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      DE WOLWEVER     

The hill we climb 

(Amanda Gorman) 

Het was in een week dat ik somberde over de wereld van 

vandaag, vanwege de vele plekken waar mensen als u en ik 

worden ingezet als oorlogswapens; waar mensen op zoek naar veiligheid aan hun lot 

worden overgelaten of bewust worden onthouden van water en voedsel. Zelfs nu ik het 

opschrijf zit ik hier hoofdschuddend achter mijn computerscherm.  

In die week las ik het gedicht van Amanda Gorman, The hill we climb, de heuvel die 

we beklimmen. 

En werkelijk, er viel een lichtglans in mijn somberte. Er ontwaakte iets van hoop, er 

werd iets in mij in werking gezet. Als een profeet had ze mij wakker gemaakt uit mijn 

gevoel van machteloosheid. Ze nodigde mij uit om verder te kijken naar wat is, door te 

kijken naar wat kan. En andere stemmen werden wakker van zoekers en zieners uit de 

geschiedenis van mensen. 

Ik hoorde Franciscus van Assisi: Maak mij een werktuig van uw vrede. Dat ik liefde 

breng waar haat is; dat ik verenig waar strijd is, dat ik hoop wek waar twijfel is, dat ik 

licht ontsteek waar duisternis is… 

En nog een stem hoorde ik, van Etty Hillesum: dat we met ieder atoompje haat, de 

wereld onherbergzamer maken dan ze al is. Met andere woorden, we kunnen ieder een 

atoompje liefde toevoegen aan de wereld.  

Het zijn stemmen die me helpen op te staan uit de somberte. Ik kan iets doen, hier en u. 

Tegenover alle schaduwen kan ik een klein straaltje licht laten schijnen. En ja, een klein 

straaltje licht verdrijft het donker.  

Zoals al die dappere journalisten die met hun doorzettingsvermogen de wereld laten 

zien hoe diep ellendig mensen er aan toe zijn. Ik was onder de indruk van het 

doorzettingsvermogen van een journaliste die bijna een jaar bezig was geweest om een 

visum te krijgen voor Jemen. Hoe uitzichtloos de situatie van de mensen daar ook is, 

door haar inzet raken ze niet vergeten en zijn wij getuige van het leed van de mensen 

daar. In mijn oren klinkt dan een oudtestamentische tekst, waar de Eeuwige tegen 

Mozes zegt: ik heb de ellende van mijn volk gezien, ik heb hun jammerklachten 

gehoord. Ik ken hun lijden en ik ga hen bevrijden. Vervolgens wordt Mozes, met zijn 

gestotter en verlegenheid aangezet eerste stappen te zetten naar die bevrijding. Zoals 

wij nu, ieder naar eigen vermogen, aan het werk gezet kunnen worden om mee te 

werken aan wereld waar alle mensen in heelheid kunnen leven.  

Laten we ons inspireren door Amanda Gorman: 

We kunnen een nieuw hoofdstuk schrijven, vol hoop en vreugde voor onze toekomst…. 

en bewegen naar wat zal zijn, als we macht met compassie verbinden worden liefde en 

verandering onze erfenis. 

Er is genoeg om over te somberen in de wereld van vandaag. Er is genoeg wakkerte in 

ons om met een atoompje liefde de wereld beter bewoonbaar te maken. 

Laten we daar deze tijd van advent een begin mee maken. Het licht van één kaars, van 

twee, drie en vier. Eindeloos deelt het licht zich voor wie het ziet. 

Fride Bonda 



 

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

 12 december Wolweverviering  ds. Tina Geels, 3
e
 advent 

 19 december adventsvesper*)  ds. Johannes vd Meer, 4
e
 advent 

 24 december kerstavond*): Lessons and Carols door gemeenteleden 

 25 december kerst voor jong en oud 

  2 januari Geen dienst 

 9 januari Wolweverviering  ds. Fride Bonda 

 16 januari Geen dienst 

 23 januari Wolweverviering  ds. Rinus van Warven 

 30 januari geen dienst; lezing in Synagoge 

*) AANVANG 19.30 UUR, ZONDER BEZOEKERS DUS ALLEEN VIA STREAMING 

Om aanwezig te zijn bij de viering is aanmelden vooraf nodig. Er mogen maximaal 25 

mensen in de kerk aanwezig zijn.  

Aanmelden bij Dieneke Dijksma, secr.dgzwolle@gmail.com  

of Nanneke Rijkhoff, nannekerijkhoff@gmail.com.  

De viering kan ook live gevolgd worden via de volgende  

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. 

 

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 diensten 

In de tijd van advent leven we van de donkere tijd van de winter naar het licht. In oude 

tijden was dat de zonnewende in de midwinternacht. Het is net als het gedicht van 

Amanda Gorman, The hill we climb, als je in een dal bent kun je alleen nog de weg 

omhoog gaan. Als de tijd het meest donker is, kun je alleen naar het licht toe. Rituelen 

van licht maken zichtbaar dat licht zich deelt en dat daardoor het donker verdwijnt.  

De eerste zondag van advent ligt achter ons, daar is de eerste kaars aangestoken.  

De tweede zondag vieren velen sinterklaas.  

Zondag 12 december gaat Tina Geels voor. Jarenlang predikant geweest in de 

Geertekerk in Utrecht en later in vrijzinnig Delft. Zij heeft een warm kloppend hart 

voor de kwetsbaren in onze samenleving en in mijn voorstelling zal ze daar zeker 

aandacht aan geven.  

Op de zondag van de vierde advent is er een vesper om 19.30 uur. Het is dichtbij de 

langste nacht, dichtbij de wending van de zon. Wat een zegen dat alles in beweging is, 

dat situaties kunnen keren. Ook de situatie met covid-19 gaat zich keren. Het is onzeker 

hoe de vieringen vorm zullen krijgen, maar in ieder geval zal er gestreamd worden, 

dankzij het streamteam met Ronald en Martijn Tuinstra. Geweldig wat een inzet van 

hun kant en van ieder die zijn/haar best doet om dingen door te laten gaan. 

Op kerstavond is er een viering van Lessons and Carols. Het is een Engelse traditie om 

in de kersttijd een liturgie te vieren met 9 teksten en 9 liederen. Acht zangers en 
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zangeressen van DoReVocaal zullen zingen. Negen mensen zullen de lezingen doen. 

Hoe het ook zij, in de kerk of achter het scherm: wij zijn er om met elkaar te vieren. 

1e kerstdag, zaterdagmorgen 25 december heeft de voorbereidingsgroep een viering 

georganiseerd waarvoor wij jullie van harte uitnodigen. De viering is m.n. bedoeld voor 

kinderen en hun (groot-)ouders . Het kerstverhaal wordt verteld, ondersteund met 

mooie beelden, we gaan zingen en er is muziek. Zijn jullie er bij of via de streaming? 

Tot dan! Dieneke, Valerie, Steffen, Ellis, Rieke, Jelma, Karin, Aart, Rachel en Martijn 

en Ronald. 

In het nieuwe jaar, in de dienst van 9 januari worden twee vrienden van de 

remonstrantse gemeente lid. Corine Brouwer is al bijna tien jaar vriend van de 

Remonstranten en wil graag lid worden. Michiel Jöbsis is sinds dit voorjaar vriend en 

nu wil hij lid worden. beiden zullen vertellen wat hen aanspreekt bij de Remonstranten. 

Er zijn een aantal nieuwe vrienden die welkom geheten worden. Johan en Mienke 

Oostijen komen al een tijdje bij ons in de kerk. Johan is o.a. gastheer en Mienke kan 

mij/ons verrassen met mooie schilderingen en teksten. Marijke de Koff heeft zich begin 

dit jaar ingeschreven als vriend. In de vorige Wolwever schreef ze over haar 

belevenissen met haar scootmobiel. Sieni Bakhuis is sinds deze zomer ingeschreven als 

vriend en voelt zich thuis bij de Remonstranten. Het is bemoedigend dat mensen hun 

weg naar de Remonstranten in de Wolweverkerk weten te vinden. 

 

Belangrijke mededeling:  
Lieve mensen,  

Eind november werd mij duidelijk dat mijn energie op is. Ik vind het heel erg jammer, 

maar ik zal de hele maand december niet mijn werk kunnen doen. Alle goeds voor 

jullie in deze decembermaand, 

Fride Bonda 

 

Muziek voor de ziel – 12 december 

De dagen zijn kort, de nachten lang. Het zijn de donkere dagen voor Kerst. Mensen 

zoeken de gezelligheid op van huis en haard. Gezeten bij een knappend vuur laat 

menigeen zijn gedachten gaan. De balans wordt opgemaakt: wat is er terechtgekomen 

van mijn voornemens, heeft het jaar gebracht wat ik ervan had verwacht? Vragen als 

deze zullen de Parijse componist Charles-Valentin Alkan niet vreemd zijn geweest.  

