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DE WOLWEVER
Alles heeft een reden.
Al weet ik vaak niet hoe
(Typhoon)
Iemand liet een lied horen van Typhoon. Alles is gezegend. Het maakte me
nieuwsgierig en ik zocht op internet naar de achtergronden van dit lied. In een
ontwapenend interview met Matthijs van Nieuwkerken vertelt de zanger erover. Dat hij
een zware burn-out had. Niet alleen door de vele gevarieerde concerten die hij gaf,
maar ook doordat hij zich van binnen leeg voelde. Hij zegt zoiets als: ‘als er in je iets
gebroken is, dan is het niet goed.’ Daardoor raakte hij uitgeput. In de bergen van
Zwitserland hoorde hij een stem, die hij als een stem Gods ervoer, die zei zoiets als:
Jongen, je bent goed zoals je bent.
Typhoon vertelt over dat hij alles onder controle wilde hebben, maar dat hij vanaf die
dag leerde alles los te laten wat hem zekerheid gaf, zijn succes, zijn trots. Zijn hart is
opengegaan en liefde en vertrouwen stromen.
Met een drietal vriendenzangers zingt hij een lied: Alles is gezegend.
(https://www.youtube.com/watch?v=ylsMRAx-Two&list=RDylsMRAxTwo&start_radio=1). Het is zo leuk hoe door de muziek en de teksten deze geladen
woorden een andere kleur krijgen. Het is in de kleine imperfecties dat het eeuwige licht
schijnt. Alles is gezegend, misschien komt alles goed. En alles heeft een reden al weet
ik vaak niet hoe.
Het is er niet zomaar, dat je in imperfecties het licht kunt zien. Het kunnen wel de
imperfecties of de gebrokenheid zijn waardoor het licht een kans krijgt de warmte van
haar stralen te laten schijnen. Als je pijn van leven voelt groeit er bewustzijn waar je
behoefte aan hebt. Het is een ervaring van vele mensen. Zelfs als ik kijk naar wat ik
mis, zolang we gewicht geven aan het licht…, zingt één van de zangers. Een manier
van willen zien, van dankbaar kunnen zijn voor wat er is, ondanks wat je mist. En dat
zingen die jonge mannen, de één omdat hij de beperkingen van corona ervaart, de ander
omdat hij uit een burn-out is gekomen.
Alles is gezegend.
Ondertussen is Joe Biden beëdigd als president van de VS, komt er een avondklok en
worden de ontmoetingen in ons leven nog meer beperkt.
Soms hap ik naar adem om deze bijzondere beperkende tijd die ons zo uitdaagt op veel
gebieden van het leven.
Ik wens ons allen toe dat we in het jaar dat voor ons ligt vanuit onze ervaringen kunnen
zeggen: Alles is gezegend.
Fride Bonda

KERKDIENSTEN van de Wolwevergemeente
Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur
7 feb geen dienst
14 feb Wolweverviering
Jasper van der Horst
21 feb geen dienst
28 feb Wolweverviering
ds. Fride Bonda
De viering kan alleen live gevolgd worden via de volgende link:
https://www.youtube.com/channel/UCZ4AgY9qaGDPeUdIa7WeSUA
of later teruggekeken worden op YouTube.
De diensten van de vrijzinnige geloofsgemeenschappen in Hattem en Heerde zijn te
vinden op: www.vrijzinnig-hattem.nl en www.vrijzinnigen-heerde.nl

DIACONALE COLLECTEN
De diaconale collecten in onze kerkdiensten
De zondagse erediensten van onze gemeenten kennen een min of meer gebruikelijke
liturgie, met een onderverdeling: 'Samenroepen – Horen – Antwoorden', ofwel: 'Van
buiten naar binnen – Oude woorden nieuw verstaan – Aandacht en delen – Van binnen
naar buiten'. Daarin wordt achtereenvolgens aandacht besteed aan ons als gemeenschap
van gelovige mensen, aan het woord uit de Schrift met aansluitend de overweging, aan
het gebed voor de noden in de wereld dichtbij en veraf en tenslotte de uitzending met
de zegenbede. In het bidden voor de wereld uiten we onze betrokkenheid daarmee. En
dit betekent ook, dat we ons hiervoor daadwerkelijk willen inzetten door materieel bij
te dragen. Dit vond ook al plaats in de vroegste gemeenten, waar men zich
verantwoordelijk voelde voor elkaar binnen de gemeenschap. In de praktijk kennen wij
twee collecten: die voor de eigen gemeente, o.a. ter dekking van de kosten van de
eredienst en vervolgens de diaconale collecte, waarbij we iets van onszelf geven voor
de medemens nabij en veraf. Jaarlijks wordt door leden van de diaconie een rooster
opgesteld met doelen, waarvoor de diaconale collecten bestemd worden. Met name in
de coronatijd, waarin de kerkdiensten voornamelijk digitaal te volgen zijn, wordt men
uitgenodigd om via een bankoverschrijving bij te dragen voor de collecten. In de
Wolwever wordt een nadere toelichting gegeven op de doelen van de diaconale
collecten.
Ook voor nieuwe doelen kunnen voorstellen worden ingediend. Deze kunt u kenbaar
maken aan de secretaris van de Diaconale Commissie: Nanneke Rijkhoff, e-mail:
nannekerijkhoff@gmail.com, of: Wolweverstraat 9, 8011 NW Zwolle. Aan haar kunt u
ook eventuele vragen voorleggen. In de Diaconale Commissie wordt samengewerkt
door leden van de Remonstrantse én de Doopsgezinde Gemeente.
In januari 2021
Omdat voor januari de collecten voor de kerkdiensten van de Wolweverkerk niet
opgenomen konden worden in “De Wolwever” van december 2020/januari 2021 volgt
hier met terugwerkende kracht de opgave voor januari 2021.
Zondag 10 januari 2021: SOS Kinderdorpen Nederland werkt al 55 jaar voor een
liefdevolle familie en een veilig thuis voor kinderen die de ouderlijke zorg zijn verloren

of het risico lopen de ouderlijke zorg te verliezen. De gevolgen van de coronapandemie
treffen Afrika hard en maken kwetsbare families nog kwetsbaarder. Zo ook de familie
van Mosi (4 jaar) uit Oeganda. Hij woont samen met zijn broertje en zusje bij opa Nuru
(70). Mosi is vaak alleen omdat zijn opa moet werken op het land. Dat maakt hem
verdrietig. Doordat er bijna geen werk te vinden is, is de situatie voor Nuru en zijn
kleinkinderen nijpend geworden. Het hutje waar de familie in woont is klein en
vochtig. Mosi draagt een jurkje omdat er geen andere kleding is. Ook is hij ondervoed
en gaan de kinderen niet naar school. En zo zijn er nog talloze kinderen overal in de
wereld. Zie ook: https://www.soskinderdorpen.nl.
Zondag 24 januari geldt voor Doopsgezinden als Wereldbroederschapsdag, waarop de
oorsprong van de doperse beweging herdacht wordt. Daarom wordt de diaconale
collecte bestemd voor Mennonite World Conference (MWC). Dit is de vereniging van
meer dan 100 landelijke/regionale verbanden van Mennonites (genoemd naar Menno
Simons) en gelijkgestemde Brethren in Christ. Circa anderhalf miljoen gedoopte
gelovigen zijn lid van bijna 10.000 gemeenten in 58 landen over de hele wereld. De
Mennonite World Conference werkt aan onderlinge verbondenheid van haar leden.
Onder meer organiseert zij eens in de zes jaar een wereldwijde conferentie; deze vindt
in 2022 in Indonesië plaats. Via de MWC bieden wij steun aan de zusters en broeders,
die in mindere welvaart leven dan wij. Voor meer informatie: https://mwc-cmm.org.
Diaconale collecten in februari 2021
De diaconale collecten van de kerkdiensten in deze maand komen jaarlijks meerdere
malen terug, omdat de Remonstranten en Doopsgezinden in Zwolle met deze doelen
een bijzondere band hebben. Kort herhalen we ze hierbij en brengen ze graag onder uw
bijzondere aandacht.
Zondag 14 februari 2021: Nemato Change a Life is het ontwikkelingsproject in de
Nelson Mandela Township (Zuid-Afrika), dat jaren geleden is opgezet en nog steeds
enthousiast begeleid wordt door oud-Zwollenaar Jan Blom van Assendelft. Begonnen
als roeiclub voor kansarmen is het uitgegroeid tot een organisatie voor empowering
(versterking) van achtergestelden, door middel van training, huiswerk- en
studiebegeleiding, voedselverstrekking en meer.
Wie regelmatig – enkele keren per jaar – van dit project een nieuwsbrief (in het Engels)
wil ontvangen, kan deze aanvragen door opgave van zijn/haar e-mailadres aan:
info@nemato.org.za.
Zondag 28 februari 2021: Steunfonds voor pupillen van Diet Koster in
Israël/Palestina. Dit betreft de kinderen, die zuster Diet Koster (voormalig lid van de
Doopsgezinde Gemeente Zwolle) in de loop der jaren heeft opgenomen in het door
haar gestichte weeshuis op de West-Bank in Palestina en die bij hun studie een
(financieel) steuntje in de rug goed kunnen gebruiken.
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.
Namens de gezamenlijke Diaconale Commissie,
Henk Blom

