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      DE WOLWEVER     

 

er is een tijd om op te bouwen 

 (Prediker 3:3) 

 

Deze tijd voor Pasen gaan mijn gedachten naar bijbelse teksten. Over visioenen van 

profeten, waar een zuigeling speelt bij het hol van een adder, waar koe en berin samen 

grazen, over een uittocht uit het land van onderdrukking naar een land overvloeiende 

van melk en honing, over het land dat Abraham beloofd werd, waar hij kan wonen met 

zijn nageslacht, over een woestijn die vruchtbaar wordt, over iets nieuws dat beginnen 

gaat, over opstanding uit de dood, over een nieuwe stad waar geen tranen meer zijn en 

geen verdriet. 
 

Al die verhalen lezen wij met de ogen en oren van onze eigen tijd. Veel gelovige 

mensen lezen ze alsof er een tijd zal komen dat alle pijn en verdriet voorbij is. Het land 

van belofte. Ik lees dat verhalen verder gaan. Aangekomen in het land van belofte is er 

strijd om een plek te vinden om te wonen. Ook na de opstanding van Jezus gaat het 

verhaal verder, van vervolgingen en verschillende inzichten hoe je leeft met de 

wijsheid van Jezus. Hoe zouden ze dat in vroegere tijden hebben gehoord, toen de 

wereld met meer mysterie beleefd werd? 

  

De verhalen laten ons zien dat er een groot verlangen is bij de mensheid naar een leven 

zonder verdriet, naar een leven waar genoeg brood en liefde is voor alle mensen en alle 

kinderen. In onze tijd hebben we hebben kennis en middelen genoeg om meer 

rechtvaardigheid en minder ongelijkheid in de wereld te laten zijn. Wat houdt ons tegen 

om meer te delen van kennis en overvloed?  

En, hoe kunnen we na al die eeuwen betekenis geven aan visioenen en opstanding uit 

de doden?  
 

In bijbelse boeken zijn ook andere teksten: alles heeft zijn eigen tijd, er is een tijd van 

oorlog een tijd van vrede, een tijd om af te breken, een tijd om op te bouwen… Een 

slingerbeweging tussen positieve en negatieve polen. Het is beweging en wij moeten 

ons leren verhouden met die bewegingen in ons leven. 

  

Het liefst zou je de onaangename belevingen uit willen bannen. Vervelende 

beperkingen, lieve mensen die sterven, sluipende ziektes: we willen liever niet dat ze er 

zijn! Maar ze zijn er wel. De gedachte van Pasen in deze beweging is dat er veerkracht 

is in alle leven om op te staan uit de brokken van ‘de tijd van afbreken’ en wegen te 

vinden voor ‘de tijd van opbouwen’. Zoals allerlei planten hun tere groene kopjes laten 

zien op platgetreden grond in het bos; zoals kale takken van dikke bomen groene 

waasjes van jong blad krijgen. De natuur laat de bewegingen van leven zien. 

Laten we vertrouwen op die veerkracht van leven. 

Fride Bonda 



KERKDIENSTEN van de Wolwevergemeente 

Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur  

   1 april 19.30 u Witte donderdag  ds. Fride Bonda 

  4 april  Wolweverviering, Pasen ds. Fride Bonda 

 11april  koffie Zoom 

 18 april  geen dienst 

 25 april  Wolweverviering  ds. Fride Bonda 

De viering kan alleen live gevolgd worden via de volgende link: 

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

Krijg je de dienst niet direct in beeld, ga dan in het menu naar Video’s. Klik op het 

driehoekje naast uploads (net boven alle afbeeldingen) en kies eerdere live streams. Je 

krijgt dan de dienst die bezig is. Later kan altijd teruggekeken worden op YouTube.

   

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

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

 

 

Diaconale collecten in april 2021 

Witte donderdag 1 april 2021:  In het collecteschema van de Wolwevergemeente staat: 

'Eventuele noodcollecte Ad Hoc'. In het verleden was het niet gebruikelijk om bij dit 

soort diensten een collecte te houden, om overigens voor ondergetekende onduidelijke 

reden. Immers de zorg voor behoeftigen in de samenleving kan gezien worden als een 

wezenlijk onderdeel van de liturgische samenkomst. Mocht tijdens deze dienst een 

collectedoel bekend gemaakt worden, dan kan dit in de eerstvolgende Nieuwsbrief en 

in de volgende Wolwever alsnog opgenomen worden.  

Pasen, zondag 4 april 2021:  Voedselbank Zwolle en omgeving. Aan dit doel dragen 

we vaker per jaar bij, omdat dit voor onze diaconale inzet zo wezenlijk is. 

Boodschappen doen is voor bijna een miljoen mensen in Nederland lastig. Ze leven 

onder de armoedegrens en na de vaste lasten blijft er vrijwel geen geld over voor eten 

of drinken. Voedselbank Zwolle helpt mensen uit Zwolle en omgeving met 

voedselpakketten die wekelijks worden uitgedeeld. Voor nadere informatie: 

https://voedselbankzwolle.nl.  

Zondag 25 april 2021: Kika staat voor: Kinderenkankervrij. Deze stichting financiert 

onderzoeken naar kinderkanker om de behandelingen te verbeteren. Jaarlijks krijgen 

ruim 550 kinderen in Nederland kanker. Elke drie dagen sterft er in Nederland een kind 

aan kanker. Dat moet en dat kán beter. Op dit moment geneest 75% van de kinderen. 