Zijn leven lang werd hij achtervolgd door een uitzonderlijk hoge taakopvatting.  

Aanvankelijk leek hij voorbestemd om uit te groeien tot een wereldster. Reeds op 6-

jarige leeftijd bezocht Alkan het conservatorium en nauwelijks volwassen schitterde hij 

als pianovirtuoos; een hoedanigheid waarin hij zelfs Franz Liszt naar de kroon stak. 

Componeren kon hij als geen ander en nog altijd vergt zijn oeuvre het uiterste van de 

pianist. 

Intimi ervoeren Alkan als een bevlogen, zij het eenkennige persoonlijkheid. Misschien 

was dat laatste wel de reden waarom hij werd gepasseerd voor een aanstelling aan het 

Parijse conservatorium. Dit kwam Alkan zijn eer te na. Ontgoocheld wierp hij zich op 

een studie van de Talmoed en de Bijbel, die hij uit de grondteksten integraal naar het 

Frans overzette. Optreden deed hij niet meer. 

Uit zijn pen vloeit de ene na de andere compositie. In het mondaine Parijs vinden ze 

geen gehoor. Het isolement valt hem zwaar. Verbitterd schrijft hij aan zijn vriend, de 



pianist Ferdinand Hiller: ‘Ik word met de dag pessimistischer en krijg een steeds 

grotere hekel aan vrouwen. Niets de moeite waard, goed of nuttig om te doen... 

niemand aan wie ik toegewijd kan zijn.’ In 1888 sterft Alkan. Zijn composities waren al 

vergeten. 

Op zondag 12 december luisteren we naar de Barcarolle uit zijn Recueil de Chants opus 

65. In de regel is een barcarolle, ook wel betiteld als gondellied, lichtvoetig van aard. 

Die van Alkan echter is bedachtzaam en in mineur, met opmerkelijk genoeg de 

Frygische secunde: een overblijfsel uit het Antieke toonsysteem en nog aanwezig in de 

Arabische muziek en sommige mediterrane volksliederen. Het Oosters tintje bezorgt 

het stuk een enorme diepgang. Een goede gelegenheid om al luisterend het jaar te 

overdenken. 

Kor Pollema 

 

Diaconale collecten in december/januari (alle doelen hebben een ANBI-status) 

Diaconale collecten in december 2021 en januari 2022 

Zondag 12 december 2021 - NeMaTo Change a Life is het ontwikkelingsproject in 

enkele townships in Zuid-Afrika, waaronder Nelson Mandela Township, dat jaren 

geleden is opgezet en nog steeds enthousiast begeleid wordt door oud-Zwollenaar Jan 

Blom van Assendelft. 

Zondag 19 december 2021 Daklozen (nacht)opvang De Herberg 

Eten, een douche en een dak boven het hoofd. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend. 

Maar dat geldt niet voor iedereen. Wie door omstandigheden tijdelijk even géén dak 

boven zijn hoofd heeft en nergens anders terecht kan, is welkom in De Herberg aan de 

Nijverheidstraat 1a (langs de A28 naast de afrit Zwolle-Centrum). Financiële bijdragen 

zijn welkom op bankrekeningnummer NL11RABO 0106.681.621 t.n.v. Stichting De 

Herberg te Zwolle. 

Vrijdag 24 december 2021 Voedselbank Zwolle 

In deze kerstperiode willen we met name denken aan hen, die onvoldoende geld hebben 

om zelfs het hoognodige voedsel te kunnen betalen. Daarvoor werkt de Voedselbank 

Zwolle. Eerder zamelden we nog wel voedingsproducten in, maar geld is efficiënter en 

nodig, zodat de rekeningen voor elektriciteit, benzine, huur van een auto e.d. betaald 

kunnen worden. Voor meer informatie: https://voedselbankzwolle.nl  

Giften naar NL56 INGB 0001 4861 19 t.n.v. Voedselbank Zwolle e.o. 

Zaterdag 25 december 2021 - Door Doopsgezind WereldWerk, stichting voor 

solidariteit en vrede, worden zo'n 170 kinderen in Brazilië. Paraguay en Tanzania 

financieel ondersteund. Het gaat om kinderen uit gezinnen die zelf niet voldoende 

middelen hebben om scholing te bekostigen. 

Voor het sponseren van de kinderen, wordt het Adoptie Programma "Geef een kind een 

kans" gedragen door een groot aantal vaste sponsoren, individueel of als kring of 

gemeente. Zij hebben hun steun voor een langere tijd toegezegd om zo kinderen een 

kans op een betere toekomst te bieden. Met de zondagsclub ondersteunen we al heel 

veel jaren een project in Brazilië. Eerst was dit 1 kind en we kregen daar ook 

'persoonlijk' bericht van, maar sinds vorig jaar is dit veranderd. We krijgen nu bericht 

van het hele project en in algemene zin hoe het met de kinderen gaat. Zij hebben te 

maken (gehad) met de gevolgen van de Corona pandemie, waardoor kinderen niet naar 

school konden. Behalve het feit dat ze daarom overdag geen opvang hebben wat hen 



veiligheid geeft, missen ze onderwijs. De begeleiders en verzorgers proberen hierin zo 

goed mogelijk te helpen door het digitale onderwijs via de telefoon te regelen. Doordat 

ze niet naar school kunnen, krijgen ze ook de schoolmaaltijden niet. De verzorgers en 

begeleiders vanuit het project hebben voedselpakketten gemaakt om te verdelen onder 

de families, want de economische omstandigheden zijn er natuurlijk niet op vooruit 

gegaan. Onze steun is dus erg belangrijk! 

Zondag 9 januari 2021 - SOS Kinderdorpen biedt hulp aan kwetsbare kinderen in 136 

landen en gebieden. Ontvangen giften van donateurs in Nederland besteden we in 12 

landen waar SOS Kinderdorpen actief is. Wereldwijd wordt structureel gewerkt voor 

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

hun ouders zijn verloren. Ook in Nederland. 

Zondag 23 januari 2021 Artsen zonder Grenzen 

De teams van Artsen zonder Grenzen bieden medische noodhulp aan mensen in 

crisissituaties. Ieder mens - ongeacht huidskleur, geloof of politieke overtuiging - heeft 

recht op medische zorg. Daar zet de organisatie zich voor in, elke dag weer.  

De aandachtsgebieden: Medische basiszorg, Moeder-en-kindzorg, Bestrijden van 

uitbraken en epidemieën, Vaccinaties, Specialistische zorg, Voedingshulp. 

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. 

 

Nemato, Change a Life! Extra nieuwbrief van Jan Blom. 

De redactie ontving tussentijds extra nieuws van het project in zuid Afrika. De brief is 

in het Engels. Er is een beknopte vertaalde samenvatting gemaakt.  

Beste donateurs, 

Twee sporters van Nemato hebben deelgenomen aan het wereldkampioenschap: 

Trampoline springen. Ze hebben geweldig gepresteerd en als enigen het Afrikaanse 

continent vertegenwoordigd. Voor een derde Nemato deelnemer is deelname, ondanks 

vele inspanningen, helaas niet gelukt. Onze manager Mr. Lunga was onderweg met één 

van de Quantum-busjes en werd overvallen. Hij beleefde een heftig en angstig incident. 

Hij raakte niet gewond en maakt het momenteel naar omstandig heden goed. Hij 

ontvangt psychologische hulp. Het busje is verloren en zal vervangen moeten worden. 

Er wordt nagedacht over de aanschaf van een duurzame bus (met gebruik van  

zonne-energie) en eventuele tips zijn welkom! Graag wil ik bij deze een oproep doen 

om te blijven doneren zodat er verder gegaan kan worden met het renoveren van de 

gebouwen. De vloeren zijn erg aan vervanging toe en daar is veel geld voor nodig.  

Met vriendelijk groet, Jan Blom. 

Nemato Change a Life is collectedoel tijdens de viering van 12 december.  

 

UIT DE WOLWEVERKERKENRADEN 

Corona 

Helaas, opnieuw Corona perikelen. Het is niet anders. De Doopsgezinde en 

Remonstrantse kerkenraden van onze Wolwevergemeenschap stellen dan ook voor om 

in verband met de kwetsbaarheid van veel van onze leden/vrienden weer voor een paar 

weken terug te gaan naar de volgende maatregelen: 



1. max. aantal aanmeldingen 25. Aanmelden voor de viering is een voorwaarde. 