BIJ DE DIENSTEN
Met een klein groepje bespraken we scheppingsteksten bij de profeet Jesaja. We deden
dat via een zoom-ontmoeting. De meesten van ons waren een beetje trots dat we het
voor elkaar gekregen hadden om elkaar zo te zien en spreken. We zullen het wel vaker
gaan doen want de beperkingen van ontmoeting zijn nog niet voorbij. Ook de diensten
zullen gestreamd bij jullie komen. Wie weet gaan we online koffiedrinken
organiseren…
In hoofdstuk 43 schrijft Jesaja: Blijf niet staren op wat vroeger was, sta niet stil in het
verleden. Een iemand zei: ‘die tekst is ook van toepassing op de samenwerking van
doopsgezinden en remonstranten. Dat we niet blijven kijken wat we hadden, maar dat
er iets nieuws kan groeien.’ Iedere vriend, ieder lid heeft daar een eigen tempo in, leert
een rouwtheorie. Belangrijk is eerst onder ogen te zien dát je verlies ervaart. Dat je je
verlies erkent. Daarna kun je nieuwe mogelijkheden verkennen. Dat heeft allemaal tijd
nodig. En na een verkenning groeit er ruimte voor nieuw verbinding. Erkennen,
verkennen, verbinden, het is een proces.
Zondag 28 februari, dat is de vierde zondag, ben ik zelf voorganger en dan gaan we het
over Jesaja 43 hebben: blijf niet staren op wat vroeger was.
Fride Bonda
Bijzondere dienst
Zondag 24 januari waren Fride en
Jasper in Assen. Jasper van der
Horst is op 1 januari begonnen als
voorganger van Vrijzinnig Assen.
Zondag was de dienst waarin Fride
Bonda hem bevestigde als
voorganger. De dienst op afstand
mee beleven kan via deze link, die
een paar dagen zal blijven staan.
https://youtu.be/Gc1pA15Qmck
Streaming van de diensten
Wij zien dat er goed gebruik wordt gemaakt van de live streaming gedurende de
zondagochtend, maar ook in de dagen daarna wordt nog regelmatig een dienst
(her)bekeken. Daarnaast op ons YouTube kanaal zijn sinds de kerstdagen ook video’s
van de jeugd- en zondagsclub geplaatst. Begin dit jaar zijn we gestart met het opleiden
van onze teamleden, Martijn legt duidelijk uit wat er moet gebeuren en wat wel/niet
kan. Helaas moest deze opleiding weer gestaakt worden door de strengere corona
maatregelen, zodra het kan gaan we verder. Soms treden er tijdens de streaming wat
problemen op, zo ook op 10 januari. Door het crashen van de software op de apparatuur
is tijdens de dienst het geluid weggevallen, onze excuses hiervoor.
Van deze kleine probleempjes proberen wij weer te leren zodat de volgende
uitzendingen zonder problemen verlopen.
Op dit moment bestaat het stream-team uit: Ellis, Gerard, Martijn, Renze en Ronald.
Als het je wat lijkt kun je meedoen.
Namens het stream-team, Ronald Tuinstra

UIT DE WOLWEVERKERKENRAAD
2021 goede wensen en vertrouwen
Het nieuwe jaar is begonnen en we wensen ons allen ontmoeting, vertrouwen in de
toekomst en alle goeds toe. We missen elkaar en we missen elkaars verhalen. Wat zou
het fijn zijn om deze weer met elkaar te kunnen delen. Wanneer je nu wilt delen wat je
zorgen en vragen zijn neem dan contact op met Fride (of je contactpersoon of iemand
van de kerkenraad)
De samenwerking; Pas op de plaats
Als je een tijdje met elkaar optrekt is het goed om ook af en toe stil te staan: waar zijn
we eigenlijk ?
Kan iedereen het bijbenen? Zijn we werkelijk met elkaar op weg en waar is onze blik
op gericht? Welke kant gaan we op, wat is ons doel? Deze en andere vragen sluimerden
ook onbewust in de WKR. Dat zal zeker ook bij menig lid/ vriend aan de orde kunnen
zijn. Hier gaan we dan ook bij stil staan. We mogen elkaar niet uit het oog verliezen.
Om in de toekomst uiteindelijk voor iedereen vorm te kunnen geven aan een plek van
bezinning en bezieling gaat de WKR op de komende ledenvergaderingen een
beleidskader aan jullie voorstellen. Het doel hierbij is om alle ideeën die leven in onze
gemeentes een plaats te geven bij het beantwoorden van bovenstaande vragen.
Daar we voldoende ruimte en tijd willen creëren voor de eigen onderwerpen zal de
ledenvergadering - in tegenstelling tot hetgeen in het novembernummer vermeld stond
- van de Doopsgezinden plaats vinden op dinsdag 20 april om 19.30 uur. Voor de
Remonstranten zal dit zijn op donderdag 22 april om 19.30 uur
Hopelijk kunnen we dan weer fysiek bij elkaar komen in de kerkzaal. Mocht dit nog
niet het geval zijn, dan wordt ook dit een digitale bijeenkomst.
Een korte terugblik
Noodgedwongen is onze normale routine van vieringen en andere (bijzondere)
bijeenkomsten in 2020 er anders uit gaan zien of is zelfs helemaal komen te vervallen.
Hoe jammer dit ook is, we hebben toch ook weer nieuwe mogelijkheden ontdekt.
Vieringen in klein verband en vieringen streamen , op afstand vergaderen en zoom
vergaderingen. Denk maar aan de kerstavond viering van Fride met de zangers en de
bijzondere kerstochtend viering van Dieneke en Valerie met de kinderen en natuurlijk
ook de (oudejaar)verhalen van gemeenteleden. We hebben er van genoten. Of we het
wilden of niet, we voelden ons genoodzaakt om de nieuwe techniek van streamen te
gaan omarmen. Met het opstarten hiervan hebben we de nodige zorgen doorstaan. We
zijn nu zover dat de meeste mensen de viering goed kunnen ontvangen. Mocht dit nog
niet het geval zijn, dan ligt dit over het algemeen aan een verouderde laptop. Dan kan
het gebruik van oortjes en/ of de aanschaf en aansluiting van geluidsboxen wel helpen.
Activiteiten die niet door gegaan zijn, zoals liturgisch bloemschikken en de
bijeenkomst met Kees Posthumus. Deze beiden worden zodra dit weer mogelijk is
opnieuw op de agenda gezet.
De komende tijd
De komende tijd varen we - wat ons samenkomen aangaat- op het kompas van het
RIVM. Dat wil zeggen dat we de vieringen voorlopig blijven opnemen. Wanneer we
daarna weer met 25 mensen samen mogen komen, dan is dat zeer welkom. De regels
van aanmelden, handen wassen, mondkapjes en 1,5 meter zullen ongetwijfeld nog een
poos van kracht zijn. Daar zullen we ons dan ook aan houden. Ook het koffiedrinken na

de viering zal nog even op zich laten wachten. Na de viering gaan we direct naar
buiten. De grote meerderheid van ons zal hopelijk in maart wanneer zij dat willen
ingeënt kunnen worden. We wachten af hoe de adviezen er dan uit gaan zien.
Tineke de Vries