Het doel van Kika is om dit percentage te verhogen naar 95%. Zij werft fondsen voor 

vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker, gericht 

op minder pijn tijdens behandelingen, meer genezing en een hogere kwaliteit van leven 

op latere leeftijd. Daarnaast richt KiKa zich op het geven van voorlichting over 

kinderkanker. Meer info: https://www.kika.nl. 

Bijdragen voor de collecten kunt u overmaken naar: NL56 TRIO 0254 7228 73 t.n.v. 

Remonstrantse Broederschap, Gemeente Zwolle / Diaconale Commissie, of naar: NL86 

INGB 0000 8834 03 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zwolle, voor beide rekeningen met 

vermelding van het betreffende collectedoel. 

Henk Blom 

https://www.youtube.com/channel/UCZ4AgY9qaGDPeUdIa7WeSUA
http://www.vrijzinnigen-hattem/
http://www.vrijzinnigen-heerde.nl/


BIJ DE DIENSTEN 

Witte Donderdag en Pasen 

Dit jaar is Witte Donderdag een eenvoudige viering met lezingen van het 

Marcusevangelie, waar Jezus het brood deelt met zijn vrienden, waar hij verraden 

wordt en alleen is in de tuin van Gethsemané met zijn slapende vrienden. De lezingen 

worden afgewisseld met muziek. Kor Pollema speelt op de vleugel en Rachel Lopes 

Cardozo zingt. Er is brood en wijn, maar we kunnen het niet delen. Dat is de pijn die 

we voelen in deze tijd. In de liturgie is aandacht voor gebrokenheid en niet-kunnen-

delen.  

Pasen 

Als we het paasverhaal uit Marcus 16 lezen dan is er schrik, verwarring en ongeloof. 

Een heel menselijke reactie als er grootse dingen gebeuren in je leven, die niet te 

bevatten zijn. Bij schrik en verwarring verschuiven de lagen van je waarneming en kun 

je raken aan andere dimensies van het leven. 

Dit is de gedachte van deze paasdag. Johannes Dijkstra verzorgt de muzikale 

begeleiding en Johan Jonker en Anneke Smits zingen. 

Zondag 11 april vervalt de kerkdienst. Het organiseren van een kerkdienst vraagt veel 

meer energie dan anders. Er zou een viering zijn met muziek, gekozen door 

leden/vrienden om op een andere manier dan met woorden geïnspireerd te worden. 

Zoiets is vooral leuk als je elkaar echt kunt ontmoeten en delen wat je mooie muziek 

vindt, dan per individu naar een gestreamde dienst te kijken. We hebben ons te laat 

gerealiseerd hoeveel er bij komt kijken. In plaats hiervan komt er een “koffiezoom”. 

Ellis van der Zee wil wel gastvrouw zijn. Houd je mailbox in de gaten en sluit gezellig 

aan. Aanmelden bij Ellis (egvdzee@gmail.com).  

Zondag 28 april. Ik denk erover een tekst uit de Wijsheid van Jezus Sirach als 

uitgangspunt te nemen. Tijdens de gesprekken bij Bronnen van inspiratie kwamen 

zulke mooie inzichten naar boven, die het delen waard zijn. Eén ervan was: wijsheid is 

als een boom, waarvan de wortels diep in de aarde zijn en de takken naar de hemel 

reiken. Een boom heeft tijd nodig om te groeien en zo heeft ook wijsheid tijd nodig om 

te groeien. 

 

Dominee in tijden van corona 

Wie had een jaar geleden kunnen denken dat we een jaar lang zo’n magere tijd in onze 

kerk zouden beleven! Dat we via YouTube videofilms van onze diensten kunnen 

bekijken, dat we sinds kort, via Zoom.us koffie drinken en gesprekken met elkaar 

hebben.  

Zoveel dingen kunnen digitaal en gaan digitaal. Ik besef dat niet iedereen toegang heeft 

tot deze digitale omgeving en dat sommige mensen zich een jaarlang niet verbonden 

hebben gevoeld met de kerk die we zijn. Hoe eenvoudig het lijkt, het digitale vraagt 

allemaal veel organisatie, overleg en energie, van mij en van ieder die zich 

verantwoordelijk voelt. Niets is gewoon. Daardoor kan ik niet altijd de aandacht geven 

aan de mensen die jullie zijn in deze tijden met beperkte mogelijkheden. Ik denk dat we 

allemaal de wandelgangen missen van de ontmoetingen die tot vorig jaar maart gewoon 

waren tijdens ontmoetingen na de kerkdiensten. Nu vraagt iedere ontmoeting een eigen 

initiatief van mijn kant, want slechts een enkeling laat weten een (telefoon)gesprek te 



willen. Laat het horen als je contact mist en je verhalen van het afgelopen jaar wilt 

delen.  

Ik schreef al in ‘het stukje’ over veerkracht, ik vertrouw op de veerkracht in onze 

geloofsgemeenschap en in ieder van ons.  

Fride Bonda 

 

 

NIEUWS UIT DE GEMEENTE 

Nieuwe leden 

Dhr. Michiel Jöbsis en zijn partner mw. Greta Hemeltjen hebben zich in maart 

ingeschreven als vriend bij de Remonstranten in Zwolle. Hartelijk welkom! 

 

Mensen aan wie we denken 

Riekje Veurink is in het weekend van haar verjaardag opgenomen in het ziekenhuis. 