(Dieneke Dijksma, secr.dgzwolle@gmail.com, Nanneke Rijkhoff,  

nannekerijkhoff@gmail.com) 

2. mondkapjes dragen bij verplaatsingen in de kerk. 

3. wij zingen niet mee – wordt gedaan door voorzangers.  

4. Voorlopig even geen koffie/thee na de viering.  

De streamingen zullen steeds doorgaan.  

Alle vieringen kunnen via YouTube gevolgd worden. 

De kerst(avond)viering wordt een verrassing met Lessons and Carols. Zeker de moeite 

waard om te kijken via de streaming. We weten niet wat de coronasituatie ons brengt en 

we zullen handelen naar bevind van zaken. Via de nieuwsbrieven houden we jullie op 

de hoogte. 

Onze predikant - ds. Fride Bonda - heeft gezondheidsklachten. Zij neemt een maand 

rust. Wij wensen haar vanuit onze beide gemeentes een rustige en hoopvolle periode 

toe. 

De viering voor 12 dec. is ongewijzigd. De Vesper van 19 december zal verzorgd 

worden door ds. Johannes van der Meer (tijdstip kan wijzigen, houd de nieuwsbrief in 

de gaten).  

Tineke de Vries 

John Butterfield 

 

 

 

  

 

Donderdag 16 december wordt de kerkzaal weer versierd. Extra handen zijn welkom! 

Wie wil meehelpen? We houden afstand en verdelen de versiertaken. 

Opgave bij Jelma Wiegersma jelmawiegersma@gmail.com en/of Janny Buijnink  

jannybuijnink@hotmail.com  

 

Uit de Doopsgezinde kerkenraad  

Het preekrooster 2022 

In het preekrooster voor 2022 zullen we t.a.v. de 4e zondag een aantal verrassende 

voorgangers tegenkomen. Veel Doopsgezinde predikanten waren ten tijde van het 

invullen van het rooster reeds elders besproken. Mochten er gaten vallen in dit 

preekrooster dan zullen we daar zeker rekening mee houden. 

Commissie toekomst gebouw 

Dinsdag 7 december gaat de commissie Toekomst gebouw officieel van start. Zoals 

afgesproken op de ledenvergadering gaan Theo te Winkel, Lieuwe Dijkstra en 

waarnemer van de Remonstranten Harry Wendt zich bezig houden met de mogelijke 

financiële, organisatorische, bouwkundige opties aangaande het gebruik van ons 

gebouw in de toekomst.  

Hierbij wordt rekening gehouden met de draagkracht van de gemeente. 

Dieneke Dijksma 

  

Kerk versieren, kom je ook? 

mailto:secr.dgzwolle@gmail.com
mailto:nannekerijkhoff@gmail.com
mailto:jelmawiegersma@gmail.com
mailto:jannybuijnink@hotmail.com


Verslag van de Doopsgezinde ledenvergadering 

Op 9 november jl. was er weer een ledenvergadering van de Doopsgezinde Gemeente. 

Er waren, buiten de leden van de kerkenraad, 9 aanwezigen. Desondanks was het een 

goede vergadering.  

Afscheid en welkom 

Er werd met veel lof afscheid genomen van Ekke en Truus Klamer, verhuurders, en 

Leo de Wit en Ans Bennink als kerkmeesters. Zij waren allen niet aanwezig, maar 

hebben een bedankje thuis gekregen. Aart Hoogcarspel en Karin Janze werden welkom 

geheten als nieuwe verhuurders. Ook zal Aart als nieuwe kerkmeester gaan optreden.  

Commissie Beheer Gebouw 

Er zal een commissie beheer gebouw in het leven geroepen worden. Renze zal hierin 

plaats nemen i.v.m. de financiën, Aart als kerkmeester en verder zullen er nog een paar 

leden gevraagd worden om hieraan deel te nemen. 

Commissie Toekomst Gebouw en Financiën 

Er zal een commissie toekomst gebouw en financiën gaan starten. Er zijn binnen de 

Doopsgezinde gemeente namelijk een aantal uitdagingen: de gemeente vergrijst, 

minder inkomsten, geen zicht op toename leden/vrienden/belangstellenden.  

Het achterstallig onderhoud en het normale onderhoud vergt een flinke bijdrage per jaar 

de aankomende jaren. Om toch verder te gaan is de behoefte aan advies zeer aanwezig 

binnen de Doopsgezinde gemeente Zwolle inzake de toekomst van de gemeente met 

betrekking tot het gebruik van ons gebouw en onze financiën in algemene zin.  

De commissie krijgt de volgende opdracht: onderzoek de financiële impact van de 

DGZ bij ongewijzigd beleid. Onderzoek de financiële mogelijkheden t.a.v. het beheer 

en gebruik van het gebouw. 

Groene Kerk  

Tijdens de vergadering is ook gesproken over het zijn van een Groene Kerk.  

Het label Groene Kerk mag je hebben wanneer je de intentie hebt om ieder jaar een 

stapje te zetten. Voorstel is om eerst te kijken of hier breder draagvlak is. Hiervoor zal 

een werkgroepje in het leven geroepen worden. In het verlengde hiervan wordt het 

voorstel om over te stappen naar een groene bank, de SNS bank, aangenomen. 

Peiling  

Verder is er de wens uitgesproken om net als de Remonstranten een peiling m.b.t. de 

samenwerking tussen Doopsgezinden en Remonstranten uit te voeren. Deze peiling zal 

binnenkort digitaal (of desgewenst op papier) verstuurd gaan worden naar alle leden. 

 

In memoriam 

Op 19 november 2021 is overleden zr. Tineke Klomp-Veenstra (geboren 12 februari 

1929). 

Zij is in de doopsgezinde gemeente Zwolle gedoopt in 1949 door ds. Meerburg 

Snarenberg, samen met een heel aantal anderen. De kinderen, die het echtpaar Klomp 

kreeg, zijn hier in de kerk opgedragen. In het kinderboek van de Doopsgezinde 

gemeente heb ik er vier gevonden. Vele jaren heeft ze in Assendorp gewoond aan de 

Molenweg. Ik heb haar ontmoet als contactpersoon in de wijk Assendorp, toen haar 

man al was overleden. Zijn afscheidsdienst heeft ook in de Zwolse Doopsgezinde kerk 

plaatsgevonden. Zij vond het leven na het overlijden van haar man minder leuk, had 

daar wel moeite mee. Het contact met de gemeente was in die tijd al minder. Na haar 



verhuizing naar Diepenveen, een aantal jaren geleden, in de buurt van dochter Irma, 

bestond het contact alleen nog uit het ontvangen van de Wolwever. 

Zij ruste in vrede. 

Aart Hoogcarspel 

 

Bloemen uit de kerk  

Zondagmiddag 14 november jl. gaat de bel, op de stoep een man met een grote bos 

bloemen, die zegt: ik breng u de bloemen van de kerk, ik ben Doopsgezind.  

Ik herkende een bekend gezicht en hij bracht bloemen naar een Remonstrant.  

Beiden lid van dezelfde kerk, waar de bloemen van de Gedachtenisdienst die morgen 

hadden gestaan. Ik dacht meteen aan de vele lichtjes, die er vast ook waren geweest en 

dezelfde bloemen. 

De kerkbloemen, die ik altijd “gezegende bloemen“ heb genoemd. Die werden me nu 

gebracht en ik heb ze met veel dank aanvaard. Daarbij moest ik aan een tekst denken, 

die ik een paar dagen geleden in het Frans bij een rouwadvertentie zag staan. Omdat ik 

hem zo bijzonder vond, scheurde ik hem voorzichtig uit. 

Hij luidt vertaald :  

“Er is iets sterker dan de dood 

het is de Aanwezigheid van de Afwezigen 

in de herinnering van de levenden” 

Jean d’ Ormesson 

Chrystel Ekker-Culeman 

 

Zondag 28 november werden wij verrast met de kanselbloemen 

van de dienst in de Wolwever. Hiervoor hartelijk dank! Gemma 

wordt in Isala goed verzorgd, maar verlangt natuurlijk ook naar 

huis. Geduld! Het gaat in de goede richting. 

Hartelijke groet, Wim en Gemma de Jonge 

 

Blij verrast waren we toen we tijdens de ledenvergadering een 

prachtig boeket ontvingen voor het werk dat we nog niet eens 

gedaan hebben. 

Aart Hoogcarspel, Karin Janze 

 

 

 

 

 

 

 

ZONDAGSCLUB 

Hallo allemaal, 

We hebben besloten om geen zondagsclub te organiseren voor de aankomende tijd.  