Wat ons boeit, beweegt en bezighoudt
De redactie vindt dat de Wolwever een blad voor en door mensen van de Wolwever
moet zijn. Dat kan als we het blad met elkaar maken. Hoe mooi is het om van elkaar te
lezen. Schroom niet om je hersenspinsels, mooie film, boek, muziek of ervaring met
elkaar te delen in deze (nieuwe) rubriek.
Mensen aan wie we denken
Marja de Jong uit Kampen heeft sinds augustus vier Tia’s gehad, die nogal een aanslag
op haar gezondheid hebben gedaan. Zo kan ze met één oog niet meer zien en het lopen
gaat moeilijker. Ze ziet van alles met het oog. Leuk idee om een kaartje te sturen? M.
de Jong-van ’t Land, Boven Nieuwstraat 48-315, 8261 HD Kampen.
Bloemen
De kanselbloemen gingen
op 10 januari naar Riekje Veurink voor een grote klus die ze deed
op 24 januari naar Amy Belger. Zij is herstellende van een val die ze maakte.
Verhuisd.
Mw. Wendelien Joekes is verhuisd naar Rijnstraat 17, 8051 HK Hattem.
Wolwever-ontwikkelingen
Afscheid van de redactie
Na een aanzienlijk aantal jaren, waarin ik met veel plezier deel uitmaakte van de
redactie vind ik het welletjes. De laatste paar jaar zijn er nogal wat veranderingen
geweest in de samenstelling. Het is een goed teken, dat er mensen zijn die zich
daarvoor willen inzetten. Het is ook goed nieuws dat Ellis van der Zee de redactie nu
komt versterken. Zij heeft nieuwe inbreng. Ik neem dan ook met veel vertrouwen
afscheid.
Tineke Boot
De redactie gaat in betere tijden op een gezellige manier afscheid nemen van Tineke.
Wij hebben haar voor nu hartelijk bedankt voor haar inzet en samenwerking middels
een bos fleurige bloemen. Tineke blijft zijdelings betrokken omdat zij voor de
Remonstranten de ledenlijst beheert en voor de Wolwever het adressenbestand en de
stickers plakt als de Wolwever per post verstuurd wordt. En dat zijn waardevolle
aspecten binnen het proces van het kerkblad.
Vanaf de maand februari heeft de Wolwever een echte fietskoerier! Steffen Zantingh
vindt het een uitdaging om de Wolwever in en rondom Zwolle te gaan bezorgen.
Succes Steffen!

Het leven in tijden van corona
We leven nu ongeveer 10 maanden met het besmettelijke virus in ons midden. Ik
realiseer me dat ik sommige mensen meer dan een jaar niet heb gezien. Vandaar dat ik
zo nu en dan oproepjes plaats met de vraag: vertel eens hoe je gaat deze maanden. In de
oudejaarsvideo vertelden mensen erover. En na de oproep in een weekbrief reageerden
sommige mensen.
Fride Bonda
Er is gevraagd in het algemeen aan gemeenteleden om iets van zich te laten horen. Fijn
inderdaad om toch contact te hebben ofwel met elkaar in verbinding te staan. Die
verbinding heeft bij mij, merk ik nu, vooral en hoofdzakelijk met het gevoel te maken.
Ik mis de vieringen in aanwezigheid en samenzijn met mede-gemeenteleden. Dit jaar
heb ik zegge en schrijven één keer aanwezig kunnen zijn. De eerste digitale diensten
heb ik gevolgd op de laptop. Ik vond het knap dat jij, met anderen, dit zo voor elkaar
kreeg. Het was mooi en bijzonder sfeervol. Gaandeweg ben ik afgehaakt om in mijn
eentje vanachter een beeldscherm aan de huiskamertafel te proberen mijn
Remonstrantse geloofsbeleving voelbaar te delen. Het heeft iets treurigs. Zoals zo veel
dit jaar. Intense levensgebeurtenissen, aan beide zijden van het spectrum en daar
tussenin, kunnen niet in volwaardige volheid gedeeld en doorleefd worden. Mensen
blijken vaak creatief en digitaal kunstig maar het blijft voor mij mager en schraal. Dit
gaat nog heel lang duren en ik kan bijna niet geloven dat we dit met zijn allen nu zo
meemaken. Het is gewoon echt waar. Gezonde mensen worden zomaar zo ziek dat ze
dood gaan, zonder het te weten kunnen we elkaar de dood in jagen, de lieverds om ons
heen houden we fysiek op anderhalve meter afstand nota bene. Wat is dit voor leven?
Het is treurig, mager en schraal. Hoewel ik het zo voel is er genoeg om van te genieten
en plezier aan te hebben. Ik geniet ontzettend van mijn vier kleinkinderen. Die hebben
de leeftijd dat ik ze kan knuffelen en ik hoef mezelf niet te remmen. Ik geniet van mijn
huwelijk dat goed en fijn is, van de relatie met mijn kinderen én schoonkinderen. Ik
voel me heerlijk in ons huis en dat er tijd is voor lezen, legpuzzelen, piano spelen,
sporten en wandelen en daarnaast heb ik een leuke baan die niet meer alle tijd opslokt.
Het is zoals het leven momenteel gaat….in het meest Positieve geval. Ik hoop dat we
op deze manier de pandemie uitzingen. Ik wens iedereen Gezondheid, Geduld en een
Boel Gezelligheid.
Jacinta Janssen
Het gaat hier wel goed, met af en toe een dipje, als de regels weer worden
aangescherpt. Ik heb voldoende te doen binnenshuis, probeer wat meer te lezen en heb
net een fotoboekje over onze sinterklaasvieringen in de loop van de jaren gemaakt. Ook
kijk ik naar “heimwee TV”, zoals Zeg eens AAA en Oppassen! Ik probeer steeds naar
iets leuks te kunnen uitkijken. Maar ik voel me wel beknot in mijn vrijheid. Iedere
keer, als je iets wilt doen, moet je je afvragen of het kan en geen (al te grote) risico’s
met zich meebrengt. Ik kijk daarom toch uit naar verruiming van de regels, maar
verwacht deze niet op korte termijn. Online heb ik de oudejaarsbijeenkomst bekeken en
was wel getroffen door wat mensen zeiden en ook nog op een beschouwende manier.
Nellie Beukema