Gelukkig slaat de behandeling aan en scharrelt ze over de ziekenhuisgangen. Als je een 

kaartje wilt sturen dan kan dat naar haar eigen adres: Kamperhoeve 21, 8052 BC, 

Hattem. 

 

In memoriam 

Margreet Bos-Fiegen, 

26-12-1926  -  12-3-2021 

 
Mondnacht 

(Joseph von Eichendorff, 1864) 

 

Es war, als hätt’ der Himmel 

Die Erde still geküßt, 

Daß sie im Blütenschimmer 

Von ihm nun träumen müßt’. 

 

Die Luft ging durch die Felder, 

Die Aehren wogten sacht, 

Es rauschten leis die Wälder, 

So sternklar war die Nacht. 

 

Und meine Seele spannte 

Weit ihre Flügel aus, 

Flog durch die stillen Lande, 

Als flöge sie nach Haus. 

 

Dit gedicht stond op de rouwkaart van Margreet Bos-Fiegen en het werd gelezen op 

haar afscheidsbijeenkomst. 

Zij overleed op 12 maart te Zwolle in de Havezathe waar ze al geruime tijd woonde, 

aanvankelijk nog samen met haar echtgenoot Aad Bos. 

Via een vriendin was Margreet op latere leeftijd in contact gekomen met de 

Remonstranten in Zwolle. Zolang zij dit kon bezocht ze regelmatig onze kerkdiensten 

en gesprekskringen. 

Velen zullen zich haar uit die tijd herinneren. 



Margreet las graag en veel: romans, maar ook boeken over natuur, kunst of 

geschiedenis. Haar interesse was breed en het was altijd 

plezierig wanneer ze vertelde wat haar bij het lezen had getroffen. 

Jarenlang sprak ze luisterboeken in voor de bibliotheek. 

Ze luisterde graag naar klassieke muziek. Ook las ze zorgvuldig haar krant en was ze 

goed op de hoogte van wat er in de wereld gebeurde. 

E.e.a. beoordeelde ze graag met kritische humor. 

En het allerbelangrijkst: zij was het immer belangstellende middelpunt van haar 

familie, allereerst haar drie dochters met hun gezinnen maar 

ook haar broers en zus in Australië en Canada. 

Zij zullen met dankbaarheid en een glimlach Margreet in hun gedachten houden en wij 

met hen. 

Roelie Gasthuis 

 

 

 

 

 

 

Lieve kleine en grote mensen, 

Hopelijk beleven jullie veel plezier aan de filmpjes die Valerie en ik maken. We zijn 

erg benieuwd naar wat jullie hier van vinden. Daarom hebben we bedacht om een korte 

enquête te houden onder (de ouders van) de kinderen. Hou de app en/of de mail dus 

goed in de gaten! 

Misschien hebben jullie in het filmpje op 14 maart gezien dat Valerie en ik bij het 

Klimaatalarm waren. We waren daar omdat we het belangrijk vinden dat mensen beter 

zorgen voor de aarde en de natuur, zodat er voor de kinderen later ook nog schoon 

water, schone lucht en een prettige plek om te leven is. 

In het filmpje kwamen al wat tips naar voren, maar het leek ons leuk om hier nog wat 

meer tips te delen die je met weinig moeite zelf thuis kunt gebruiken. 

Online? 

Laat je pc geen hele dag aanstaan. Sluit wifi, mobiele data, bluetooth en gps af wanneer 

je je smartphone niet gebruikt, zo blijft je batterij langer opgeladen. 

Beetje lui? 

Personaliseer glazen, mokken en handdoeken, dan hoeven die dingen minder snel 

(af)gewassen worden en bespaar je ook jezelf flink wat energie. 

Vuil? 

Met een douche van vijf à zeven minuten verspil je merkelijk minder water dan 

wanneer je een bad neemt. En uiteraard: draai de kraan dicht terwijl je je tanden poetst. 

Honger? 

Denk eerst eens na waar je trek in hebt en sta geen tien minuten in de open koelkast te 

staren. Dat vreet tonnen elektriciteit. 

Hartje winter en toch ineens zin in aardbeien?  

Geen goed idee. Ga voor seizoensgebonden groenten en fruit en kies ook wat minder 

vaak voor vlees. 

  

Voor kleine en grote mensen 



Dorst? 

Kraanwater to the rescue! Vul thuis ook een 

flesje voor je op weg gaat. Veel goedkoper 

en véél beter voor het milieu dan weer iets 

uit de automaat. 

Koud? 

Duik onder een dekentje of neem een extra 

trui en kruip met je gezin dicht bij elkaar. 

Veel gezelliger dan gewoon de verwarming 

hoger draaien! 

Hippe vogel? 

Kies voor duurzame kleren of laat je verleiden door vintage. Dat laatste is trouwens 

nog altijd helemaal in. Kijk dus zeker eens rond in tweedehandswinkels, en geef je 

eigen kleren ook een tweede leven. 

In gesprek? 

Die praatjes over corona gaan op den duur ook vervelen, dus praat met je vrienden en 

familie over milieubewust leven en energie besparen. Best boeiend om te horen wat 

verschillende generaties ervan vinden, en wie weet steek je nog interessante klimaattips 

op. 

Nog meer klimaattips voor ouders? 

Zeker weten! Kijk samen met je tieners naar I AM GRETA, een sterk en intiem portret 

over Greta Thunberg en de klimaatbeweging. Het is niet alleen fantastisch om nog eens 

iets samen met je tieners te doen, het zorgt ook voor fijne gespreksstof achteraf. 

