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Nummer 36, juli/augustus 2021 

  



 

      DE WOLWEVER     

 

 

Er is een tijd van opbouwen, er is een tijd van afbreken 

(Prediker 3:3) 

 

Als je over Schiermonnikoog fietst kom je hier en daar plaquettes tegen met daarop 

gedichten in de eilander taal. Zo noemen de bewoners van Schiermonnikoog hun taal. 

Als je ze hardop leest kun je een beetje begrijpen wat er staat. Op een met bomen 

omringd plekje is begraafplaats Vredenhof. Aan het begin van de vorige eeuw is deze 

begraafplaats opgericht om de lichamen van aangespoelde soldaten, eerst Duitse, later 

ook Engelse en Franse soldaten een graf te geven.  Bij deze begraafplaats is er dit 

gedicht van Lammert Wiersma: 
 

Fredenhof: 

Ienfaudich is it graf, 

maar ieuwral leit de stilte. 

Wat krimpe, in blom, in strúk, in krús, 

Hier sjongt de lets syn liet, 

hier rieuwzje saft de halmen. 

Al is ’t yn fraimden greeuwn, 

hy is tach fielich thùs. 

 

Vredenhof: 

Eenvoudig is het graf, 

maar overal ligt de stilte, 

wat schelpen, een bloem, een struik, een 

kruis. 

Hier zingt de leeuwerik zijn lied, 

hier ruist zacht het helmgras. 

Al is ’t in vreemde grond, 

hij is toch veilig thuis.

Slechts een paar heel oude mensen spreken de eilandertaal. De taal verdwijnt. Het geeft 

me een treurig gevoel, een taal die aan het verdwijnen is. Mensen hebben elkaar 

liefdevol aangesproken, ze hebben ruzie gemaakt, ze hebben gerouwd, geleerd, 

gezongen in een taal die hen vertrouwd was. En nu, door alle bewegingen tussen eiland 

en vaste land, tussen bewoners en toeristen is de taal overgenomen door Nederlands en 

Fries.  

Later lees ik het boek De Friezen van Flip van Doorn dat meer dingen opgebouwd 

worden, die soms eeuwen later worden afgebroken. Om het land bewoonbaar te maken 

bij de onberekenbare zee, werden terpen en wieren gebouwd. Eeuwen later, toen dijken 

de zee tegenhielden, werden sommige terpen afgegraven om de vruchtbare grond naar 

onvruchtbare gedeeltes van ons land te brengen. Een spoorlijn tussen Leeuwarden en 

Dokkum wordt aangelegd, en 50 jaar later weer afgebroken. Het is de gang van de 

geschiedenis, de beweging tussen zee en land, de ingrepen van de mens in het 

landschap. Alles verandert, er is altijd ontwikkeling. 

Zal onze taal verdwijnen, plaatsmaken voor het Engels? Kerken krijgen andere 

bestemmingen; hoe zal dat bij ons gaan? Zal er een tijd komen dat er geen kerkklokken 

meer luiden? Kerkgemeenschappen worden steeds kleiner: zullen die verdwijnen? Hoe 

en waar zullen mensen hun inspiratie vinden om hun zielenroerselen expressie te 

geven?  

Er is altijd ontwikkeling. Alles gaat voorbij… 

Aan de ene kant vervult het me met weemoed. Aan de andere kant maakt het me 

nieuwsgierig: hoe zal het leven er over 50 jaar uitzien?  

Fride Bonda 



KERKDIENSTEN van de Wolwevergemeente 

Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur  

   4 juli   geen dienst 

 11 juli  Wolweverviering  ds. Fride Bonda  

 18 juli  geen dienst 

 25 juli  Wolweverviering  ds. Fride Bonda 

  1 augustus geen dienst 

  8 augustus Wolweverviering  ds. Sigrid Coenradi 

 15 augustus geen dienst 

 22 augustus Wolweverviering  ds. Fride Bonda 

 29 augustus geen dienst 

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. Je 

 

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 alle levens gaan dingen wel eens anders dan van te voren bedacht. Ds. Heine 

Sybrand kan zondag 11 juli niet voorgaan. Ik vind het leuk om deze keer voor te gaan. 