Ervaringen in 2021
Met mijn mondkapje nog op en de fietstassen vol boodschappen zwier ik de hoek om
naar onze straat. Opnieuw zijn we in lockdown en de einddatum is nog niet in zicht.
Vrolijke orgeldeuntjes komen me tegemoet en dichterbij gekomen zie ik een mooi
pierement staan, dat aangedreven wordt door een motortje. Een eindje verderop staat de
orgelman met zijn mansbakje én ook een pinapparaat. De gebeeldhouwde dames op het
instrument slaan er lustig op los. Er klinken bellen en trommels op de maat van de
muziek. Eén van de dames heeft zelfs een gebreid dasje om. De buurkinderen rennen
erom heen en hun ouders staan op de stoep te kijken en doen om de beurt een donatie.
Tja, zegt de orgelman: “In de stad lopen nauwelijks nog mensen waarvoor ik kan
spelen en daarom trek ik de wijken in”. Zo totaal onverwacht, zoveel vrolijkheid in de
straat brengt mensen samen. Als de orgelman inmiddels verder is getrokken maken we
op 1,5 meter een praatje met elkaar. Hoe gezellig is het om met een paar buren te
praten over wat deze tijd met ons doet en hoe we het beleven. Hoe werk en gezin
worden gecombineerd. Hoe wij omgaan met familie en vrienden, met ziekte, met zorg.
Dat doet me denken aan de boeken van Raynor Winn: Het zoutpad en de Wilde stilte.
Een verhaal over hoe twee mensen om gaan met verlies en verdriet. De helende kracht
van de natuur en de ware betekenis van het leven. Het verlies van hun veilige thuis en
verlies van gezondheid doet hen besluiten het South-West Coast Path langs de Engelse
zuidkust te lopen. Ze overnachten in een tent waardoor ze zich zelf niet als daklozen
zien maar als wandelaars op weg naar een doel. Al wandelend beleven ze wat er in de
natuur gebeurt. Zo af en toe hebben ze bijzondere ontmoetingen met mensen. Door één
van deze ontmoetingen komt er een perspectief op een tijdelijk onderkomen. Vanuit dat
huis gaat de man een studie oppakken en de vrouw schrijft een boek over hun tocht.
Ook dat opent nieuwe perspectieven en zo komen ze in een vervallen boerderij terecht
op een stuk uitgeput land. Omdat ze zo graag in de natuur zijn, weten ze de boerderij
bewoonbaar te maken om van daaruit de uitgeputte grond terug te brengen naar zijn
oorspronkelijke staat. Een bemoedigend verhaal over mensen, die ondanks tegenslag,
de moed hebben om door te gaan, creatief te zijn, niet teveel aan comfort te hechten en
te genieten van wat natuur te bieden heeft. Maar net als in de boeken van Raynor Winn
kunnen we in deze pandemie beter niet bij de pakken neerzitten. Onze moed,
creativiteit, energie en kennis inzetten voor een mooie, betere aarde. We kunnen ook
beginnen in onze eigen straat bij ons eigen huis. Wat mij betreft mag de orgelman met
z’n vrolijke klanken nog vaak op bezoek komen.
Rita van Dorp
Paradijs in de polder
Aansluitend bij het verhaal en de beschouwingen van Rita van Dorp heb ik een
plannetje voor de wandelaars onder jullie, voor iedereen. Bij alle verhalen die ik hoor
vertellen mensen dat ze elke dag wel een wandeling maken, als dat kan. Momenteel
lees ik boeken van Arita Baaijens. Zij is ontdekkingsreizigster. Ze heeft twintig jaren
met kamelen door de woestijn getrokken. Ze heeft een tocht gemaakt door het
Altajgebergte op grensgebied van Mongolië, Rusland en China. Over de
laatstgenoemde reis schreef ze een boek Zoektocht naar he paradijs. Later dacht ze, ja,
leuk die reizen in de woestijn en in de eindeloze bergen, daar kun je wel samenvallen
met het landschap en de natuur. Maar kan dat ook niet in eigen land? En zo ging ze op

reis in Nederland, Paradijs in de polder. Daarin geeft ze oefeningetjes om tijdens het
lopen, dat kan binnen of buiten, meer je zintuigen te ervaren. Ik heb de boeken nog niet
uit, maar toch geef ik alvast één oefeningetje mee.
Oefening 1
Als je naar buiten gaat (of binnen bent) wat zie je dan aan leven om je heen? Dat kan
het kleinste grassprietje zijn tussen de tegels of een spinnetje in de hoek van de kamer.
Heb er een moment aandacht voor, voor dit kleine leven. En verder: als je zo loopt:
welke zintuigen ervaar je? Wat voel je op je huid, wat ruik je, wat zie je, wat hoor je. Ik
zou het echt ontzettend leuk vinden als je je ervaringen opschrijft in een notitieboekje,
op een velletje, in een app, hoe dan ook. Maak er een fotootje van en stuur het me op.
Dan krijgen we allemaal kleine paradijsjes voorgeschoteld. Niet ver weg in tijd of
ruimte, maar gewon voor onze voeten.
Fride Bonda
Vrijdagochtend 22 januari 2021
Het was al toehoorster bij het eerste zoom evenement dat ik de verbondenheid kon
meebeleven. De bronnen van inspiratie hebben op deze zonnige vrijdagmorgen gezorgd
voor een levendige inbreng van de leden. Ik kon heerlijk op de achtergrond aanwezig
zijn, genietend van de gesprekken en tegelijkertijd ook van de vogels die de vetbollen
bezoeken, zelfs een bonte specht. Vele inspirerende gedachten en belevenissen zoals
wandelingen in de natuur, bezoeken van nabijgelegen steden voor een stadswandeling.
Kortom mensen kom in beweging, zie om je heen en verwonder je over de schoonheid:
zien, horen, luisteren. Als voorbeeld wil ik jullie vertellen hoezeer ik genoten heb van
het lezen van het volgende boek.
Eric-Emanuel Schmitt schrijft: Madame Pylinski en het geheim van Chopin, in een
Nederlandse vertaling van Eef Gratema. Een dun, maar inspirerend boekje, ik genoot
hiervan enorm, een nieuw licht op de muziek van Chopin. Het heeft mij gestimuleerd
om weer meer piano te spelen!
Een hartelijke en bemoedigende groet,
Conny Tjabbes-van Stapele
Tips voorthuis
Zoals iedereen ben ook ik het laatste jaar veel thuis en kan ik niet naar bijeenkomsten,
film, theater etc. Gelukkig is er van alles te vinden in de media. Het heeft me veel
nieuws geleerd. Zo luister ik naar podcasts, met een snoertje in de telefoon op de tablet.
Ik geniet van de interviews die Gijs Groenteman heeft met mensen die in hun werk te
maken hebben gehad met Harry Bannink. Daarbij hoor je tal van de liedjes waarvoor
Bannink de muziek heeft gecomponeerd. (de grote Harry Bannink podcast). In
december kon je dagelijks een nieuw vakje openen op de adventskalenders van radio 4
en De Kleine Komedie, met een korte of lange voorstelling. Op de website van het
Internationaal Theater Amsterdam (ITA) kan je nu weer voorleessessies zien van Alice
in Wonderland door bekende acteurs.
Tineke Boot
Podcasts luisteren vind ook ik een fijn tijdverdrijf. Ik heb een Spotify account samen
met mijn dochter en naast veel muziek naar keuze is er een groeiend aanbod aan
podcasts in allerlei onderwerpen; leefstijl/gezondheid, cultuur en maatschappij,