Liever een boek? Dan hebben we ook een aanrader: Tien klimaatacties van Pieter 

Boussemaere. 

Bron: https://www.goedgezind.be 

Groetjes, Dieneke 

 

 

De Jeugdclub deed mee aan: PaasChallenge 2021 - 

De Weg door Jeruzalem 

Stel je voor dat je in een tijdmachine kan stappen, 

terug naar het jaar 30 van onze jaartelling. Opeens 

loop je door de straten van Jeruzalem op zoek naar 

geheime aanwijzingen. Overal kom je QR-codes tegen 

en ga je het gesprek aan met virtuele gesprekspartners 

uit de tijd van Jezus. Je zit middenin het verhaal van 

Pasen… 

Zondag 28 maart heeft de jeugdclub deze Interactieve 

Paas Chalenge gewandeld. Deze wandeling startte bij 

de Adventskerk in Zwolle-Zuid. Hier kregen we wat 

lekkers en een uitleg over de wandeling. Tijdens de 

wandeling konden we in de huid van een 

'tegenstander' van Jezus kruipen. We wisten echter niet welke rol we hadden en 

moesten dit aan het einde van de tocht raden. 

  



Tijdens het spel moesten we 

proberen de rol zo goed mogelijk te 

spelen: waarom is de weg die Jezus 

gaat een probleem voor ons? 

Als deelnemer worstelden we met 

één van de vier problemen op het 

gebied van liefde, macht, vrijheid of 

spiritualiteit. Tijdens het spel 

ontdekten we dat Jezus op al deze 

gebieden een andere weg is gegaan. 

En hij gaf ons de mogelijkheid om 

te herstellen op het gebied waar je 

worstelde. 

Door middel van puzzels en opdrachten waren 

er onderweg spijkers te verdienen, die we aan 

het eind in een kruis moesten slaan. Maar 

gelukkig was de uitkomst van de laatste puzzel 

de tekst: Jezus Leeft! Om dit te symboliseren 

mochten er bloemen zaadjes in bakken 

gezaaid worden. Als deze bloemen 

opgekomen zijn, zal 1 van de bakken bij 

ons in de kerk te bewonderen zijn.  

Het was een zeer geslaagde wandeling!  

Sylke, Marije en Dieneke 

 

 

 

 
 
 

 

Laetare 

Zondag Laetare, verheugt u! 

Zoals Fride zondag 14 Maart, zei, is dat de zondag, die midden in de veertig dagen 

vastentijd valt. De tijd van onthouding en reiniging van lichaam en geest. Het midden 

van het verblijf in de woestijn, waar Mozes, Elia en Jezus ons voorgingen. Ook in onze 

tijd echter, de tijd dat de donkerte het snelst verdwijnt. Rond deze tijd worden de dagen 

liefst een half uur langer! Het licht overwint de duisternis. 

Wat ons boeit, beweegt en bezighoudt 



Fride wees er op dat de kerkelijke kleur roze is en dat was te zien in de Wolwever: een 

roze kleed losjes gedrapeerd op tafel en in het prachtige boeket bloemen ook roze. 

Bescheiden zei zij niet, dat haar hoofdband óók in die kleur was. 

 

Hoewel er ook deze zondag ruim de tijd was tot rust te komen en niet allen haar te zien 

zitten, maar ook zangduo Karin Janze en Aart Hoogcarspel, waren er nog slechts 10 

mensen ingelogd, toen de dienst met gesproken woord en aansteken van de kaars 

begon. Door de veranderingen op het scherm werd mijn oog getroffen op deze, 

zakelijke informatie. Na een kwartier waren het er 14, na 20 minuten 16, na 25 min. 17, 

na 40 min. 18 en na drie kwartier 20 kerkbezoekers en daar bleef het bij. Is 10 uur te 

vroeg voor bejaarden? 

Wat jammer, dat van de hele Wolwevergemeenschap in Covid-tijd op zondagochtend 

naar zo’n mooie dienst zó weinig mensen komen om deel te nemen vanuit eigen huis. 

Amper meer dan de mensen die betrokken zijn bij voorbereiding en uitvoering van zo’n 

liturgische eredienst. 

 

Tineke Datema las heel helder Johannes 15 de verzen 9 t/m 15. Na het voorbeeld van 

de wijnstok, de ranken en de sappen, roept Jezus op elkaar lief te hebben, zoals de 

vader de zoon lief heeft en Jezus de mensen om hem heen. Jezus spreekt hen toe als 

vrienden en niet als dienaren, want hij houdt niets geheim en maakt alles bekend wat 

hij van zijn Vader heeft gehoord. Fride koos dit en pakte dit op om in het midden van 

deze 40 dagentijd, waarin het eind langzaam in zicht komt en niet alleen verkiezingen, 

maar veel ruimer dan alleen in eigen land anders tegen de wereld en onze samenleving 

aankijken, mogelijke veranderingen voor de deur, te benadrukken, dat het houden van 

elkaar, onderling begrip, empathie en liefde in ons dagelijks leven een belangrijke, 

cruciale rol kan en dient te spelen. Velen verkondigen nu vrijheid, maar vrijheid, of het 

nu van meningsuiting is of anders, kan pas beleefd worden, als men zijn broeders en 

zusters respecteert en dus niet kwetst. Zij zond niet alleen ons de zegen, maar sprak die 

uit voor de wereld om ons heen. Een speciale bede voor de familie van weer een lid uit 

ons midden, die op respectabele leeftijd twee dagen eerder ons hier op aarde verlaten 

heeft. 