We vinden het heel jammer, maar we willen voorzichtig met elkaar omgaan. Om jullie 

toch de mogelijkheid te geven nog een verhaal te horen, zullen Dieneke en ik weer 

Voor kleine en grote mensen 



filmpjes op YouTube plaatsen. We hopen dat jullie en je familie goed door deze tijd met 

strengere regels zullen komen! We zien elkaar vast weer als dat weer kan! 

Groetjes, Dieneke en Valerie 

 
 

Verslag bijeenkomst wijkcontactpersonen 2 november 2021 

Op 2 november kwamen de Doopsgezinde wijkcontactpersonen bij elkaar, om na lange 

tijd van elkaar te horen hoe het gaat met hun werk. Meeleven, een verjaardagskaart, een 

ziekenbezoek: ook in coronatijd lukte dat redelijk. Veel wijkcontactpersonen doen dit 

werk al jaren, en hebben een vertrouwensband opgebouwd met leden en vrienden in 

hun wijk. Een vraag aan u: leeft u ook mee met uw wijkcontactpersoon als er wat is? 

We maakten enkele praktische afspraken. Het was fijn dat Fride Bonda (predikant) en 

Tineke de Vries (namens de kerkenraad) er ook bij konden zijn om zaken af te 

stemmen. Eerste stap samenwerking spreken van dezelfde taal? 



Doopsgezinden hebben het meestal over wijkcontactpersonen. Bij de Remonstranten 

heet dit contactleden. Secretaris Nellie Beukema schreef in de Wolwever van juni 2021 

wat contactleden doen. Bij Doopsgezinden is dat hetzelfde: het gaat om het versterken 

van de onderlinge band door het onderhouden van het contact in de wijken. Samen 

gemeente zijn  - dat doe je op vele andere manieren dan alleen door zondags naar de 

kerk te gaan. In 2022 organiseren Doopsgezinden en Remonstranten samen een 

toerustingsbijeenkomst voor alle wijkcontactpersonen, onder leiding van onze 

predikant. Of moet ik zeggen voor alle contactleden en wijkcontactpersonen? Laten we 

een gemeenschappelijke taal spreken, dat helpt om elkaar te verstaan. Zo geven we ook 

op dit gebied de Wolweverkerk samen gestalte. 

Tineke Datema, coördinator wijkcontactpersonen Doopsgezinden 

 

Nieuw contactlid Remonstrantse gemeente 

Het is fijn om te kunnen berichten, dat Corine Konijnenbelt onlangs contactlid 

geworden. Het is een nieuwe wijk en in onderling overleg hebben we afgesproken, dat 

ze enkele wijkleden in Zwolle heeft. 

De Remonstrantse gemeente kent nu 12 contactleden. Zij onderhouden namens de 

gemeente contact met de mensen in hun wijk en zijn zo op de hoogte hoe het daar gaat. 

Hoe het contact plaats vindt, hangt af van wat de leden prettig vinden en de eigen 

mogelijkheden van het contactlid. Dat kan door een bezoekje of via telefoon, mail e.d. 

Een en ander hangt nu ook af van de maatregelen i.v.m. corona.  

De contactleden brengen ook de paasgroet en het zakboekje rond. 

Enkele wijken zijn al een tijdje vacant, m.n. op de Veluwe. 

We wensen Corine een goede tijd toe in haar nieuwe functie. 

Nellie Beukema-Kremer 

 

Bijeenkomst Remonstrants Vrouwen Contact op 21 december 2021  

en 18 januari 2022  

Corona gooit weer roet in het eten: onze geplande bijeenkomst op 21 december - de 

kerstbijeenkomst - moet ik weer annuleren; te veel mensen in de woonkamer. Ook de 

bijeenkomst op 18 januari staat nog op losse schroeven, ook daarvoor moeten we eerst 

afwachten of de omstandigheden voldoende verbeterd zijn om het door te laten gaan.  

Ik stuur jullie uiterlijk een week van te voren bericht of het door kan gaan.  

Jullie horen nader.  

Joke Spiers 

 

 

 

 

 

Eerste advent 
Toen ik hoorde dat Fride Bonda niet zou kunnen voorgaan op de eerste Zondag van 

Advent, wenste ik haar sterkte en zij reageerde meteen, dat ik er verstandig aan zou 

doen om tòch te gaan, omdat haar vervanger ds Foeke Knoppers een goede, 

filosofische benadering zou inbrengen. Dat sprak mij aan en zo zat ik op veilige 

onderlinge afstand ongeveer in het midden van het twintigtal kerkgangers, die net als ik 

Wat ons boeit, beweegt en bezighoudt 



door Tineke Datema hartelijk welkom waren geheten, op QR-code gecontroleerd en 

van liturgie en liedboek voorzien. Zij bleek ook de lector te zijn. Een mij onbekende 

jongeman (Jan-Willem Altelaar, red.) speelde goed piano en later orgel. Karin en Aart 

vormden het harmonieuze koor namens ons allen. Onze voorganger bleek een rijzige 

man, keurig in het pak en met dito gecoiffeerde haardos, snor en korte baard. Hij zei 

meteen aan het begin, dat hij als teksten voor deze eerste advent (adventus = de 

komende) gekozen had voor de ‘ouderwetse’ aanpak, namelijk Jesaja 40: 1-9, waarin 

goed nieuws wordt gebracht voor Jeruzalem, want het Koninkrijk van de Eeuwige zal 

er zijn! De tweede tekst Mattheus 21: 1-9 verhaalt van de twee vooruitgestuurde 

discipelen, die een ezelin met haar jong moeten halen, waarna Jezus op dat lastdier 

vanaf de Olijfberg afdaalt over de palmtakken en mantels tussen de menigte naar de 

stad. 

Ds. Knoppers begint met een filosofisch-psychologische benadering van wat er gebeurt 

in de huidige tijd. Een deel van de bevolking is tegen de lockdown, tegen de vaccinatie, 

tegen slavernij in vroeger eeuwen, tegen allerlei vormen van discriminatie. Dat deel 

maakt zich boos, nee, zelfs woedend en wat gebeurt er dàn? Men denkt niet goed meer 

na, slaat in blinde woede kostbare dingen van de samenleving kort en klein, slaat de 

door ons allen aangestelde ordehandhavers en hulpverleners het ziekenhuis in en 

ontregelt zo de samenleving. Teleurstelling, onvrijheid en woede spelen die mensen 

parten. Je kunt echter ook vertrouwen hebben, rust in de hoop en verwachting dat er 

een goede toekomst is en er goed wordt nagedacht op welke manier die toekomst 

werkelijkheid zal kunnen worden. Er blijft dan tijd en ruimte voor overleg en bijsturen 

om het gewenste doel te bereiken. Jesaja spreekt dan zelfs in de termen van die tijd 

letterlijk van het egaliseren van het landschap. Zacharias (9,9) schrijft zelfs letterlijk 

over de ezelin en haar jong. Volgens Mattheus haakt Jezus daar op in door af te dalen 

op een lastdier. Een lastdier dat een veulen bij zich heeft dus met toekomst.  

Hij daalt af naar de stad over mantels en palmtakken tussen een juichende menigte, die 

het koninkrijk der hemelen hier al op aarde verwacht.  

Op de eerste advent zetten wij de eerste stappen op het pad naar de toekomst/naar de 

ons toekomende en stellen wij de vraag of wij horen bij de groep vertrouwelingen, die 

rust uitstraalt, nadenkt en mee doet op de weg naar een toekomst, waarin de Eeuwige 

met ons is, ons bemoedigt en waar nodig steunt. 

’s Avonds had ik dienst als EHBO/BHV-er in de Grote of Andreaskerk in Hattem.  

Men had vergeten mij op de hoogte te stellen, dat de dienst vanwege Covid-19 

eigenlijk alleen digitaal zou zijn. Koster Gerard van de Worp trad mij bij binnenkomst 

tegemoet, zeggende dat ik wel weer naar huis kon gaan. Jaap Swart bespeelde het orgel 

en er zat slechts één dame ongeveer halverwege in de kerk. De mooie kerk, het 

orgelspel en de rust doen mij echter besluiten om te blijven. De dienst zal worden 

gehouden door een predikant van elders op de Biblebelt, want hij valt onder de 

StadsNoord-Westwijk en die is tot eind dit jaar nog niet gefuseerd met de reeds 

gefuseerde Zuid/Gereformeerde PKN i.w. Precies om zeven uur komen 6 ouderlingen 

en een jonge predikant binnen en stopt het orgelspel. Er brandt geen paaskaars en na de 

mededelingen begint de dienst. Geen liederen van Huub Oosterhuis of andere, meer 

moderne uit het Liedboek. Gelukkig zit ik op zódanig veilige afstand, dat ik rustig en 

zonder mondkapje kan zingen. De dienst heeft echter een heel ander karakter. Ik mis de 

verwijzingen naar de maatschappij van het heden en de keuzes, die ieder moet maken. 