educatief, kunst, muziek, sport/spel. Daardoor is kiezen best moeilijk geworden. Ik
vind podcasts van de Correspondent of de Groene Amsterdammer helpend om een
mening te vormen. Staatsbosbeheer heeft hele leerzame grappige podcasts onder de
naam “Groene Oren” die je bijvoorbeeld laten inleven hoe het is om een
“Gentiaanblauwtje” te zijn. Meer natuurbeleving door de IVN-natuureducatie podcasts.
Of “Rivierverhalen” van Wim Eikelboom over de geliefde rivier de IJssel. Waar ik ook
van geniet is met zekere regelmaat klassieke muziek luisteren. Door de website;
waarluisterjijnaar.nl biedt het Concertgebouworkest suggesties aan de hand van
thema’s; rust, liefde, verdriet e.a. Helaas heb ik mijn dagelijkse avondwandeling
moeten vervroegen i.v.m. de maatregelen maar heerlijk ontspannen vind ik het.
Minstens 45 minuten wandelen en stiekem een beetje naar binnen gluren bij mensen 😊
Ellis van der Zee
De ontdekking van Dopersduin
Het vakantiehuis in de duinen bij Schoorl is toch al lang bekend? Het hoeft niet meer
ontdekt te worden, toch? Wat daar gedaan, geproduceerd, gedacht wordt is nieuw voor
mij, dus wel een ontdekking.
Onze zoon Arjen heeft een tijdje geleden geklikt op ‘like’ bij een podcast die hij
tegenkwam op internet van Wieteke van der Molen (directeur van Dopersduin) en
Wiebe Dijkstra. Veel verder dan die like is hij niet gekomen. Maar Karin zag bij toeval
de like en is gaan zoeken.
Nu luisteren we met regelmaat naar deze podcasts, als een soort bijbellezen bij het eten.
Verrassende uitleg krijg je, bij psalmen, bij het pinksterverhaal van het spreken in
tongen, bij het kijken naar de sterren vanaf een duintop in de nacht.
En je hoeft er echt niet zo gelovig voor te zijn………
Aart Hoogcarspel
www.gelukkigdemens.nl
Uit de introductie van deze podcast:
Gelukkig de mens is een podcast over de bijbel
voor mensen van nu. Het zijn korte reflecties
vanuit oude teksten en verhalen, op zoek naar de
gemeenschappelijke deler: de mens.
Gelukkig de mens vertelt vanuit de gedachte dat
tijden verglijden, culturen verschillen, (religieuze)
overtuigingen veranderen. Maar onder en door dat
alles heen is daar de mens die verhalend en
bezinnend zoekt naar wie en wat hij of zij ten
diepste is. Toen, nu en later.
Openhartig/memories
In het weekend van 16 januari vierden Aart en ik dat we elkaar 50 jaar geleden
ontmoetten. Dat was bij de opening van de kelder voor de jeugd van de Doopsgezinde
gemeente Hilversum.
Bij aankomst in de B&B waren we blij verrast; onze kinderen hadden de ruimte
versierd en ter verhoging van de feestvreugde bubbels en andere lekkernijen klaargezet
en ook een doosje. En dat doosje (of in ieder geval het idee) wil ik graag delen.

Het doosje bevat meer dan 100 vragen.
Je kent meestal maar een stukje van elkaars geschiedenis
waardoor veel waardevolle verhalen, herinneringen en
ervaringen verloren kunnen gaan. De vragen in het
doosje maken gesprekken los over vroeger en nu en slaan
een brug tussen generaties. Wij vinden het heel
waardevol om met deze kaartjes een stuk geschiedenis te
delen. Misschien zelfs leuk om in deze tijd van lockdown
via zoom met (klein-) -kinderen te doen.
Woorden van troost
Ruim twee jaar geleden overleed mijn lieve man Jan na een ziekbed van 13 dagen.
De onderstaande woorden van troost mocht ik ontvangen van een vriend.
Deze metafoor wil ik graag met u delen.
Twee bloemen, ze stonden al jaren naast elkaar.
Ze bloeiden en geurden en genoten van alles,
genoten vooral van elkaar.
Andere bloemen werden er blij van, evenals vlinders en vogels.
Toen werd de ene bloem ziek, heel langzaam.
Was er aan zijn wortels geknaagd in het verborgene,
Was er een ziekmakend insect op hem neergestreken
Of was er met het wieden iets geraakt?
Zijn blad ging hangen, hij werd brozer en brozer.
De andere bloem leed mee,
Was aandachtig en liefdevol,
Maar kon het niet keren.
Toen knakte de zieke bloem en het was voorbij;
De andere bloem was alleen.
Ze treurde naast de lege plek,
De andere bloemen treurden mee.
Vogels floten niet meer,
Vlinders hadden geen lust te dartelen.
De zon zag het gezicht van de bloem niet meer
En de bloem zag niet hoe mooi de tuin nog was;
Ze had geen oog voor vogels en vlinders.
Heel langzaam groeide ze krom.
De tuinman kwam langs, zag en begreep.
Hij zette het stokje naast de bloem als steun,
Maakte de aarde om haar heen rul en gaf een beetje mest.
Zieke bladeren werden weggeknipt
Zodat het ruim en zonnig was rond de bloem;

Hij sprak opbeurende woorden.
Soms streelde hij even het bloemenhart
En eens zelfs zon g hij voor haar een olijk wijsje.
Langzaam richtte de bloem zich naar het licht en ving de zonnestralen.
De kleine kromming in de steel trok recht, ze ging voorzichtig bloeien.
En ook een beetje geuren. Steeds meer bloeien, steeds sterker geuren!
Vlinders dartelden rond haar, vogels floten voor haar hun mooiste lied.
De bloem kwam door alle lieve zorg tot leven, tot echt leven.
En ze dacht in dankbaarheid aan de mooie tijd met die andere bloem….
Thecla Barneveld

Psalm 4631
In mijn nood roep ik
niet en tot niemand, ik zwijg; wie na zoveel
zand erover nog leeft, heeft het schreeuwen
verleerd. Laat de eik maar kreunen en klagen,
om blad dat voortijdig
te gronde, de tak van zijn stam
afgerukt, laat mij woordeloos
staan in zijn schaduw. Laat
mijn zwijgen niet klein en gebukt
zijn maar waardig hoog
en breed als de kroon van de boom
nu zijn wortels en stilte zich
hechten aan hem en alle gebed
wordt gesmoord in de aarde.
(Hester Knibbe Uit: Verstoorde grond 2002)
Ingebracht door Dicky Verloop

Gedachten van een zeer bevoorrecht mens:
Nieuwsgierigheid, interesse, verwondering en vragen die ook vragen mogen blijven.
Kijken naar kunst, luisteren naar muziek, genieten van alles wat groeit en bloeit.
Gewoon een bordje erwtensoep. Twee honden die samen spelen.
Kinderen, hun fantasie en alles wat ze aan het ontdekken zijn.
Een paar dingen waarbij je alle onzekerheden en onbegrijpelijkheden even kan
vergeten.
Dit gedeelte uit werk van Joost van den Vondel is voor mij een soort muziek met
woorden:
Daar zo de liefde viel,
Smolt liefde ziel met ziel
En hart met hart te gader.
Die liefde is sterker dan de dood
Geen liefde komt Gods liefde nader,

Noch schijnt zo groot.
Geen water blust dit vuur,
Het edelst dat natuur
Ter wereld heeft ontstoken.
Dit is het krachtigste cement,
Als muren breken
Tot puin in ’t end.
Hartelijke groeten van Titia Zinsmeister
De twee kanten van twintigtwintig
In de afgelopen weken is er op de sociale media flink rond geappt en gemaild. Dé
terugblik op 2020. Meestal vind ik de quotes of filmpjes wel aardig maar deze vond ik
een verrassende wending hebben. Hij werd verstuurd in de groepsapp van mijn werk.
Toen ik later via internet op zoek ging naar een getypte variant vond ik het gedicht op
de website van een andere kerkgemeenschap.
Twintigtwintig heeft me niks gebracht!
Mij hoor je nooit zeggen
Dat we samen meer kunnen dan alleen
Want als ik even verder kijk, ontdek ik
Spanning en onrust om me heen
Elke week voelde ik minder
Verbinding met mensen die me dierbaar zijn
Ik voelde
Dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld
En zeg me vooral niet
“Er zit iets moois in iedere dag”
Want hoe je het ook wendt of keert
Ik heb dit jaar stilgestaan
Je zult mij nooit horen zeggen:
Twintigtwintig bracht me veel lichtpuntjes!
Lees nu het gedicht van onder naar boven!
De auteur is bij de redactie onbekend
Ellis van der Zee
Trots op het Doopsgezind Seminarium!
Na bijna acht jaar niet betrokken te zijn geweest bij het doopsgezind seminarium, werk
ik me in als opvolger van de per 1 november vertrokken voorzitter van het College van
Curatoren, Kees Blokland.
Inmiddels heb ik ‘beeldbellend’ alle curatoren en docenten persoonlijk gesproken.
Samenvattend: ‘We zijn trots op het seminarium! De kracht van het seminarium is,
naast de kwaliteit van onderwijs en onderzoek, de diversiteit van de
seminariumgemeenschap.’