 

Laetare, verheugt u. Die ervaring had ik enkele weken geleden, toen ik op het station de 

trap af kwam na een succesvolle bespreking als  voorzitter-penningmeester van de 

interkerkelijke stichting Kom Beter Binnen. Het gedachtengoed “bereikbaarheid, 

toegankelijkheid en bruikbaarheid” van kerken zal op basis van wat er door KBB is 

gedaan en op de website staat, worden opgenomen en uitgevoerd door de Vereniging 

van Kerkrentmeesters van de PKN. De kerk zal als het ware worden beschouwd als een 

publieke, openbare ruimte. Hopelijk nemen andere geloofsgemeenschappen dat over. 

KBB wordt namelijk opgeheven, want gehandicapten zijn kwetsbaarder, kerkelijke 

gehandicapten sterven eerder uit en bestuurders bleken niet meer te vinden. Nog vol 

van ‘laetare’ liep ik bijna een opgewekt kijkende, jongere vrouw met een vouwfiets 

voorbij. Gelukkig zag ik net op tijd, dat het Fride was, maar nu zonder roze hoofdband. 

Helaas maar een kort en tòch verheugend gesprek, want de trein ging zo.  na half zes en 

dan nog naar Amersfoort. Wij treffen het met zo’n inzet. Laetare! 

Theo te Winkel  



Luisteren  

Luisteren naar de stilte  

Naar schaatsen op het ijs  

Naar sneeuw die knerpt  

Naar vogels op hun wijs  

Luisteren naar de oorsprong  

Voor hen die willen horen  

Een verhaal dat lang gedragen werd  

Opnieuw in taal geboren  

Luisteren is arbeid in een stille ruimte  

De taal verwerken tot een beeld   

Het zoeken naar de oorsprong   

De bron van wat er wordt gedeeld  

Luisteren naar stille letters  

Een reis die verder gaat  

Langs onbekende wegen  

In taal die je niet verlaat  

Luisteren is zoveel meer  

Dan horen wat je hoort  

Luisteren doet bewegen  

Naar wat erachter gloort  

Luisteren is horen naar een taal  

Die vraagt om stilte  

Om begrijpen zonder oordeel  

Maar nooit met kilte  

Luisteren is warmte  

Zonder woorden  

Luisteren is aanvaarden   

Van wat we hoorden  

Luisteren is als eb en vloed  

Ze neemt je mee  

En laat je gaan  

Als de golven van de zee  

Luisteren is begrijpen   

Van een onbekend verhaal  

Geboren uit verlangen  

In een nieuwe taal  
Rita van Dorp 



 
ingebracht door Dicky Verloop 

 

 

 

 

“Iedere dag een steekje, maakt in een winter een sok” 

Met dit oude Drentse gezegde beteugelde de arts in Clara Feyoenaheem in Heemse bij 

Hardenberg mijn ongeduld toen ik hier vijf weken geleden binnen kwam. Ik kon niet 

lopen en niet praten. Het herstel ging aanvankelijk heel langzaam. 

Het laatste jaar ben ik ernstig ziek geweest. Het was een samenspel van meerdere 

kwalen. Na een langdurig verblijf in een drietal ziekenhuizen was mijn conditie zo 

slecht, dat ik eerst moest revalideren voor ik naar huis mocht en kon. Fysiek gaat het nu 

steeds met kleine stapjes in de goede richting (iedere dag een steekje). Ik kan weer 

praten en het lopen van kleine afstanden gaat me goed af. Af en toe mag ik een paar uur 

naar huis (heerlijk). Zodra ik zelfstandig kan lopen en mijn medische indicatoren 

stabiel zijn, mag ik naar huis om daar verder aan te sterken.  

Anneke en ik hebben een moeilijke tijd gehad, die we hopelijk binnenkort af kunnen 

sluiten. Al met al hebben we het goed met elkaar en we gaan met vertrouwen de 

toekomst tegemoet. Wel een toekomst met blijvend medische controles, chemo’s en in 

het begin fysieke beperkingen. 

De vele kaarten, brieven, mailtjes en telefoontjes hebben ons heel goed gedaan.  

Zodra de corona regels het toelaten hoop ik jullie weer in levende lijve te kunnen 

ontmoeten. 

Warme groet uit Heemse, 

Claas G. Hamming 



Ouder worden 
Misschien valt dat opeens meer op, omdat er minder afleiding is. Ik weet dat sommige 

leden/vrienden en de contactleden en –personen (die ook ouder worden!) van beide 

geloofsgemeenschappen hun best doen contact te houden, maar laten we erop letten dat 

we aandacht hebben voor elkaar. Als kerk zoeken we naar wegen om verbondenheid te 

houden. Dan denken we aan een maatjesproject, dat mensen in elkaars buurt naar 

elkaar omkijken. Het blijkt niet zo makkelijk te zijn om een ander systeem van de 

grond te krijgen in coronatijd. We blijven ons best doen! En laat weten als je ideeën 

hebt. 