Impliciet wordt echter duidelijk gemaakt dat de mens gelovig moet zijn en vertrouwen 

hebben op de Eeuwige. Dat is sneller gezegd, dan dat dat door de vele herhalingen 

goed tot je doordringt, maar dat zal wel aan mij gelegen hebben. Het is ten slotte avond 

en het tweede uur van veel alleen maar luisteren. Bij de uitgang blijkt het wèl mogelijk 

de dienstdoende ouderling en predikant op afstand met een hoofdknik en groet te 

danken en een goede avond te wensen. 

Theo te Winkel 

 

Verscheidenheid is rijkdom, verdeeldheid is verkettering, onverdraagzaamheid 

een tragedie 

Deze maand is het al weer vier jaar geleden, dat we met een groepje Zwolse 

Remonstranten afreisden naar België. Daar waren we een weekend te gast bij de 

benedictijnen in het Monastère de Chevetogne. Dit herenigingsklooster werd in 1925 

opgericht en vindt sinds 1939 onderdak in gebouwen in de buurt van het dorpje 

Chevetogne. Aan de noordkant van het klooster is een katholieke kerk in de Latijnse 

(roomse) traditie. Ten zuiden van het klooster is een katholieke kerk in de Byzantijnse 

(oosterse) traditie. 

De stichter was Dom Lambert Beaudin (1873-1960). Vanuit zijn gedachten over 

oecumene wilde hij communicatie in gang zetten tussen de oosterse en de westerse 

katholieke kerk.  

Het was vroeg als de wekker ging en we door het donker de kou ingingen. Langs de 

velden waar we de vage contouren van slapende koeien zagen, bereikten we de 

Byzantijnse crypte. Een monnik stak de kaarsen aan in een ruimte gevuld met de geur 

van wierook. Enkele monniken met grote baarden in zwarte pijen sloegen kruisen, 

zongen op meditatieve rustige toon en reciteerden teksten in het Frans.  

Van vrijdagavond tot zondagochtend woonden we vier vieringen bij. Sommigen 

daarvan duurden langer dan twee en een half uur. Het gevoel van tijd vervaagde.  

Het idee was om alle activiteiten zoveel mogelijk in stilte te doen, zodat je geest tot rust 

kon komen en je de diepere lagen van je innerlijke bron kon bereiken. Het is interessant 

om je bewust te worden van verschillende soorten stiltes. Zo zijn er geladen stiltes en 

ontspannen rustige stiltes. Chevetogne roept vooral de laatste soort op. Het is ook een 

stilte die je in contact kan brengen met je diepste innerlijke idealen en verlangens.  

Als wij na een viering in stilte terug liepen naar ons onderkomen sprak niemand. 

Niemand wilde deze ban doorbreken. Vanuit Chevetogne namen we een CD mee van 

de byzantijnse vieringen. Regelmatig zetten wij die thuis op en gaan dan weer op in de 

meditatieve klanken. De wens van Lambert Beaudin over samenwerking en samengaan 

van de Roomse en de Oosterse katholieken is nog ver weg. Na het luisteren naar de CD  

afgelopen zondag kon ik de vergelijking met Doopsgezind en Remonstrants Zwolle 

niet onderdrukken. De laatste jaren groeit ook daar een behoefte aan meer 

communicatie met elkaar. Samengaan ????  Samenwerking ??? In Chevetogne zijn ze 

daar nog niet uit. Pêre Michel, een onlangs overleden abt van het klooster, zei in dat 

verband: “VERSCHEIDENHEID IS RIJKDOM, VERDEELDHEID IS 

VERKETTERING, ONVERDRAAGZAAMHEID EEN TRAGEDIE.” 

De verscheidenheid is in de Wolwever groot. Laten we die koesteren en de identiteit 

van honderden jaren Doopsgezinde en Remonstrantse traditie behouden. Dat neemt 

uiteraard niet weg dat we veel dingen met elkaar kunnen doen en we respect moeten 



hebben voor elkaar. Verschillen tussen Doopsgezinden en Remonstranten in Zwolle 

bestaan. Door samenwerking kun je die minder groot laten worden. Maar is het juist 

niet beter de verschillen te benadrukken en zo de eigenheid van de Remonstranten en 

de Doopsgezinden te bewaren? Juist die twee stromingen kunnen de Wolwever 

aantrekkelijker maken! Zo biedt je iets te kiezen aan, aan nieuwe leden en vrienden. 

Bovendien behoud je de aantrekking voor de “oude” garde. Een principe van de 

gestaltpsychologie is immers: “Het geheel is meer dan de som der delen”. 

Claas G. Hamming 

 

GROENE SUGGESTIES 

De redactie neemt in het nieuwe jaar de rubriek: “Groene suggesties” op.  

De Wolwever gemeente wil graag een groene kerk zijn. Graag willen we duurzame 

informatie voor het gewone leven met elkaar delen. Schroom niet om een bijdrage te 

leveren en schrijf mee! Mail naar: dewolwever@gmail.com 

 

Boerenmarkt – Zwolle  
Voor ons is een flink deel van de dagelijkse kost van biologische geteelde oorsprong. 

We vinden het een geruststellende gedachte dat ons voedsel door gemotiveerde 

producenten met zorg en toewijding geteeld is en er verantwoord voor “Moeder Aarde” 

is gezorgd. De meerprijs die betaald moet worden doet daar niets aan af. Het is een 

keuze. Op de vrijdagmarkt staan aan de Rodetorenpleinzijde 6 biologische 

marktkramen. Het totale assortiment omvat een mix van producenten uit de regio.  

Je kunt er biologisch brood kopen, groente-en fruit, kaas en eieren, vlees, een royaal 

assortiment paddenstoelen, en losse granen, noten, zuidvruchten (neem je eigen 

zakjes/verpakking mee). Wij vinden het leuk om wekelijks even contact te hebben met 

de producenten. Je krijgt daardoor meer binding met dat wat je eet. We treffen er ook 

regelmatig bekenden. Dat is mooi meegenomen in een tijd waar sociale contacten 

verminderd zijn. De bedrijvigheid van de markt spreekt ons aan, de eigen keuze qua 

hoeveelheid, minder verpakkingsmaterialen, vers van het land, seizoensgebonden 

producten én uit de regio. Allemaal winstpuntjes op het gebied van duurzaamheid. 

Steffen Zantingh en Ellis van der Zee 

 

Leven met duurzame keuzes 

Op verzoek van onze predikant deel ik voor de Wolwever enige overwegingen over het 

onderwerp “Milieu en Klimaat’’. De klimaattop van Glasgow is daarvoor een goede 

aanleiding. Wat doe ik met het milieu en voor het klimaat en wat doet het milieu en 

klimaat met mij (onze schepping)?  

Hopelijk kunnen we elkaar inspireren om daarmee goed en sober om te gaan.  

Toen wij in Zwolle kwamen in 1990, waren we met 6 personen. Alle kinderen zijn het 

huis uit sinds 2006 en we wonen nog steeds met z’n tweeën, met veel plezier in dit vrij 

grote huis. In 2007 hebben we verbouwd. Aanvullende vloerverwarming en een heel 

nieuw dak, zowel de pannen als de onderlaag zijn geheel vernieuwd en geïsoleerd. 

Verder is ons huis sindsdien ‘levensloopbestendig’, we doen alles op de begane grond, 

d.w.z. eten, slapen en badderen. Sinds 2009 liggen er 48 zonnepanelen op het dak.  

We produceren ruim meer elektriciteit dan dat we in een jaar gebruiken. Maar onze CV 

gaat op gas. De ketel stamt uit 2012 en kan nog even mee. ‘Van het gas af’ is nu geen 
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optie voor ons. Onze betonsteenmuren zijn helaas niet goed te isoleren, waarschijnlijk 

alleen van buiten kan er ‘iets tegenaan’ en dat is nu niet aan de orde. Onze thermostaat 

staat overdag op 18,5graden, vanaf 17 uur op 19,5 en ‘s nachts op 17, via onze 

klokthermostaat. De vloerverwarming is traag met opwarmen, daarom hebben we een 

gaskachel in de woonkamer voor incidenteel (aanvullend) gebruik, die we tot nu toe -

dit jaar - nog niet hebben gebruikt (ik schrijf dit op 21 november 2021). Voor koude 

dagen overwegen we een losse elektrische radiator om de gaskachel met rust te laten en 

onze ‘eigen overmaat’ elektriciteit nuttig aan te wenden. Deze optie vraagt nog 

besluitvorming en uitwerking. We hechten erg aan onze woonplek vlakbij de 

Overijsselse Vecht, wandelen en tuinieren in de natuur met bos, weiden, dijkjes, een 

echte oude berg en fraaie vergezichten.. We wandelen en fietsen (niet elektrisch!) naar 

vrijwel alles in de nabijheid. Wij hebben 2 oude (fossiele) auto’s van 11 en 14 jaar oud, 

die het nog prima doen. Vervangen..? Nee…we rijden nu weinig, maar afscheid nemen 

van oude maar bruikbare zaken, die nog functioneel zijn, ligt niet zo in onze aard. 

