´De 

jongeren vertellen over de tegenslagen en obstakels in hun leven. Zó open, alsof dat de 

gewoonste zaak van de wereld is. Hun verhalen raken me diep.' 

De tentoonstelling bestaat uit levensgrote fotoportretten van twaalf verhalenvertellers. 

Deze krachtige, en tegelijk kwetsbare, portretten zijn gemaakt door Zilveren Camera 

winnaar Cigdem Yuksel. Maartje Duin en Lotte van Gaalen maakten begeleidende 

audiodocumentaires over deze twaalf jongeren. De overige zes vertellen hun verhaal in 

korte, poëtische films, gemaakt door Sanne Rovers, met animaties van Tess Martin. De 

tentoonstelling is een productie van het Bijbels Museum in Amsterdam. 

PRAKTISCHE INFORMATIE: Looptijd: 10 januari t/m 12 april 2020. 

Openingstijden: dinsdag t/m zaterdag: 11.00 – 16.00 uur. Met uitzondering kan de kerk 

gesloten zijn i.v.m. evenementen. Hou hiervoor onze social media kanalen in de gaten. 

Zwolle spreekt zich uit tegen kernwapens  

Wie: Vredesplatform Zwolle en Pax voor Vrede  

Wat: Bijeenkomst met publiek over de modernisering van kernwapens 

mailto:info@dg-ringzwolle.nl
mailto:info@dg-ringzwolle.nl


Waar: Stadkamer Centrum, Zeven Alleetjes 1a in Zwolle 

Wanneer: Donderdag 5 maart van 19:00 uur tot 21:00 uur 

Het Vredesplatform Zwolle organiseert in samenwerking met stichting PAX voor 

Vrede een bijeenkomst over kernwapens. Nucleair specialist van Pax, Remco Frank, 

zal een lezing geven over de toekomst van kernwapens. Aanwezigen zullen in gesprek 

gaan over wat er in Zwolle gedaan kan worden voor een kernwapenvrije wereld.  

De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die meer wil weten over wat er lokaal gedaan 

kan worden tegen de toenemende kernwapendreiging. Een concreet voorbeeld zou 

kunnen zijn dat de gemeente Zwolle gevraagd wordt om het ICAN Cities Appeal te 

ondertekenen. Hiermee spreekt Zwolle zijn zorgen uit over de catastrofale gevolgen 

van het bezit en het mogelijke gebruik van kernwapens en roepen ze de Nederlandse 

overheid op het VN-verdrag dat kernwapens verbiedt te ondertekenen en te ratificeren. 

De tekst van het Cities Appeal is te vinden op: www.nonukes.nl/citiesappeal. 

Na een pauze is er ruimte voor nadere onderlinge kennismaking tussen de aanwezigen 

en de organisaties in Zwolle die actief werken voor vrede. De pers is van harte welkom. 

Voor meer informatie: Marlies Tjallingii, Vredesplatform Zwolle: 06-23869715, of 

038-4608461.  

Zaterdagmiddagmuziek 

2 maart OLV Basiliek:  amerkoor Pro Musica, o.l.v. Rolf Drost, orgel: Adriaan Koops 

Werken van o.a. Haydn, Duruflé, De Jong, Bruckner, Fauré, Goodall.  

9 maart Plantagekerk: Eloy García Pérez (piano) en Anouk Meijer (cello) Volksmuziek 

met werken van o.a. Martinů, Bloch en de Falla. 

16 maart Lutherse kerk: Koperkwintet Vieve Brass: Koen Ross en Jonne Kleinjan 

trompet, Marinka Kluiver hoorn, Jeroen Ardesch trombone, Jasper Tuik tuba. Werken 

van o.a. Debussy, Kamen en Ewald. 

23 maart: Doopsgezinden kerk: Miala Trio: Mia Kogelman (klarinet), Alice Siu(viool), 

Laura Troost(piano). Werken van o.a. Milhaud, Khacharurian, Piazzolla. 

30 maart Plantagekerk: Jongenskoor Dalfsen o.l.v. Henk Ophoff, Adriaan Koops – 

koorbegeleiding. Werken van o.a. Dyson, Brahms en Fauré. 

Vrijzinnigen Heerde 

Op zondag 1 maart zal ds. Rinus van Warven de inleiding verzorgen over de “Bijna-

dood-ervaring”. 

Tegenwoordig spreekt men ook wel over een Nabij-de-Doodervaring. Het is een 

ervaring die een mensenleven blijvend verandert. 

Plaats: Julianakerk, Julianalaan 2, Heerde.  Tijd: 14.30 u. – 16.30 u.    Kosten € 7.50   

Vrijzinnig Hattem 

Op dinsdag 3 maart zal Daan Roovers een lezing verzorgen over het thema: “Wij zijn 

de politiek”, de titel van haar boek, geschreven n.a.v. haar benoeming op 29 maart 

2019 tot Denker des Vaderlands, gedurende 2 jaar. 

Plaats: de Marke, Daendelsweg 2, Hattem    Aanvang 20.00 u.      Kosten € 7.50. 
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Ionaweekend in Schoorl 

In het Hemelvaartweekend van 21-24 mei ben je van harte welkom om met het thema 

'de vier elementen' de sfeer van Iona te proeven (oecumenische Abdij op het Schotse 

eiland Iona). Vieringen, workshops, zon, zee en strand zullen ingrediënten zijn. 

Het is geschikt voor alle leeftijden; in het programma is rekening gehouden met 

mensen van 0 tot 100 jaar. Dus gezinnen met kinderen, jongeren en ouderen en alles 

daartussen, kunnen meedoen. 

Mensen die meer willen weten over de Iona Community en mensen die zich oriënteren 

op een reis naar Iona zijn welkom. Maar natuurlijk ook mensen die al langer betrokken 

zijn bij de Ionagroep Nederland! Dat is een mooie mix van mensen betrokken bij Iona. 

We verblijven in Dopersduin in Schoorl. Opgeven kan via 

hen: https://www.dopersduin.nl/agenda.php 

 
PERSONALIA 
Verhuizing 

Theo en Nanneke Rijkhoff verhuizen 14 maart naar: Haverakker 36, 8141 HS Heino. 

AGENDA MAART 

zo  1  14.30 uur  lezing Rinus van Warven over ‘bijna-dood-ervaring’ 

di  3  20.00 uur Daan Rovers over ‘Wij zijn de politiek’ 

do  5 19.30 uur literatuurkring bij Bauwien vd Werf 

do  5 19.30 uur compassiemeditatie 

zo  8  11.00 uur koffieconcert DoReVocaal met Adventskerkcantorij 

wo 11 17.30 uur film&eten 

do 12 17.00 uur tafel van vier 

zo 15 10.00 uur Kees Posthumus ‘dwars door de bijbel’ 

di 17 10.00 uur RVC bij Ine v Kol 

Vr 20  10.00 uur bronnen van inspiratie 

do 26  19.30 uur  gesprek in de avonduren 

di 31 14.00 uur levensvragen 

 

 

 

 

 

 

 

Inleverdatum kopij vrijdag 20 maart 2020  E-mail: dewolwever@gmail.com   

https://www.dopersduin.nl/agenda.php
https://iona.org.uk/


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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