Fride Bonda 

 

Zuur weer zoet 

 

Ik droom 

van een wereld 

waar de mens 

en de natuur  

samen één zijn 

 

Ik verlang 

naar een wereld 

waar de verschillen 

tussen jou en mij 

er niet toe doen 

 

Daarom zoek ik 

naar liefde 

in de ander 

Maar vooral  

in mijzelf 

 

Zo maak ik  

wat verhard is 

weer zacht 

En wat verzuurd is 

weer zoet 

 

Tekst van Roos Blufpand 

vriendelijke groet, Wilco Heideveld 

  



Paradijs in de polder 

Ik vind het leuk om reacties te krijgen over de stukjes Paradijs in de polder. We kijken 

uit naar de tijd dat we met elkaar kunnen wandelen en dan te beleven wat landschap 

met je kan doen.  

Heb je je wel eens gerealiseerd dat het landschap om je heen levend is. Overal kroelt 

het leven: in de bodem zijn bijna onzichtbare schimmels bezig om dode takjes en 

blaadjes af te breken, kleine insectjes en wormen houden de aarde groeizaam, in de bast 

van bomen kruipen spinnetjes en rupsen op zoek naar voedsel en als voedsel dienend 

voor vogels. Alle leven dat om ons heen bestaat uit dezelfde mineralen. We hebben 

elkaar nodig om te leven, we zijn deel van het landschap. Ook ons lichaam is deel van 

de natuur. Loop je al anders langs de IJssel of de Vecht, door de weilanden of de 

bossen?   

Fride Bonda 

 

Paradijs in het Zandhovebos 

Regelmatig loop ik bij mijn ochtendwandeling 

naar de sequoia's in het bos van Zandhove. Ik 

kijk omhoog hoe de takken zich tot bijna in de 

hemel uitstrekken. Wauw, wat hoog!! 

Dan ga ik in een holletje van mijn favoriete boom 

staan. Met mijn handen voel ik de zachtheid van 

de bast (moet je echt een keer voelen!). Naast de 

sequoia's is een cirkel van bomen, aangelegd in 

2000 als het logo van de Europese unie. De plek 

is er een met "thin air"; de hemel en aarde zijn 

hier met elkaar verbonden (zo voelt het voor 

mij). Als ik mijn ogen sluit, voel ik de zon op 

mijn gezicht, of de regendruppels. Dat hangt van 

het weer af. Staande met mijn rug tegen de boom 

voel ik mijn kruin omhooggaan net als de stam. 

Mijn voeten voelen stevig geworteld alsof ze in de aarde groeien. Mijn rug is recht en 

stevig. Ademen gaat als vanzelf, rustig en ontspannen. 

In deze tijd van het jaar zingen de vogels dat het een lieve lust is. Ik hoor spechten 

roffelen, lachen, "kekken", vinken slaan, mezen, roodborsten, heggemussen zingen en 

vogelzang die ik niet thuis kan brengen omdat mijn kennis tekort schiet (helemaal niet 

erg; het klinkt prachtig!). 

Soms hoor ik auto's in de verte, een trein of vliegtuig. Als het waait ruisen de bomen, 

waait het harder dan is het bijna een angstaanjagend, gierend geluid. Als het warm is 

kan ik de hars van naaldbomen ruiken. Als het nat is de vochtige bosgrond. 

Soms komen er mensen voorbij als ik zo sta. Misschien vragen ze zich wel af wat ik 

daar doe, misschien ook helemaal niet. Ik weet dat het voor mij een manier is om de 

dag heerlijk relaxed te kunnen beginnen. 

Karin Janze 

 

PS Als je een keer met me wilt meelopen…..(karinjanze@home.nl) 

  



Paradijselijke natuur in de stad 

Zondagmiddag na het ingaan van de zomertijd trek ik laat in de middag de 

wandelschoenen aan. Steffen loopt mee. Via het parkje langs de geluidswal lopen wij 

richting bedrijventerrein net buiten Zwolle-zuid. Op de geluidswal bloeien rijkelijk het 

gele speenkruid en het heerlijk ruikende paarse maarts viooltje. De knoppen van de 

struikaanplant zwellen en ook heldergroene blaadjes van meidoorn en witte bloesem 

van sleedoorn is te bewonderen. Op het talud bij de vissteiger zien we de eerste witte 

kievitsbloem in bloei. Ieder jaar ben ik er op gefixeerd de eerste kievitsbloem opnieuw 

te spotten. Ja hoor, vanmiddag is dat moment weer dáár! We vervolgen onze weg over 

het bedrijventerrein. In de watergang langs het fietspad kijkt een Canadees ganzenpaar 

ons na. In het gras zien we paardenbloemen, madeliefjes en paarse dovenetel. Na de 

brandweerkazerne gaan we rechts het fietspad op langs de Nieuwe Wetering. Deze 

watergangen zijn al erg oud en destijds gegraven om het moerassige land achter Zwolle 

droger te houden zodat hooi- en akkerbouw een betere kans hadden. In de rietkragen 

nestelen menig meerkoet en waterkip. Boven het dak van het distributiecentrum van 

AH zwermt een grote kolonie vogels. Het is een mix van meeuwen en visdiefjes die het 

dak als een uitstekend broedgebied ervaren. Zij komen ieder jaar terug. Steffen 

(distributie-chauffeur) vertelt hoe de vogels over de hoofden van hem en zijn collega's 

scheren op het terrein. Ze zijn waakzaam tijdens de broedperiode en vallen vreemde? 

indringers aan.  