De eerste keer met meer mensen in de kerk dan het kleine clubje trouwe dienstdoende 

kerkenraadsleden, gastheren- of vrouwen, streamingmensen, zangers en zangeressen en 

pianist of organist. Ik kijk er naar uit jullie te ontmoeten!  

We staan stil bij de waarde en betekenis van vriendschap. Mozes sprak met God als 

met een vriend, lezen we in Exodus 33; David en Jonathan hadden een spannende 

vriendschap: de één is troonopvolger volgens de banden van het bloed en de ander is 

troonopvolger in de ogen van de Eeuwige. Job had vrienden die drie dagen en nachten 

met hem zwegen, omdat ze zagen dat zijn verdriet heel groot was. (Job 2:13). En veel 

later in de tijd horen we Jezus tegen zijn vrienden zeggen: ik heb jullie vrienden 

genoemd. En meer betekenisvolle woorden. (Johannes 15: 13-15) 

Een zomer vol vriendschap. Welkom! 

 

mailto:secr.dgzwolle@gmail.com
mailto:nannekerijkhoff@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCZ4AgY9qaGDPeUdIa7WeSUA
http://www.vrijzinnig-hattem/
http://www.vrijzinnigen-heerde.nl/


In de Grote Kerk zijn zomervespers, die om 19.00 uur beginnen. De muzikale 

begeleiding wordt gedaan door Toon Hagen en zangers van de Michaëlscantorij. Elders 

in dit blad vindt u er meer informatie over. 

 

Diaconale collecten in juli en augustus 2021 
Zondag 11 juli 2021: Voedselbank Zwolle. Geeft eten en drinken aan mensen met 

weinig geld. Boodschappen doen is voor bijna een miljoen mensen in Nederland lastig. 

Ze leven onder de armoedegrens en na de vaste lasten blijft er vrijwel geen geld over 

voor eten of drinken. Om deze mensen te helpen, is Voedselbanken Nederland opgezet. 

Voedselbank Zwolle helpt mensen uit Zwolle en omgeving met voedselpakketten die 

wekelijks worden uitgedeeld. Via enkele collecten per jaar helpen wij dit mogelijk te 

maken. En bent u hulpverlener van een gezin in armoede, met inzicht in de financiële 

situatie? Dan kunt ook u hiervoor voedselhulp aanvragen. Zie: 

https://voedselbankzwolle.nl/ 

 

Zondag 25 juli 2021: RE:LINK staat voor het studentenpastoraat in het hoger 

onderwijs in Zwolle. Behalve de betreffende opleidingen: Hogeschool Windesheim, 

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en Hogeschool KPZ (Pedagogische Academie), 

participeren hierin een aantal Zwolse kerkelijke gemeenten, waaronder onze 

Doopsgezinde en de Remonstrantse Gemeente. Naast alles wat studenten moeten doen 

voor studie en daarbuiten krijgen zij te maken met grote en kleine levensvragen. Bij de 

studentenpastor van RE:LINK kunnen ze terecht voor individuele gesprekken: om te 

sparren, om op gedachten gebracht te worden, om hun verhaal kwijt te kunnen. Als 

doopsgezinden en remonstranten voelen we ons daarbij betrokken. Meer informatie: 

https://www.relink-zwolle.nl/ 

 

Zondag 8 augustus 2021: Steunfonds pupillen Diet Koster. 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. 

 

Zondag 22 augustus 2021: Vredesplatform Zwolle coördineert de activiteiten in de 

jaarlijkse vredesweek en organiseert in die week de “Walk of Peace”, een wandeling 

door een Zwolse wijk met aandacht voor instellingen in die wijk, die zich bezighouden 

met vredeswerk. De vredesweek duurt van 18 t/m 26 september. De vredeswandeling 

wordt gehouden op zaterdagmiddag 18 september in de wijk Dieze en heeft dit jaar een 

landelijk karakter in samenwerking met de Raad van Kerken in Nederland en Pax voor 

Vrede. Meer info: www.vredesplatformzwolle.nl/ 

 

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

Remonstrantse Broederschap, Gemeente Zwolle (Diaconale Commissie), of naar: 

NL86 INGB 0000 8834 03 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zwolle, voor beide 

rekeningen met vermelding van het betreffende collectedoel. 