Er is merkbare trots op het doopsgezind seminarium als het opleidingscentrum voor
theologen en predikanten, samen met de Vrije Universiteit. Daarnaast is er trots op het
doopsgezind seminarium als het nationale en internationale expertisecentrum voor de
(doopsgezinde) thema’s verleden, vrede, vrijheid en vakmanschap, met op drie van de
vier thema’s een hoogleraar. Tien docenten, inclusief de hoogleraren, geven onderwijs
en werken aan de onderzoeksthema’s. Docenten hebben doopsgezinde en nietdoopsgezinde achtergronden, hebben verschillende nationaliteiten en zijn woonachtig
in Nederland en daarbuiten
Het seminarium heeft samen met de gemeenten een lang
verleden. In 1735 opgericht leidt het seminarium vanaf
1811 predikanten op voor alle doopsgezinde gemeenten in
Nederland. Mede dankzij de gelden die vanuit de
doopsgezinde gemeenschap jaarlijks ter beschikking
worden gesteld, is het seminarium klaar voor de toekomst.
Samen met werkenden, voorgangers en predikanten,
gemeenten en leden en vrienden van de gemeenten willen
we die toekomst in. We komen naar u toe om in gesprek
te gaan over hoe het seminarium ook uw opleidings- en
expertisecentrum kan zijn. Het seminarium is er voor u!
Rieke de Vlieger
(voorzitter van het College van Curatoren van het Doopsgezind Seminarium)
Het licht is rond
Het licht is rond en rolt naar alle kanten
de bergen op en af, de dalen door,
de wezens in en uit en langs de planten
stijgt het de bomen in en gaat het alles voor
Waarheen? Vraag dat niet, ik kom, ik ga,
omdat mijn handen en mijn voeten,
mijn ogen en mijn hart zo moeten
en ik het licht nu eenmaal zo versta.
Pierre Kemp
Ingebracht door Rieke de Vlieger
Boschwijk
Onlangs snuffelden Marion en ik tussen de boeken in de Grote Kerk te Zwolle.
Blijkbaar had een lid van de Zwolsche Historische Vereniging de tijdschriften van deze
vereniging ingebracht.
Boeiende nummers en ik heb er 3 uitgezocht die ik thuis beter wilde inzien.
Een nummer uit 2007 had als titel Boschwijk, de buitenplaats van Rhijnvis Feith,
geschreven door Heimerick Tromp. Deze buitenplaats is gelegen aan de oude
Heinoseweg even buiten Zwolle. Rhijnvis Feith erfde dit landgoed in 1781 van een
neef van zijn moeder. Door vererving via verschillende zijtakken zou het landgoed tot
begin 1900 in de familie blijven. Het landgoed was toen ruim 330 ha groot. Rhijnvis
Feith was burgemeester van Zwolle maar verbleef het liefst op het landgoed. Het was
een echte buitenman. In 1919 werd het landgoed eigendom van de Gemeente

Zwollerkerspel. Het werd de ambtswoning van de burgemeester terwijl in een van de
vleugels de raadszaal werd ondergebracht. Na opheffing van de gemeente
(samengevoegd met Zwolle) bleef het huis particulier bewoond door de laatste
burgemeester, de heer W. Crommelin. In 1996 verkocht de Gemeente Zwolle het aan
een particulier die het geheel restaureerde en dat gold niet alleen voor het gebouw,
maar ook voor tuin en park. In 1921 werd Boschwijk ter veiling aangeboden. In de
advertentie is sprake van “Het kapitale Landgoed Boschwijk “ bestaande uit herenhuis,
fraaie tuin, kassen, koetsierswoning etc. Opvallend was in die advertentie dat er ook
houtopstanden te koop werden aangeboden die op stam verkocht mochten worden. Met
andere woorden er mocht volop gerooid en gekapt worden. Een ingezonden brief
volgde in de plaatselijke krant dat dit toch eeuwig zonde zou zijn.
Dit was voor Marion en mij een goede reden om een bezoek te brengen aan
“Boschwijk”.
Het was begin november zulk heerlijk herfstweer dat we op de fiets stapten.
Aangekomen bij het toegangshek stalden we de fietsen. Naast de hoofdingang met de
tekst “Boschwijk” bevindt zich een klein toegangshek, het bekende bordje opengesteld
nodigt je uit tot het maken van een wandeling. We staan dan aan het begin van de
oprijlaan richting huis. Een mooi zicht op de voorgevel met in de dakruiter een klok.
De directe omgeving is privé terrein. De basis van de aanleg van park en tuin, stamt uit
de tijd van Rhijnvis Feith en is een ontwerp van de in Zwolle woonachtige Georg
Anton Blum of Blom. Hij was ook betrokken bij parken van andere landgoederen in de
provincie Overijssel en daar buiten. Bij de reconstructie is voortgeborduurd op zijn
ontwerp. Harry Pierik uit Zwolle is degene die nauw betrokken was bij deze restauratie.
Ik citeer nu. Arcadische natuur, een directe afspiegeling van het paradijs, ja; “een
Eeden, met vreemde plantgewaschen”, dat is wat Rhijnvis Feith voor ogen stond toen
hij zijn geliefde park in het oostelijk deel van Boschwijk aan liet leggen. Een vroeg
Engelse landschapsstijl. We namen direct het pad naar rechts. Bijna een holle weg
zoals we die kennen in Zuid Limburg, slingert door een donker bos. Hier en daar
geaccidenteerd en met fraaie doorkijkjes en prachtig gevormde waterpartijen. De
berceau is hersteld en met jonge beuken beplant. Maar wat veel soorten bomen, bijna
een arboretum. Zo ontdekten we er de Liriodendron ook wel tulpenboom genoemd en
een Sequoiadendron, een fraai gevormde beuk en een treurbeuk die geënt is. In de
ondergroei veel soorten hulst en diverse soorten struiken. De opzet was om het hele
jaar iets in bloei te hebben en ook geur blijkt een grote rol te hebben gespeeld bij het
ontwerp. We ontdekten nu nog bloeiende cyclaampjes. Kortom het is een gebied,
gezien de beplanting, om in alle jaargetijden te bezoeken. Het is ook mogelijk om
achter langs het landgoed te lopen. Je wandelt dan in principe tussen Boschwijk en het
golfterrein. Je hebt dan nog mooi zicht op de achterkant van het huis. Je ontwaart dan 2
gevelstenen met de familiewapens van de
familie Feith en de familie Oosting. Wat een
bijzonder gebied en zo dicht bij huis.
‘Wat is dit kort, dit nietig leven?
Een droom, uit vreugd en smart geweven,
Een spel van schimmen aan den wand!’
(Rhijnvis Feith, ode aan Boschwijk)
Dirk Brugman