Bij de Sekdoornplas aangekomen verbazen we ons over de enorme lindebomen die ook 

al uitlopen. We lopen over het dijkje weer richting de bebouwing. Aan het eind is een 

bosje met het terrein van de kynologenclub. We horen de roffel van een specht. Ik 

speur met mijn verrekijker de bomen af maar kan hem niet vinden. Plots zegt Steffen, 

daar op die lamp! Het blijkt dat deze specht-man plaats heeft genomen bovenop de kap 

van een schijnwerper. Hij roffelt er op los en inderdaad, het maakt flink lawaai. Het is 

intimiderend gedrag om andere mannen op afstand te houden. Haantjesgedrag toch? 

We ronden de wandeling af met een stukje door de wijk en zien langs het fietspad en 

het water het groot hoefblad beginnen met zijn markante bloeiwijze. Thuisgekomen zie 

ik dat de stengels van de pioenroos inmiddels al 15 cm boven de grond staan. Daarvan 

waren vorige week alleen de puntjes rood te zien, net boven de aarde. Het voorjaar 

dient zich overal aan. Er valt veel te ontdekken. Wij worden er blij van. Nieuw leven, 

nieuwe boost, heerlijk! 

Ellis van der Zee 

 

UIT DE WOLWEVERKERKENRAAD 

Corona 

Het duurt nog even voordat we weer veilig met elkaar bij de vieringen aanwezig 

kunnen zijn. 

Ondanks berichten van bv de PKN over het zingen in groepjes van vier, zijn wij niet 

van plan de regels intern te versoepelen. Zodra er een maatschappij brede versoepeling 

van de regels komt zullen wij als geloofsgemeenschappen ons daarin voegen. Wij zijn 

van mening dat er voor kerken geen uitzonderingen moeten worden gemaakt. 

Voorlopig blijven we de vieringen streamen. 

Met ontzettend veel dank aan onze vaste streamers Ronald en Martijn Tuinstra. 



Zodra men zich weer veilig voelt gaan ze verder met hiervoor nieuwe mensen 

inwerken.  

Rond Pasen 

De vieringen rond Pasen hebben dit jaar een corona karakter. Fride vertelt hier meer 

over in haar schrijven. Het zal zeker de moeite waard zijn om de vieringen via de live 

stream mee te maken. 

De dienst van 11 april vervalt omdat we het organisatorisch niet rond krijgen. 

Ledenvergaderingen 

De ledenvergaderingen van onze beide geloofsgemeenschappen zijn deze keer weer 

geheel apart.  

Voor de pauze zullen de gebruikelijke agendapunten aan de orde komen zoals o.a. 

notulen, jaarverslagen en de financiële verantwoording. Na de pauze gaan we aandacht 

besteden aan de stand van zaken betreffende het samenwerkingsproces en hoe nu 

verder. Alle leden en vrienden krijgen een persoonlijke uitnodiging met de 

bijbehorende stukken. 

De ledenvergadering van de Doopsgezinde gemeente zal plaatsvinden op dinsdag 20 

april om 19.30 uur via Google meet of Zoom. Wanneer je de secretaris Dieneke 

Dijksma (mailadres: secr.dgzwolle@gmail.com) laat weten of je deze wilt bijwonen, 

krijg je de link toegestuurd. 

De ledenvergadering van de Remonstrantse gemeente zal plaatsvinden op donderdag 

22 april om 19.30 uur via Zoom. Wanneer je de secretaris Nanneke Rijkhoff 

(mailadres: nannekerijkhoff@gmail.com ) via de mail laat weten of je deze wilt 

bijwonen, krijg je de link toegestuurd. 

Fijne dagen gewenst 

 

Zwols vrouwenplatform 

Hierbij een link naar het persbericht van het Zwols vrouwenplatform over de dolle 

Maria lezing.  

http://www.zwolsvrouwenplatform.nl/nieuws/coach-rabia-madarun-geeft-eerste-dolle-

maria-lezing/   

Hiervoor is een filmpje gemaakt over Maria Milatz waarvan een deel bij ons in de kerk 

gefilmd wordt. 

Zij was Doopsgezind en heeft gevochten voor vrouwenrechten. 

https://www.wieiswieinoverijssel.nl/zoekresultaten/p2/123-marie-milatz  

Dieneke 

 

Wegkruipen of opnieuw op weg gaan? 

Onderstaand verhaal werd gelezen bij de bijeenkomst per zoom van de tafel van 4. 

Er was eens een kleine muis die op ontdekkingsreis wilde gaan. De eerste morgen toen 

ze op weg ging om iets nieuws in de wereld te ontdekken, wilde ze haar ogen goed 

gebruiken. Ze liep hierheen en ze liep daarheen. Ze keek en keek en zag veel mooie 

dingen: de zon, de blauwe hemel, bloeiende weiden en spelende kinderen.  

Maar later op de dag zag ze ook veel verdriet, mensen die honger hadden en mensen 

die ruzie maakten. Daar schrok ze van en ze werd erg bang. Vlug liep ze terug naar het 

muizenhol. Het liefst wilde ze daar voor altijd wegkruipen. Ze vroeg zich af: is er op de 

wereld meer duisternis dan licht, meer kwaad dan goed? 

mailto:secr.dgzwolle@gmail.com
mailto:nannekerijkhoff@gmail.com
http://www.zwolsvrouwenplatform.nl/nieuws/coach-rabia-madarun-geeft-eerste-dolle-maria-lezing/
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Ze begreep dat ze geen antwoord op haar vraag kreeg als ze in het muizenhol bleef. 

Daarom ging ze de volgende morgen opnieuw op weg om iets te ontdekken. ‘Maar 

vandaag wil ik goed luisteren en helemaal oor zijn’, dacht ze.  