Namens de diaconale commissie van beide gemeenten,  

Henk Blom   



UIT DE WOLWEVERKERKENRADEN  

 

Start nieuw seizoen 

Het nieuwe seizoen 2021/ 2022 gaat vanaf de 2e zondag in september weer van start. 

Wat zal het weer wennen zijn. Onder anderen de middagen en avonden met Fride, de 

literatuurkring, de wandelingen, de bijeenkomsten zoals de open monumentendag en de 

tafel van 4, de reanimatiecursus en mogelijk nog meer/ andere activiteiten. De nieuwe 

activiteitencommissie is hier al enige tijd mee bezig en hoopt een mooi programma 

voor ons allen te maken. De folder hiervoor zal eind augustus klaar zijn. De commissie 

bestaat uit Corine Konijnenbelt,  Janny Buijnink en Jelma Wiegersma. 

Vragen en / of opmerkingen ten aanzien van de activiteiten kunnen via Jelma 

Wiegersma, mailadres: jelmawiegersma@gmail.com en tel: 06-19506520. 

 

Huiskamerbijeenkomsten 

Zoals aangekondigd willen we graag in oktober/ november huiskamerbijeenkomsten 

houden. We leren elkaar dan beter kennen en horen van elkaar hoe we over bepaalde 

zaken denken. Het zou fijn zijn wanneer we weten wie zijn/ haar huiskamer in deze 

periode ter beschikking wil stellen voor een groepje van ongeveer 4 – max. 8 personen. 

De gastvrouw/ heer hoeft alleen maar gastvrouw/ heer te zijn. Wanneer we weten 

hoeveel huiskamers beschikbaar zijn, kunnen we de plannen i.o.m. de gastvrouw/ heer 

verder uitwerken. 

De kamers kunnen aangemeld worden bij: 

Dieneke Dijksma, mail: secr.dgzwolle@gmail.com 

Nanneke Rijkhoff, mail: nannekerijkhoff@gmail.com 

 

Zakboekje 2021/ 2022 

Zoals eerder al vermeld komt er ook dit jaar een nieuw zakboekje voor alle leden en 

vrienden. 

Er zijn eerder al een aantal wijzigingen gemeld. Mocht iemand veronderstellen dat er 

nog iets gewijzigd/ toegevoegd moet worden, dan kan dit tot 15 juli gemeld worden bij 

Tineke de Vries, mailadres; tdevriesdrent@gmail.com  

 

Kinderen en de kerk 

Na de zomervakantie zullen ook de kinderen op de 

2e zondag in september weer starten met de 

zondagsclub in de kerk. Het is heel fijn dat we 

elkaar dan weer in levenden lijve kunnen ontmoeten 

Tineke de Vries en Harry Wendt 

  



MEELEVEN MET 

 

Dank voor alle condoleance berichten 

Op 20 april jl. overleed onverwachts mijn man, onze vader en opa, Rob Visser.  

Wij missen hem ontzettend. Voortaan zal Rob in gedachten bij ons zijn, vergeten zullen 

wij hem niet. 

Wij hebben veel reacties gekregen vanuit de DO en RE gemeenten. Wij voelen ons 

gesteund door alle kaarten, berichten en aandacht. 

Dank daarvoor, het helpt ons door deze moeilijke tijd. 

Elske Visser-Duinkerken,  

Marloes en Jacques, Maartje, Siem en Yfke,  

Sander en Janneke, Lieke en Teske 

 

 

 
Tekening: Maartje Roetman 

  



In memoriam 

Mevrouw Jelly van Deutekom 

Op 16 juni jl. is mevrouw Jelly van Deutekom overleden, op de leeftijd van 94 jaar.  