Daarbij, mijn oude 5 cilinder van 14 jaar oud rijdt zo heerlijk.  

Ons eigen moestuinbeleid is voor verbetering vatbaar, maar we genieten van wat er wel 

lukt. We maken onze eigen compost van tuinafval, koffieprut en ander organisch 

materiaal voor in de eigen tuin. We vliegen niet meer sinds 2019. Daarvoor vlogen we 

heel weinig. Nu kan het niet door Corona en we hebben ook geen plannen. Het was 

heerlijk om dit jaar 3 weken met de caravan weg te kunnen deze zomer, maar verder 

houden we er om niet van om lang of vaak weg te zijn. We voelen ons prima thuis en 

veilig achter de verhoogde dijken van de Vecht. ‘Zwolle aan zee’ is voor ons 

onvoorstelbaar. 

Willem Spiers 

 

Beschermengel  

Het is misschien niet gebruikelijk bij de Remonstranten, maar ik heb een 

beschermengel! Waarschijnlijk van mijn grootmoeder geërfd, die katholiek was.  

Die engel was me ook in Zwolle gevolgd, kwam ik tot de conclusie. 

Na de fysiotherapie ga ik meestal een eindje rijden, maar dreigende wolken 

waarschuwden me om dat niet te doen. Maar eigenwijs als ik ben reed ik toch de dijk 

op, en genoot van de prachtige omgeving, maar ja, halverwege mijn ritje werd ik toch 

overvallen door een hoosbui! Gelukkig was er in de verte een brug, waaronder ik 

schuilen kon. Voor ik die brug bereikt had, was ik al drijfnat. Er waren nog wat 

mensen, die de bui afwachtten onder die brug, dus ongezellig was het niet.  

We wachtten gelaten de bui af maar er scheen geen eind aan te komen en ik dacht: “ik 

ben toch al nat” dus ik ging toch op pad....dacht ik. Midden op de weg stopte de 

scootmobiel! Ik probeerde het nog aan de praat te krijgen maar er was geen beweging 

meer in te krijgen. Daar stond ik midden op de weg. En toen kwam er een man die de 

scoot in z’n “vrij” zette en me op de fiets duwde naar zijn huis. Daar werd ik, drijfnat, 

ontvangen door zijn vrouw met een warm kopje thee. Daar wachtte ik op de monteur 

van Meyra, het bedrijf dat scootmobielen repareert. En werd ik ook nog voor mijn huis 

afgezet, door datzelfde bedrijf. Maar u begrijpt vast wel, dat, toen ik mijn gerepareerde 

scootmobiel terug had, ik dat lieve hulpvaardige stel, dat me gered had, en zo warm 

ontvangen, een bloemetje ging brengen! 

Marijke de Koff 



 

 

 

 

 

Onderweg 

Een man en een vrouw gaan langs de wegen. 

De lucht is koud, de wind zit tegen. 

Geen Dickens-sfeer, geen welbehagen. 

En af en toe hoor je haar vragen: 

Met zachte stem: 

Is het nog ver naar Bethlehem? 

Ja, het is nog ver naar Bethlehem. 

 

Opnieuw een jaar van vluchtelingen 

die schamel langs de wegen gingen. 

Opnieuw een jaar ven oorlogsrampen, 

van hongersnoden en van kampen 

Een requiem. 

Is het nog ver naar Bethlehem? 

Ja, het is nog ver naar Bethlehem. 

 

Van de verloren Hof van Eden 

naar de onmogelijke vrede. 

Zo trekt een mens over de wegen 

en soms komt hij die ezel tegen 

met hem en haar. 

Is het nog ver naar Bethlehem? 

Ja 

Ja, het is nog ver naar Bethlehem. 

Ivo de Wijs 

Ingebracht door: Dicky Verloop 

 

 

 

 

 

  



  

De redactie van de Wolwever wenst je 

gezegende kerstdagen  

en  

vrede en alle goeds voor 2022. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstgedachten 

Ik ben opgegroeid in een klein gehucht van niet meer dan vijfhonderd mensen in de 

Yorkshire Dales in het noorden van Engeland. Het is een plaats met prachtige, 

dramatische landschappen: wilde heidevelden, ruisende beekjes, ruige heuvels, en 

donkere bossen. Er wordt beweerd dat het huis waarop Charlotte Brontë de roman 'Jane 

Eyre' baseerde, aan de rand ervan staat. Daar was zij tijdelijk een gouvernante. Mijn 

vader was schapenboer en ik groeide op in een hechte gemeenschap waar we iedereen 

kenden en zij ons. Het was een beschut en gesloten bestaan. Een levensstijl die 

tegenwoordig nog nauwelijks bestaat.  

Kerstmis vieren bij ons thuis leek altijd op een ansichtkaart. Het was erg belangrijk.  

En kleine genoegens waren groot. Ik herinner me de pure vreugde van het uitpakken 

van mandarijnen vanuit de blauwe dunne papiertjes waarin ze afzonderlijk waren 

verpakt, en het roosteren van kastanjes in de open haarden, die we in alle kamers 

aanstaken om de tocht buiten te houden. Ik keek er opgewonden naar uit om met pa op 

pad te gaan om te helpen bij het kiezen van een kerstboom, en dan weer naar huis te 

gaan om deze te versieren met mijn broer en zus, en mam. We hadden nooit veel 

vermaak, behalve met Kerstmis, wanneer onze keuken een thuisbakkerij werd om ons 

voor te bereiden op de feestjes die mijn ouders gaven voor familie, vrienden en buren. 

Het eten dat we aten en de cadeautjes die we gaven waren allemaal zelfgemaakt maar 

daarom niet slechter. Mijn ouders waren ook diepreligieus, dus Kerstmis was ook een 

tijd voor bezinning en om kerkdiensten bij te wonen, niet dat dit echt anders was dan 

elke andere zondag in ons bestaan. Het leek er gewoon op dat Kerstmis in de kerk 

magischer en mystieker was. Bovendien in tegenstelling tot het grootste deel van het 

Op de vraag van de redactie aan alle Wolwevers om ervaringen te delen uit het 

leven in de winterperiode en rond de kerstdagen en een vredeswens, zijn een 

aantal mooie bijdragen aangeleverd. Veel leesplezier! 

 



jaar waren er veel meer mensen aanwezig. Als onderdeel van onze kerstrituelen werd er 

ook van mij verwacht dat ik naar buiten zou gaan om klusjes voor mensen in het dorp 

te doen. Velen van de kinderen deden dit - het verdiende geld ging naar een 

liefdadigheidsinstelling in het dorp om de minder bedeelden te helpen. En natuurlijk, 

trouw aan het soort levensstijl van Charles Dickens, gingen we kerstliederen zingen 

door het dorp, als onderdeel van het kerkkoor, om oude en zieke mensen te entertainen. 

‘Anderen op de eerste plaats zetten om hen een plezier te doen’ noemden mijn ouders 

het, zestig jaar geleden.  

 

Anno 2021, mijn leven is enorm veranderd. Ik woon in een ander land en in een drukke 

stad - Zwolle. Ik ga zelden terug naar het Engeland waarin ik ben opgegroeid. 

Jarenlang ging ik niet eens meer naar een kerk. Ik had niet het gevoel dat het bij mijn 

drukke levensstijl paste – mijn leven was te ingewikkeld met andere bezigheden.  

Toen ontmoette ik zo'n twintig jaar geleden mijn partner Grietinus Ziengs die in mei 

van dit jaar is overleden. Heel snel deden wij alles samen dus “waarom ook niet naar de 

kerk”, zei hij. In eerste instantie was het een wens van Grietinus. Later vond ik dat mijn 

betrokkenheid bij de Remonstrantse kerk mij meer diepgang gaf om een zinvol leven te 

leiden. Ik voel mij erg thuis in de Remonstrantse spreuk: "Eenheid in het vereiste, 

vrijheid in het onzekere, in alles de liefde". 