Ze spitste haar oortjes en luisterde. Ze hoorde mooie geluiden: het lachen van mensen, 

het vrolijke zingen van kinderen, het fluiten van vogels, het ruisen van een beek.  

Maar later op de dag hoorde ze ook huilen en klagen, kreten van pijn en oorlogsgeweld. 

Dat maakte haar verschrikkelijk bang en ze vluchtte naar 

het muizenhol. Het liefst wilde ze daar voor altijd 

wegkruipen. En ze vroeg zich af: is er op de wereld meer 

duisternis dan licht, meer kwaad dan goed? 

Ze begreep, dat ze geen antwoord op haar vraag kreeg als 

ze in het muizenhol bleef.  

Daarom ging ze de volgende morgen opnieuw op weg 

om iets nieuws te ontdekken.  

‘Vandaag wil ik goed ruiken en helemaal neus zijn’, 

dacht ze. Ze liep hierheen en daarheen steeds ruikend en 

snuivend. En ze rook de geur van bloemen, van vers gebakken brood, de geur van kaas 

en spek.  

Maar later op de dag rook ze ook wat er op deze wereld stinkt: de uitlaatgassen van 

auto’s, de walmende rook van fabrieken en brandende afvalbergen. Ze kreeg het 

verschrikkelijk benauwd en vluchtte weer naar het muizenhol.  

Het liefst wilde ze daar voor altijd wegkruipen. En ze vroeg zich af: is er op de wereld 

meer duisternis dan licht meer kwaad dan goed? Ze had het niet kunnen ontdekken 

door helemaal oog, helemaal oor of helemaal neus te zijn. Daarom begon ze te roepen 

en te klagen: ‘Schepper van al het leven, weet u wel dat er zoveel stinkt op de aarde? 

Hoort u alles wat ten hemel schreit? Ziet u alle tranen en alle ellende op de wereld?’ 

Toen ze dat uitgeschreeuwd had, voelde ze zich al veel beter. Maar ze wachtte op een 

antwoord. En ze hoorde een stem uit de hemel die sprak: ‘Ik zie alle tranen, ik hoor 

alles wat ten hemel schreit en ik weet wat er stinkt op aarde. Maar denk je dat je de hele 

werkelijkheid hebt waargenomen? 

De kleine muis riep: ‘Ik heb het toch werkelijk gezien, gehoord en geroken?’ 

‘O nee’, sprak de stem, ‘misschien heb je hier en daar wat geroken, hier en daar wat 

gehoord en hier en daar wat gezien.. Ik zal je nieuwe moed geven, opdat je het 

muizenhol verlaat en weer opnieuw op weg gaat. Maar ik zal je ook ogen geven, die 

meer zien, oren die beter horen en een neus die vandaag al sporen vindt waar de wereld 

zich verandert: hoe uit een klein zaadje een boom van vrede groeit, hoe iemand mensen 

troost die verdriet hebben, hoe te midden van haat twee of drie zich verzoenen. Ga op 

weg zodat je deze sporen vindt, sporen van hoop en vrede!’ 

Zo sprak de hemelse stem en de kleine muis zei verwonderd: ‘O, nu heb ik moed 

gekregen om morgen opnieuw op weg te gaan met nieuwe ogen, nieuwe oren en een 

nieuwe speurneus zodat ik kan ontdekken waar de wereld begint zich te 

veranderen…..’ 

Naar een joods sprookje, in ‘Groeien als een boom’ verhalen bij symbolen en thema’s 

uit de bijbel,  

door Baukje Offringa 

  



Recept stoofschotel (veganistisch) 

Meestal kook ik niet van recepten maar kijk ik wat er in 

huis is. Zo ontstond dit recept. 

Voor 2 personen: 

1 flinke bataat (zoete aardappel) 

1 ui 

1 teen knoflook 

Ras al hanout (Marokkaans kruidenmengsel) 

Klein blik kikkererwten 

Zongedroogde tomaten 

50 gram rozijnen 

200 ml kokosmelk 

100 gram cashewnoten 

 

Geschilde en in blokjes gesneden bataat, uienringetjes, fijngesneden knoflookteentje en 

ras al hanout 5 minuten al omscheppend fruiten. Tomaatjes (naar smaak), rozijnen en 

kikkererwten met deel van het 

vocht toevoegen en aan de kook brengen. Laten pruttelen (20 min.). Kokosmelk en 

cashewnoten toevoegen en het geheel goed doorwarmen. Als het (te) nat is kan het 

geheel met een beetje maïzena 

gebonden worden. 

Eet smakelijk! 

Karin 

 

 

 

 

Agenda 

dinsdag 20 april     19.30 uur Ledenvergadering van de Doopsgezinde gemeente  

donderdag 22 april 19.30 uur Ledenvergadering van de Remonstrantse gemeente  

(via Google meet of Zoom) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inleverdatum kopij 26 april  E-mail: dewolwever@gmail.com 

  



 

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

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

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

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

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

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

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

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

Contactpersonen/ coördinatoren voor de volgende aandachtsgebieden: 

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

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

   Nellie Beukema  0529-432934 beukema1@home.nl  

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

   Dieneke Dijksma  038-4229600 dmdijksma@gmail.com  

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

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

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

   Dirk  Brugman  0529-433121 dbrugman@hetnet.nl  

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

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

Hoefslagmate 29 

8014 HJ Zwolle 