Heel lang kon ze in haar eigen huis in de Praubstraat blijven wonen, samen met haar 

dochter.  Een half jaar geleden belandde ze in het ziekenhuis en van daaruit in het 

Zonnehuis en daar is ze gebleven. Ook wel omdat ze aan het dementeren was. 

Ze was eigenlijk Vrijzinnig Hervormd, maar werd een aantal jaren geleden Vriend van 

de Remonstrantse gemeente. Als contactlid ben ik regelmatig bij haar op bezoek 

geweest en ze was altijd heel belangstellend.  Als het mogelijk was deed ze overal aan 

mee. 

Afgelopen dinsdag was haar afscheidsdienst in het crematorium op Kranenburg.  De 

dienst werd geleid door Ds. Epema. Toch weer Hervormd. Terug naar haar roots! 

Moge zij rusten in vrede. 

Esther Pel 

 

Sity Krijtenburg 

Op vrijdag 18 juni is Sity Krijtenburg op 91 jarige leeftijd overleden. 

Sity was doopsgezind in hart en nieren en voelde zich zeer thuis in het kerkgebouw aan 

de Wolweverstraat. Op gemeentevergaderingen en in privégesprekken liet Sity merken 

dat de gemeente haar na aan het hart lag. 

 

Twee periodes was Sity actief in de kerkenraad: in de jaren 60 en in de jaren 80 was ze 

voorzitter. Ze heeft de gemeente vertegenwoordigd in de broederschapsvergaderingen 

en in de Kring Zwolle. Ook nam ze deel aan verscheidene wereldcongressen van de 

Doopsgezinden. 

 

Sity was lid van de literatuurkring en als oud-lerares Nederlands had ze een heel 

positieve inbreng op de bespreking van het gekozen boek. Sity vond een  boek altijd 

prachtig en ze maakte dat duidelijk door in detail aan te geven waarom. Ze was zeer 

belezen en had een enorm geheugen: gebeurtenissen uit het verleden werden 

enthousiast verteld.  

Op donderdag 24 juni hebben we haar in de Wolwever herdacht, samen met haar man 

Rommert, haar kinderen en kleinkinderen. 

Er werd een gedicht voorgedragen van Jan Luyken, een mysticus, die haar geïnspireerd 

heeft. 

 

“Daar kwaamt Gij uit de diepten uitwaarts dringen 

 En als een bron mijn dorstig hart bespringen, 

   Zodat ik U o God, bevond 

 Te zijn de grond van mijne grond” 

 

Op de rouwkaart staat: “Zij trad iedereen met liefde tegemoet.” 

Haar wilskracht, eerlijkheid en trouw typeren haar. 

We zullen haar missen. 

Bauwien van der Werf 

  



 

 
 

De zomervakantie staat alweer voor de deur. Even geen school, lekker vakantie vieren! 

Misschien gaan jullie nog wel weg.  

Of je blijft lekker thuis en kunt genieten van je vrije tijd.  

Om nog wat leuks te kunnen doen hebben we in deze Wolwever twee zomerbingo 

kaarten opgenomen. Er staan leuke, gekke en serieuze dingen op die je in de 

zomervakantie kunt doen. Je kunt het samen met een vriendje/ vriendinnetje, broertje/ 

zusje, opa/ oma of je vader/moeder spelen. Kijken wie hem het eerst vol heeft! 

Na de zomervakantie hopen we elkaar weer in de kerk te kunnen ontmoeten.  

We zijn benieuwd of het jullie dan gelukt is om de kaart vol te krijgen! 

Groetjes, Valerie en Dieneke 

 

 
 

De leukste jongeren zijn …….. doopsgezinde jongeren 

Gistermiddag (zondag 4 juli) met de jongeren van Apeldoorn en Zwolle het seizoen 

toch nog ‘live’ afgesloten. Omdat we de vorige bijeenkomst in Zwolle hadden (de paas 

challenge waar de manden met bloemen gezaaid zijn) deden we nu een escape-

wandeling door Apeldoorn. De jongeren (en een enkele ouder) zouden op deze 

wandeling aan de hand van puzzels en opdrachten de geheime route ontdekken van 

koning Willem III wanneer hij zijn minnaressen bezocht.  