En nu nader ik Kerstmis, zestig jaar na mijn herinneringen uit Yorkshire. Ik ben zeker 

veel ouder en hopelijk een beetje wijzer geworden. In het najaar ben ik voorzitter van 

de Remonstranten in Zwolle geworden. Het is een uitdaging waar ik naar uitkijk, al 

moet ik nog veel leren. Echter, ik sta niet alleen in mijn taak. Ik heb de steun van een 

fantastisch team rondom me heen en het enthousiasme, harde werk en hulp van de vele 

mensen in de Wolwevergemeenschap van Remonstranten en Doopsgezinden die 

onvermoeibaar werken om een gevarieerde spirituele ervaring te creëren voor onze 

leden.  



Kerstmis 2021 heeft zeker niet de dromerige kwaliteiten van mijn jeugd. Tegenwoordig 

wordt het door velen alleen gezien als de commerciële hotspot van het jaar, die het 

succes van ondernemingen maakt en breekt. Traditioneel een tijd om samen te 

spenderen met familie, vrienden en buren, zelfs dit wordt nu in gevaar gebracht door de 

opkomst van een nieuwe golf van Covid en de dreiging van zijn nieuwe varianten. 

Samenkomen in grote groepen wordt afgeraden, verstandig! 

Wat ik zeker kan doen, is u en uw dierbaren mijn beste wensen sturen voor een 

plezierige en gezonde Kerst/Nieuwjaar. Ook hoop ik dat u geniet van de spiritualiteit 

van Kerstmis. Laten we hopen dat we inderdaad "Vrede op aarde en goedheid voor alle 

mensen" zullen beleven. Wat ik ook van mijn ouders heb geleerd, is dat persoonlijk 

christendom naar buiten gericht moet zijn - kijk wat je voor iemand kunt doen om hun 

leven op te fleuren, ook al is het maar een kleinigheidje: een telefoontje naar een 

eenzaam persoon om ze te laten zien dat ze niet vergeten zijn. Het kan een zeer 

waardevolle daad zijn. 

Voor de toekomst wil ik een beroep op u doen, namens mijzelf en de kerkenraad, om 

onze gemeenschap te helpen versterken, ondersteunen, en te helpen groeien.  

De kerkenraad kan dit niet alleen. Graag willen wij met jullie in gesprek of een e-mail 

ontvangen met uw ideeën, wensen, en opmerkingen. Samen zijn wij sterk.  

Fijne kerstdagen en een inspirerend 2022! 

John Butterfield  

Voorzitter Remonstrantse Gemeente Zwolle,  

E-mail: admiraalsveste@planet.nl, Tel.: 038 42 90 506 

 

 

Tijd nemen voor Ontmoeten 

Mijn vredeswens is dat we meer naar binnen 

keren en vanuit ons hart elkaar ontmoeten.  

In deze moeilijke Coronatijd ervaar ik dat 

mensen steeds minder naar elkaar luisteren en 

soms hele heftige uitspraken doen. Ik vraag me 

vaak af: Hoe zou het zijn als iedereen voordat 

we uitspraken doen eerst naar binnen zou 

keren? Als we vanuit ons hart en onze ziel 

voelen wat we de ander willen zeggen? Ik kan 

me voorstellen dat uitspraken dan veel meer 

genuanceerd worden en we elkaar uiteindelijk 

ook beter begrijpen. 

In deze periode rond Kerst wil ik vooral nog 

meer vanuit mijn hart leven en extra de tijd 

nemen voor ontmoeten van andere mensen.  

En vooral bezoeken brengen aan mensen, die 

eenzaam zijn en mensen die het moeilijk 

hebben. De afgelopen jaren hebben mijn man 

en ik tijdens onze kerstvakantie steeds een 

aantal bezoeken gebracht aan verre 

familieleden of kennissen, waarvan we wisten 

mailto:admiraalsveste@planet.nl


dat het niet zo goed meer ging en die we soms al vele jaren niet meer gezien hadden. 

We merken dat als je daar dan echt de tijd voor neemt, zulke bezoeken zo heilzaam en 

waardevol zijn. Helaas komt het ook weleens voor dat we te laat zijn en mensen sneller 

overlijden, dan je verwacht. Dan heb je heel veel spijt, dat je niet eerder de tijd ervoor 

vrij hebt gemaakt. 

Zo ben ik vorige week naar mijn geboorteplaats Dordrecht geweest en heb daar een 

aantal dierbaren uit mijn verleden ontmoet. Door de huidige tijd steeds de bezoeken 

uitgesteld, maar nu toch gekozen dit te gaan doen. En wat was dat fijn. Een vrouw van 

92, waarmee door de telefoon het niet echt meer lukte om te communiceren, maar nu 

op bezoek in elkaars nabijheid we nog zulke mooie herinneringen samen konden delen. 

Tijd nemen voor ontmoeten, dat is hoe ik de Kerstperiode graag invul. Ontmoeten van 

naasten, maar ook van mensen, die verder van je afstaan. In het verleden was ik vele 

jaren gastvrouw bij de Kerst Kom Erin in de Singelkerk in Amsterdam tijdens de 

kerstdagen. Ik heb daar zoveel mooie ontmoetingen en gesprekken gehad met 

zwervers, die blijven mij mijn hele leven bij. 

In 2022 hoop ik weer meer bezoeken te mogen brengen aan dementerenden in 

verzorgingstehuizen. Mijn man en ik zijn beiden contactclown en het is zo vreugdevol 

om als clown deze mensen te ontmoeten. Als clown heb je geen vooroordelen, je 

handelt vanuit openheid, onschuld en echte aandacht. En juist dementerenden voelen 

dat. Je kunt daardoor op dezelfde golflengte echt contact maken. 

Anneloes Degenaar 

 

December 

December is een maand van feesten en vieringen, sinterklaas, kerst en oud en nieuw, 

een tijd van terugkijken en vooruitkijken. 

Begin december ben ik meestal bezig met sinterklaas, dat we vieren met familie en 

vrienden. Vele maanden wordt het leven echter beheerst door corona. Uit de media 

vernemen we alles over besmettingen, de nijpende situatie in de zorg en de maatregelen 

die we dienen na te leven. Af en toe was het leven weer iets gewoner. Tijdens de 

periode met weinig activiteiten buitenshuis had ik binnen voldoende om handen,  

zoals meer lezen, fotoboekjes maken. Een rustig leven, zelfs zo rustig, dat ik even op 

gang moest komen, toen we weer meer mochten. Een tijd dachten we, dat we goed 

beschermd waren door vaccinatie en QR code. Maar dat voelt al weer minder goed.  

Ik mijd grote groepen en daardoor een leuk uitstapje. Sinterklaas vieren we wel, maar 

in aangepaste vorm. Het plezier om de gedichten blijft natuurlijk. Het onbezorgde is er 

niet. Steeds vraag je je af, of het kan, hoeveel mensen, hoe veel ventileren. 

Leuk is het om terug te kijken op b.v. het kerstfeest van vroeger. Ik heb goede 

herinneringen aan het kerstfeest van de zondagsschool, een warm gebeuren in een volle 

kerk. Voorin stond een grote kerstboom met echte kaarsjes. De koster was in de buurt 

met een emmer water en een spons aan een stok en doofde af en toe een kaars.  

We zongen kerstliedjes, die van te voren goed geoefend waren en we dansten om de 

kerstboom. Daarbij zongen we “Midden in de winternacht”. Toen we ouder werden 

gingen we op eerste kerstdag met het hele gezin naar de kerk, een mooie traditie. 

Meestal zaten we dan op het balkon, waar nu de kantoren van de Stichting Oude 

Groninger Kerken hun plek hebben gevonden. Dat ziet er overigens prachtig uit.  

Een mooie herinnering aan kerst vroeger is ook, dat we eens gingen schaatsen op het 



Paterswoldse meer. Dat was een heerlijke invulling van de middag. 

Ik ben altijd uitgebreid bezig met het schrijven van kerstkaarten. Dat vind ik leuk en 

zinvol om ook op deze manier contacten te onderhouden. In veel gevallen schrijf ik er 

een briefje op.  

Nog steeds houd ik erg van de winter. Schaatsen doe ik niet meer, wandelen in de 

sneeuw wel. Wat heb ik genoten van de sneeuwwandelingen begin dit jaar. Wat zag 

ons dorp er mooi uit, de Vecht en het bos in de omgeving.  

Goede voornemens voor het nieuwe jaar heb ik eigenlijk nooit. 

Ik hoop, dat 2022 voorspoedig zal zijn en dat de coronapandemie beheersbaar wordt, 

zodat we het gewone leven min of meer kunnen oppakken. Kijken of we alles echt 

nodig hebben en zorg hebben voor het klimaat. Moge er ook meer rust in de wereld 

komen en vrede. 