Voor kleine en grote mensen
Lieve kleine en grote mensen,
In deze Wolwever willen we wat extra aandacht hebben voor elkaar, jong en oud!
Voor de kinderen wordt er in deze tijd apart van de gestreamde vieringen een filmpje
gemaakt.
Op zondag 24 januari was het World Fellowship Day van de Doopsgezinden. Tijdens
deze dag hebben alle Doopsgezinden ter wereld wat extra aandacht voor elkaar.
Het filmpje hierbij ging over het bakken van een koek. Kijk het nog maar eens terug op
het You Tube kanaal van de Wolwever!
Bij het bakken van een koek zijn alle ingrediënten even belangrijk. Het meel kan zich
heel belangrijk voelen, omdat het heel veel is, maar zonder de boter en de eieren, wordt
het geen lekkere koek. Het ei kan zich heel klein voelen, omdat het maar weinig is,
maar een koek zonder ei wordt niet lekker. Zo is het ook met mensen. Iedereen heeft
unieke mogelijkheden en eigenschappen gekregen. Paulus schrijft in zijn brief aan de
Korinthiërs dat er voor iedereen een eigen plek is. Samen vorm je één geheel, net zoals
alle ledematen en organen deel uitmaken van één lichaam. Het is belangrijk elkaar aan
te vullen. We hebben allemaal onze eigen rol en kunnen op onze eigen manier iets voor
een ander betekenen.
Groetjes, Valerie en Dieneke
Recept van de koek:
Havermout-notenkoek
Ingrediënten 6 personen
150 g studentenhaver
150 g bloem
150 g bruine basterdsuiker
150 g havermout
150 g boter
2 eieren
Verder heb je een taartvorm (26 cm)
nodig.

Voorbereiding
Oven voorverwarmen op 175°C
Taartvorm invetten
Noten uit studentenhaver grof hakken
Bereidingswijze
In kom doen: studentenhaver, bloem,
basterdsuiker, havermout en boter.
Eieren erboven breken.
Tot samenhangende bal kneden.
Deeg in vorm uitdrukken.
In midden van oven, koek in 30 min.
bruin en gaarbakken.
Laten afkoelen en klaar!

NEMATO, Change a Life
De redactie ontving de nieuwsbrief van de maanden oktober-december. Onze gemeente
houdt collecten ten bate van dit prachtige omvangrijke project van Jan Blom,

werkzaam in Nelson Mandela Township te Port Alfred in Zuid-Afrika. We willen u
aanbevelen de hele (Engelstalige) nieuwbrief te lezen op
https://nemato.org.za/newsletters/NCAL-NEWS.pdf
De brief omvat verschillende onderwerpen hoe jongeren uit de townships vaardigheden
aangereikt krijgen om uit armoede te kunnen ontstijgen. Heel interessant is het nieuw te
ontwikkelen project waarin tijd wordt geïnvesteerd “Fly and Fish farming” waarmee in
de toekomst geld verdiend kan worden. Inspirerend om te lezen!
Ring Zwolle (kring van Doopsgezinde kerken uit de regio)
Het nieuwe jaar 2021
Het nieuwe jaar is begonnen en we wensen elkaar moed, vertrouwen en hoop toe.
We missen elkaar en we missen elkaars verhalen. Wat zou het fijn zijn om deze weer
met elkaar te kunnen delen. We gaan voorlopig nog een onzekere tijd tegemoet waarin
we ook voor elkaar kunnen zorgen, af en toe iets van elkaar laten horen en de moed niet
verliezen.
Laten we kijken waar we nu wél tijd voor hebben en vast plannen maken voor het
nieuwe seizoen 2021- 2022. Voor het zover is zijn we voorzichtig met elkaar. Daarom
zeggen we nu vast de gemaakte plannen voor het komende voorjaar af. Wie weet wat
2021 ons brengt.
Vermaningspad en Buitendag 2021
Helaas gaan de grote activiteiten de landelijke fietstocht ‘Vermaningspad’ 2021 en de
opnieuw geplande succesvolle Buitendag (de 1 e was 23 juni 2019) met de FDS, de
GDS en Ring Zwolle niet door. Helaas hebben we deze evenementen net zoals veel
andere activiteiten waar mensen zo naar uitzien moeten schrappen.
De nieuwe datum voor de fietstocht is donderdag 26 mei 2022. De Buitendag voor
FDS, GDS en de Ring Zwolle zal zondag 15 mei 2022 zijn.
Bijeenkomst KR – leden
De bijeenkomst met een afvaardiging vanuit elke gemeente 2 kerkenraadsleden 6 juni
as. vervalt om dezelfde reden. De voorbereidingen waren in volle gang. Vanwege de
huidige situatie met de nieuwe virusvariant gaat ook dit niet door.
Deze bijeenkomst met de kerkenraadsleden van FDS, GDS en de Ring Zwolle is nu onder voorbehoud – gepland voor zaterdag 9 oktober 2021. Zodra meer informatie ten
aanzien van de voorbereidingen en deelname bekend zijn, worden jullie geïnformeerd.
Namens de Ring Zwolle,
Annelies Klinefelter
'n Korrel zout
Dit is naar mijn idee de
zeer treffende titel van het blad van het Jeanette Noëlhuis, een leefgemeenschap in
Amsterdam Zuidoost. Uit het inleidend woord: “Onze levensstijl is gebaseerd op
eenvoud, gastvrijheid en directe actie voor een betere samenleving, ontstaan vanuit de
Catholic Workerbeweging in de Verenigde Staten. Ons streven is om het evangelie
handen en voeten te geven door vreedzame getuigenissen op plekken waar het wringt
en door concrete hulp aan de armsten. In het evangelie van Mattheüs zegt Jezus: 'Al
wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders en
zusters, hebben jullie voor Mij gedaan.' In 2021 horen hiertoe ook de mensen in onze

samenleving die wij het stempel 'illegaal' opdrukken. Daarom leven we samen met
rond de twaalf mensen zonder papieren, die soms nog wel en soms ook niet uitzicht
hebben op een verblijfsvergunning. We (proberen te) delen wat we hebben met anderen
die minder hebben....”
Regelmatig demonstreren zij bij detentiecentra op Schiphol en in Zeist, om de daar
vastgehouden asielzoekers te bemoedigen, maar ook in Volkel en Büchel, om duidelijk
te maken dat “kernwapens, die daar opgeslagen liggen, onmenselijk, onhanteerbaar,
immoreel en illegaal zijn”. Deze en andere acties – zoals voor een beter klimaat en
tegen racisme – voeren zij uitsluitend geweldloos.
Een artikel in hun blad beschrijft hun bewuste keuze om te gaan wonen in de
Bijlmermeer. Eind jaren tachtig was daar een enorme leegstand, waardoor zij vlot een
grote flatwoning konden betrekken. De buurt bleek een ideale plek om een
gemeenschap te beginnen met huisgenoten uit alle mogelijke culturen. Maar de
Bijlmermeer had ook haar schaduwkanten: armoede, drugsproblematiek, vandalisme en
onveiligheid. De gemeente Amsterdam besloot de wijk grondig te renoveren. Na
stagnatie door de financiële crisis begon zich vanaf ongeveer 2010 een enorme
transformatie te voltrekken: kantoorgebouwen werden omgebouwd tot
studentenwoningen en allerlei wijkvoorzieningen, bouw van luxe flatwoningen en een
groot hotel. Steeds meer kapitaalkrachtige bewoners vestigden zich er. Investeerders
zagen dat het kopen van woningen of bedrijfspanden een goede investering was. De
prijzen stegen en de oorspronkelijke bewoners, de pioniers van de wijk konden deze
niet meer betalen. Dit proces wordt 'gentrificatie' genoemd en de initiatiefnemers van
het Jeanette Noëlhuis vroegen zich af, of zij hier niet aan meegewerkt hadden.
Overigens is gentrificatie een behoorlijk gecompliceerd proces, waarbij allerlei
verschillende partijen betrokken zijn: individuele kopers, woningcorporaties, overheid
en grote investeerders. Wel speelt de overheid hierbij – anders dan bijv. in de VS – een
meer sturende rol. Negatief is alleen, dat ook in Nederland de overheid zich steeds
meer terugtrekt, waardoor de woningmarkt steeds meer speelbal wordt van grote
investeerders. Dit alles geeft te denken. De auteur besluit: “Het leven kiezen – zoals
Deuteronomium aangeeft – heeft te maken met solidariteit en omzien naar elkaar. Wie
weet helpen de door ons gemaakte geveltuintjes daarbij een heel klein beetje”.
Moge deze zeer beknopte weergave van de idealen van de leden van de
Noëlhuisgemeenschap, waarover nog veel meer te vertellen valt, ons inspireren om na
te denken over ons eigen leven.
Henk Blom
Christian Peacemaker Teams:
Een evoluerend experiment op weg naar solidariteit
Door Kathy Kern
Veel van de mensen die in de jaren ‘90 deelnamen aan de eerste trainingen van
Christian Peacemaker Teams, werden geïnspireerd door de visie van Ron Sider uit
1984: dappere, toegewijde doperse christenen in hun leven riskeren door tussen de
strijdende partijen te gaan staan. Ze realiseerden zich niet dat de activisten,
organisatoren en medewerkers van organisaties uit doopsgezinde, Brethern en Quakerkringen in Noord-Amerika en daarbuiten, die de CPT hadden opgezet, geloofden dat
Siders visie niet zou werken. Ze wisten dat het voor het soort politiek werk dat ze