Na een dag van heel behoorlijk weer verzamelden we bij de vermaning aan de Paslaan. 

De eerste groep vertrok iets na half vier en de andere twee groepen iedere keer een 

minuut of 10 later. Buienradar beloofde dat het tot half zes min of meer droog zou 

blijven en dat pas daarna de buien boven Apeldoorn zouden losbarsten. Helaas. Al snel 

dacht ik, leefde Pelleboer nog maar, of een andere echte weerprofeet. De moderne 



techniek schatte de snelheid van de buienrij veel te laag in en al snel hadden de 

deelnemers twee tegenstanders. De opdrachten in het spel en … de steeds heftig 

wordende regen. Ik ken veel jongeren die al voor half 5 de vermaning zouden hebben 

opgezocht, zo niet deze dopers opgevoede bikkels. Gevolg….doorweekt kwamen ze 

tegen half 6 aan in de vermaning.  

Zo snel mogelijk heb ik patat met wat lekkers gehaald en droogden de jongeren en de 

ouderen elkaar zo goed mogelijk af. Na een gelukkig warme en goed smakende 

maaltijd werden de geslaagde eindexamenkandidaten nog even in het zonnetje gezet. 

Daarna sloten we het seizoen af maar juist dat laatste kwartier vond ik mooi. Waarom? 

Menig avond heb ik als laatste van een dergelijke bijeenkomst nog uren staan dweilen, 

drogen, ruimen en poetsen om de boel weer een beetje netjes te maken. Maar nu, 

ondanks koude en nattigheid deed iedereen zijn portie aan het opruimen. Eerst werd het 

afval geruimd, daarna de tafels gedaan met een welriekend doekje en tenslotte werd op 

onorthodoxe wijze de vloer gedweild. Toen ik iedereen had uitgezwaaid en een goede 

zomer had gewenst hoefde ik enkel mijn eigen spulletjes in een tas te doen, de lichten 

uit en de vermaning op slot te draaien.  

En daarom weet ik het nu zeker…….. de leukste jongeren, zijn doopsgezinde jongeren.  

Dirk Jan 
 

 

 
 

Ontmoetingen 

“Ik hoop U op de weg daarheen (Spanje) te ontmoeten. Om de reis daarna met uw hulp 

voort te zetten, maar niet voordat ik enige tijd van uw gezelschap genoten heb.”  

Romeinen 15 vers 24: 

In de reizen van Paulus zie ik een beeldspraak voor onze eigen levensreis. De laatste 

tijd ben ik “draaideur-patiënt” bij een aantal ziekenhuizen en een revalidatieoord. Daar 

ontmoet ik tal van mensen, waarmee ik dagen of weken optrek om daarna weer mijn 

eigen weg  te gaan. Ontmoetingen, die voor mij veel betekenen. Met enkelen houd ik 

contact. Soms zijn het verzorgenden, maar vooral ook lotgenoten. Mensen uit heel 

diverse culturen, die je anders niet gemakkelijk zou ontmoeten voor een gesprek over 

politiek, klimaat, levensbeschouwing, enz. Daarom mijn pleidooi voor 

meerpersoonskamers. Die verrijken je leven. 

Zo maar één voorbeeld: 

Afgelopen woensdag (30/6) kwam ik weer eens via de spoedeisende hulp terecht op de 

afd. Acute Opnames van de Isala in Zwolle. Ik had hoge koorts en lag te doezelen. In 

de verte hoorde ik een stem, die mij bekend voorkwam. Maar ik kon die stem niet thuis 

brengen. Ik opende één oog en zag Ellis van der Zee*). Zij was in gesprek met mijn 

buurman aan de andere kant van een gordijn. Na een tijdje kreeg zij mij in het vizier. Ik 

ken haar uiteraard als lid van de Remonstranten in Zwolle. Nu was ze er in haar functie 

van begeleider van een bewoner van de opvangvoorziening van het Leger de Heils. Eén 

van haar pupillen was opgenomen. Een jonge man van nog geen veertig lag als een 

zielig hoopje mens in het bed naast mij. Over naasten gesproken!!! In het normale 

leven had ik hem nooit ontmoet of was ik aan hem voorbij gelopen. Op één of de 



andere manier boezemde hij angst in. Dit ondanks zijn fysieke zwakte, maar het kwam 

misschien door alle metalen attributen in oren en neus en/of zijn vele tattoos. Ellis 

sprak zorgzaam en meelevend, van zijn zwakke response kreeg ik niets mee. 