Nellie Beukema-Kremer 

 

Verslag van de filmavond met maaltijd op 10 november  

Heerlijke geuren uit de keuken van de Doopsgezinde kerk 

kwamen ons op 10 november al tegemoet. 

Karin Janze en Thecla Barneveld hadden voor de 

deelnemers een heerlijke maaltijd met een Duits tintje 

gekookt. 

De opzet van de avond was als volgt: eerst samen genieten 

van een maaltijd, vervolgens samen de film bekijken en 

daarna aansluitend een nabespreking over de film.  

Aart Hoogcarspel verzorgde het afspelen van de film. 

We bekeken de film: “Agent of  Grace”, waarin het draaide om Dietrich Bonhoeffer, 

Luthers predikant. In tegenstelling tot velen, die vanwege het opkomende nazisme 

Duitsland ontvluchtten, kwam hij terug uit de USA om zich aan te sluiten bij het verzet 

tegen het nazisme. Dit kwam hem duur te staan, hij werd uiteindelijk opgehangen. Een 

indringende film, die mijns inziens met een te romantische saus was overgoten. 

In de nabespreking kwam o.a. naar voren het duivelse dilemma dat voor veel 

verzetsmensen speelt: mag ik iemand doden, als daarmee een groter onheil wordt 

voorkomen en een hoger doel wordt gediend? Ook op persoonlijk gebied: kies ik voor 

mijn familie of voor mijn overtuiging? 

Het lag in de bedoeling dat een week later ds. Renze Yetsenga een lezing over hem zou 

verzorgen, waarin de persoon en overtuiging van Bonhoeffer meer aan bod zou komen. 

Door de bekende corona perikelen moest dit helaas worden afgezegd. 

Corine Konijnenbelt 

Het menu van de filmavond bestond uit Zwiebelkuchen, Käsespätzle en 

Kräutersalat en koffie/thee met bonbons toe. 

Het recept van Zwiebelkuchen staat hierna.  

Het maken van Käsespätzle is nogal ingewikkeld. Maar op YouTube vind je wel 

instructies voor de “gevorderde kok” . 

De Kräutersalat is zeer fijngesneden witte kool, rode paprika en ui in een dressing 

van olie, kruidenazijn, suiker en mosterd. Minimaal 2 dagen laten intrekken (af en 

toe omscheppen). 



 

 

 

 

 

 

 

 
Recept Zwiebelkuchen 

Benodigdheden:  

Springvorm ca 26 cm doorsnede 

Oven: stand 200 graden 

Bereiding: 

Verwarm de oven voor op 200 graden. Bestrijk de springvorm met boter, doe wat 

bloem in de springvorm en verspreid de bloem mooi in de springvorm.  

Klop overtollige bloem uit de springvorm. 

Bereid het broodmix volgens gebruiksaanwijzing van het pak en laat het deeg in totaal 

tweemaal rijzen. 

Snijd ontbijtspek in kleine stukjes en bak het spek op laag vuur zachtjes uit.  

Snijd ondertussen de uien en de ham en voeg de uien en de ham in één keer toe aan 

spek. Laat zachtjes bakken tot de uien mooi goudgeel zijn. Vuur uit.  

Meng in een kom de koffieroom, eieren, dille, peterselie en de kruiden goed door 

elkaar. Voeg peper en zout naar smaak toe. Giet het roommengsel bij het afgekoelde 

uien/spek mengsel. Voorzichtig roeren. Voeg tenslotte de geraspte kaas toe en meng het 

geheel voorzichtig door elkaar.  

Rol het gerezen deeg uit met een deegroller tot een grote lap deeg.  

Bekleed de springvorm met de lap deeg en bekleed ook de randen van de springvorm. 

Vul nu de springvorm met het uien/kaas mengsel en verdeel het geheel mooi. 

Zet nu de springvorm in de oven en bak de Zwiebelkuchen in ca. 40 minuten gaar en 

mooi gekleurd. De Zwiebelkuchen smaakt warm en koud heerlijk! 

Eet smakelijk! 

Thecla Barneveld 

 

  

Ingrediënten:  

1 pak Waldkorn broodmix (bruin brood) van 

Koopmans, 6 grote uien, 150 gram magere 

gerookt ontbijtspek in plakjes, 150 gram 

schouderham in plakjes, ½ flesje volle 

koffieroom AH (1 heel flesje = 185 ml), 4 

eieren Verse dille naar smaak, verse 

peterselie naar smaak. 

Kruiden: ½ theelepel cayennepeper, ½ 

theelepel chilipoeder, peper en zout 

3 zakjes geraspte kaas (bijvoorbeeld Zaanse 

Hoeve Milde 45+ kaas 200 gram) 

 



Comforters maken in Blokzijl (alle hulp is welkom) 

Met een afvaardiging van 4 personen waren we vrijdag 26 november in de 

Doopsgezinde kerk van Blokzijl om ons te laten inwijden in het maken van comforters. 

 

Comforters zijn gewatteerde dekens die gemaakt 

worden voor vluchtelingen in het Midden-Oosten 

met lapjes katoen. Ze worden niet alleen gebruikt 

om onder te slapen, maar ook om de tent in 

vakken te verdelen of om je schamele spullen in te 

vervoeren. We kregen een inleiding met historie, 

gebruik en vooral ook hoe je ze maakt.  

Want het is de bedoeling dat wij zelf aan de slag 

gaan. En dat gingen we…..  

Met Elske legde ik 165 lapjes in een patroon (zie 

foto), Aart en Bauwien bekwaamden zich in het 

snijden van de 15x15 cm vierkantjes.  

Het “huiswerk” hebben we mee naar huis genomen. Bedoeling is dat we een comforter 

in elkaar zetten en liefst zoveel mogelijk. Zo kunnen we iets betekenen voor een 

vluchteling die ziet dat er met liefde aan hem/haar gedacht is. Heb je zin om mee te 

doen? Of heb je materiaal beschikbaar (dunne, gladde katoenen stof, dekbedhoezen die 

niet heel erg versleten zijn, brei- of haakkatoen om de dekens door te pitten)? Van harte 

welkom. 

Karin Janze, Aart Hoogcarspel, Elske Visser, Bauwien van der Werf 

 

AGENDA voor december/januari 

13-01-22    Mystiek van de dood 

Te allen tijde en overal komt, waar het leven is, de dood. Ze breekt het kostbare, broze 

leven af; Hij komt verwacht of onverwacht, als vijand of als vriend..  

Deze zinnen komen uit een oude tekst van de Remonstranten. We hebben er allemaal 

mee te maken, we komen er allemaal voor te staan.  

Naar aanleiding van deze tekst en het boek 'Mystiek van de dood' van Dorothee Sölle 

staan we stil bij dit mysterie en wat het met ons doet.  

In totaal drie middagen (ook op 10 februari en 17 maart) o.l.v. Fride. 

Tijd: 14.00 uur, locatie: Mennokamer of bij iemand thuis.s 

 

30-01-22    Lezing in de synagoge 

Ingrid Petiet verzorgt een lezing over de geschiedenis van de Joodse gemeente in 

Zwolle. In de synagoge bevindt zich een lift, de ochtend is ook geschikt voor mensen 

die minder goed ter been zijn. 

Tijd: 10.30 - 12.00 uur, locatie: de synagoge in de Schoutenstraat. 

Bijdrage: € 5,00 per persoon - ter plekke te voldoen. 

Opgave: cmkonijnenbelt@gmail.com, 038-4218044. 

 

Inleverdatum kopij 23 januari: E-mail: dewolwever@gmail.com 
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Onderstaande planning voor 2020 heeft de redactie gemaakt. 

Voor degenen die staan te popelen om een stukje voor de Wolwever  

te maken publiceren we deze maar vast  (regeren is vooruit zien). 

 

Maand Datum aanlevering kopij Datum verschijning 

Februari   23-01   28-01 

Maart    20-02   25-02    

April    27-03   01-04 

Mei    24-04   29-04 

Juni    29-05   03-06 

Juli / augustus   26-06   01-07   

September   28-08   02-09 

Oktober   25-09   30-09 

November   30-10   04-11 

December / januari  27-11   02-12 

 

 



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:                     John Butterfield  038 4290506 admiraalsveste@planet.nl 
Secretaris:  vacant 

Notulist:                         Claas Hamming                                                      claashamming@gmail.com 

Penningmeester:  Michiel Jöbsis                                                         michiel@familienet.eu 

2de penningmeester:      Ruud Grabijn                                                          ruudgrabijn@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:  vacant 
Verhuur kerk: Aart en Karin  038-4542611           verhuurdgzwolle@gmail.com 
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 