wilden dat de CPT zou doen - de kerk betrekken in geweldloze directe actie (NVDA –
Non-Violent Direct Action) - nodig zou zijn om relaties op te bouwen met
gemeenschappen.
Maar degenen onder ons die in 1993 aan de eerste training deelnamen, deden dat niet.*
Sommigen hadden de visie van Ron Sider omarmd en wilden helden zijn, anderen
gaven er vanwege hun leefomstandigheden niet veel om of ze leefden of zouden
omkomen - tussen de twee groepen was er enige overlap.
Het eerste project voor de nieuw-opgeleide CPT'ers was de begeleiding van de
Parochie van Ste. Helene in Jeremíe, in Haïti, die doelwit werd van het Haïtiaanse leger
en aanvallen door paramilitairen na de militaire staatsgreep die Jean Bertrand Aristide
afzette. We kwamen aan, volledig bereid om alle NVDA-vaardigheden die we tijdens
de training hadden geleerd te gebruiken, maar het parochie wilde alleen maar dat we …
aanwezig waren, dat we zichtbaar in de buurt rond zouden lopen en met onze buren
zouden praten. 's Avonds, als we terug kwamen in het onvoltooide huis van de priester,
spraken we over strategieën om het systemische geweld van het regime van na de
staatsgreep aan te pakken, maar we hadden geen elektriciteit en dus geen manier om
over onze ideeën te sparren met ons contactpersoon in Port-au-Prince of het kantoor in
Chicago. Dagen, weken, maanden gingen voorbij en we zagen onze buren hongeriger
en wanhopiger worden. We bleven bevestiging zoeken bij onze vertaler, dat we een
verschil maakten, totdat hij er genoeg van had. In plaats van te genieten van de tijd die
we doorbrachten met buren en leerden om vragen om hulp hoffelijk af te weren,
raakten velen van ons juist gefrustreerd omdat we niet konden bewijzen dat onze
aanwezigheid ervoor had gezorgd dat iets niet gebeurde.
Toen we de CPT-sjabloon van begeleiding, NVDA en publieke getuigenis meenamen
naar volgende projecten in Palestina, Chiapas, Washington, DC, en het Oceti Sakowinkamp in South Dakota, werd ons iets duidelijk van de CPT'ers die graag rondhingen
met mensen in de gemeenschap, naar hun dansavonden en feestjes gingen, en luisterden
naar wat er gebeurde in hun leven. Deze CPT'ers hadden minder last van burn-outs,
leerden meer over wat de mensen die er woonden wilden dat wij zouden doen en hun
werk had - over het algemeen - meer effect. We begonnen te begrijpen dat we wat wij
'werk' noemden en wat we dachten dat 'gewoon kletspraatjes' waren, moesten
herdefiniëren.
Het sjabloon van CPT-begeleiding begon af te brokkelen en toen Colombianen zich bij
het Colombiaanse team aansloten, was de ondergang ervan slechts een kwestie van tijd.
In 2012 introduceerde de Nigeriaanse auteur Teju Cole de term 'blanke verlosser'. Als
we deze term tijdens onze eerste training in 1993 hadden gehoord, zouden we
misschien meer hebben nagedacht over de heersende principes van begeleiding die wij
en andere begeleidingsorganisaties volgden. We hadden een antiracismetraining gehad
voordat het veld ingingen. Maar tegelijkertijd was het kernelement van ons werk in
feite dat de Machten, die de mensen die wij begeleidden onderdrukten, ons leven
belangrijker achtten dan het hunne. Iemand in de hogere regionen in de organisatie van
de Vredesbrigades (PBI) vertelde me ooit dat zij dit voordeel 'effectief racisme'
noemden. De meeste CPT'ers geven voorkeur aan de term ‘paspoortprivilege’, maar als
je achter de mooie woorden kijkt, blijkt dat het concept maar op één ding neerkomt:
racisme.

Toen we zagen dat het Colombia-team effectiever functioneerde met Colombianen in
het team en we ons realiseerden dat we met onze organisatiecultuur geracialiseerde
mensen binnen onze organisatie traumatiseerden, beseften we dat we onze werkwijze
moesten herzien. In 2009 huurden we Sylvia Morrison in als Undoing Oppressions
Coördinator (Coördinator Onderdrukkingsontrafeling), die bevestigde dat ons
begeleidingssjabloon onderdrukkend was en een negatieve impact had binnen onze
teams, delegaties, administratie en communicatie.
We zijn ons gaan richten op het vormen van partnerschappen in plaats van op het
beschermen van mensen, en ons document 'Missie, Visie en Waarden', dat werd
opgesteld in 2014, weerspiegelt deze verandering. We bouwen nu aan 'partnerschappen
om geweld en onderdrukking te transformeren' en werken aan het 'versterken
initiatieven aan de basis'. Deze partnerschappen en initiatieven zijn nu ons
uitgangspunt. De mensen ter plaatse vertellen ons wat ze nodig hebben, of het nu gaat
om begeleiding, een sociale-mediacampagne, politieke belangenbehartiging of - soms het accepteren van hun gastvrijheid.
U denkt misschien dat ik een hard oordeel vel over de beginjaren van CPT. Maar tegen
de tijd dat u dit artikel leest, ben ik met pensioen gegaan en heb de organisatie
waarvoor ik 27 jaar heb gewerkt - in het veld, als schrijver en redacteur, en op sociale
media - verlaten. Ik heb twee geschiedenissen geschreven over het werk in de
oorsprong van CPT. En ik zie dat Christian Peacemaker Teams vanaf het begin een
experiment is geweest dat gaande werd gehouden door de liefde, de trouw, het harde
werk, de creativiteit en de passie voor transformatie van de oprichters en hen die na hen
kwamen. Deze creativiteit heeft ons naar plaatsen gebracht waar geen andere NGO
heeft gewerkt en heeft anderen vaak geïnspireerd om ons na te volgen. Het heeft ons
geholpen om te reageren op crises waarmee onze teams en onze partners werden
geconfronteerd. Het houdt altijd een heldere, dynamische ruimte open voor het
reageren op andere uitnodigingen, wanneer we geen geld hebben, wanneer we geen
mensen hebben, wanneer we “Nee” moeten zeggen - en blijft, door Gods genade, deze
ruimte nog steeds open houden.
* Een hardnekkig probleem waarmee de organisatie worstelt is het doorgeven van het
institutionele geheugen. Weinig deelnemers aan die eerste training waren zich ervan
bewust dat CPT op weg was een organisatie van activistische delegaties te worden
zoals Witness for Peace (Getuige voor Vrede).
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