Het toeval wilde (wat is toeval???) dat ik daags daarna op de afdeling urologie weer 

naast hem kwam te liggen. Het beeld van een zielig hoopje mens klopte. Althans 

fysiek. Op andere momenten zag ik in hem een sterk mens met goede eigenschappen. 

Deze C. werd als tweejarige bij zijn moeder weggehaald. Zij was ernstig verslaafd aan 

cocaïne en andere harddrugs. In en op de moederschoot kreeg hij al zijn eerste dosis 

binnen. Zijn moeder kon de verantwoordelijkheid en zorg voor C. niet aan. Hij weet nu 

niet of zijn moeder nog leeft en heeft in ieder geval geen contact met haar. Wel heeft hij 

nog contact met zijn adoptiemoeder. 

Vele gastgezinnen en tehuizen later werd hij als verslaafde geldezel misbruikt door 

drugsdealers. Daarmee liep hij tegen de lamp. Zijn hele leven lijdt C. aan een aantal 

psychische problemen binnen het autistisch spectrum en o.a. Asperger. Na een mislukt 

huwelijk belandde hij als dakloze op straat. Zijn zoon van inmiddels negen heeft hij al 

in jaren niet gezien. Dat zou hij zo graag willen. Daarover pratend schiet hij helemaal 

vol. 

Na een zwerftocht door het hele land woont hij nu in een voorziening van het Leger des 

Heils in Zwolle. Voor het eerst in jaren ondervindt hij daar rust, warmte en vooral 

liefde. Samen met C. zwierf ik door het ziekenhuis. Hij in een rolstoel, die ik dan weer 

gebruikte als rollator. Al wandelend (en ook op de kamer) ontstonden boeiende 

gesprekken. Wat mij daarbij zo opviel was de brede interesses van C. en zijn oog voor 

detail en schoonheid. Ook bewonderde ik zijn vriendelijkheid. Dit ondanks zijn 

ellendige voorgeschiedenis en belabberde fysieke toestand. Het is maar de vraag of hij 

hier uit komt en hoe?  

C. gaat vandaag of morgen naar de maag-, darm-, leverafdeling en ik hopelijk weer 

naar Beerze. Dan scheiden onze wegen. Dit is één van de vele ontmoetingen in het 

ziekenhuis waar ik blij van word en die diepe indruk op mij heeft gemaakt. Ik hoop, dat 

ik iets heb kunnen betekenen voor C. Hij heeft mij in ieder geval veel geleerd.  

Wat zou er van C. zijn geworden als hij onder een ander gesternte was geboren? In Den 

Haag wordt nu veel gesproken over kansgelijkheid ….. en terecht. Onze 

verantwoordelijkheid voor medemensen, die de boot gemist hebben, is groot.  

Claas G. Hamming 

 

 

Zo’n gelukkige dag 

 

De mist was vroeg weg gezakt, ik werkte in de tuin, 

De kolibries stonden stil boven de bloeiende kamperfoelie. 

Er was geen ding op aarde dat ik zou willen hebben. 

Ik kende niemand die het benijden waard is. 

Wat aan kwaad was geschied, had ik vergeten. 

Ik schaamde mij niet bij de gedachte dat ik was wie ik ben. 

Ik voelde nergens in mijn lichaam pijn. 

Toen ik mij oprichtte zag ik de blauwe zee en zeilen. 

 

Czeslaw Milosz        (vertaling Gerard Rasch) 

 



Uit de Wolwever activiteitencommissie 

Samen eten op zondag 12 september 

Na een lange tijd van vieringen via YouTube kunnen we elkaar weer ontmoeten in de 

kerk.  

Om dit te vieren willen we op zondag 12 september, na afloop van de dienst, samen 

met elkaar eten. Jaren geleden organiseerden Do&Re op adventsavond een PotLuck. 

Het idee kwam toen volgens Inge Corstanje van Amy Belger. De dopers in Amerika 

reisden zo ver naar de dienst en die duurde zo lang dat iedereen zijn eigen eten 

meebracht. Dit ging allemaal bij elkaar en werd gedeeld.  

Wij Wolwevers reizen iets minder lang, maar het lijkt de activiteitencommissie een 

mooie manier van samen een maaltijd voorbereiden en een mooie manier van samen 

delen.  

Wie wil er aanschuiven en wie wil er iets meenemen?  

Opgeven voor het aanschuiven en voor het iets meebrengen kan bij 

jelmawiegersma@gmail.com. 
 

Een zomer vol gelijkenissen 

Zomervespers in de Grote of St. Michaëlskerk te Zwolle  2021 

De eerste twee vieringen van 4 en 11 juli zijn in de Oosterkerk i.v.m. een 

kunsttentoonstelling in de Grote kerk. 

De vespers beginnen om 19.00 uur. De muzikale belgeleiding zal zijn door Toon 

Hagen en zangers van de Michaëlscantorij.  

Deze zomer willen we aandacht vragen voor dat bijzondere genre verhalen vol 

beeldspraak nl. gelijkenissen. 
 

4 juli  Susanna Bloem    Samuel 12,1-10.  

Over een  lammetje  
11 juli    Anneke van der Velde  Lucas 13, 18-21   

Waar lijkt dat Koninkrijk van God op? 

18 juli   Fride Bonda               Lucas 7,31-35   
Kinderen op een marktplein    

25 juli   Henk Mijnders  Lucas 15,3-10    

     Vreugde in de hemel 
1 augustus  Nelleke Eijgenraam Lucas 15,11-31    

Het ene kind is het andere niet 

8 augustus  Peter van de Kamp Marcus 4,1-12    
Zaaien maar 

15 augustus  Cor Balieu  Marcus 4, 13-20    

Wortelen 

22 augustus  Ad Geerling  Matteüs 20,1-16   

Hoe anders is dat Rijk 

29 augustus  Hans Tissink  Lucas 10,23-37   
Horen en zien 

 

Leeskring over de brieven van het Nieuwe Testament 

Sinds enkele jaren is er, uitgaande van de Waalse kerk in Zwolle, een bijbelkring onder 

leiding van haar predikant, Riemer Roukema. Aanvankelijk werden daar onbekende 

vroegchristelijke geschriften besproken, maar de laatste jaren heeft de kring zich 

gericht op het Nieuwe Testament. Dat roept steeds levendige gesprekken op. 

Momenteel wordt de eerste brief van Petrus besproken. De kring bestaat uit leden van 



diverse kerken, protestants en katholiek; de één is actief bij een kerk betrokken, de 

ander niet of nauwelijks. Bij mooi weer komt de groep bijeen aan de Spoolderbergweg 

8 in de tuin van de gastvrouw, eenmaal per twee (of soms drie) weken, op 

maandagmiddag om 15.00 uur. Bij regenachtig of koud weer is de Waalse kerk de 

plaats van samenkomst: Schoutenstraat 4. De besprekingen duren ruim een uur. Wie er 

belangstelling voor heeft zich hierbij aan te sluiten, is welkom om het eens te proberen. 

U kunt hiervoor contact opnemen met de inleider: tel. 038-4533557 of (bij voorkeur) 

rroukema@pthu.nl.  

 

Doopsgezind nieuws uit de Ring Zwolle 

Aankondiging en uitnodiging voor de Broederschaps -/ Ringdag 3 oktober 2021.  

Op 3 oktober 2021 hoopt de Ring Zwolle haar Broederschaps -/ Ringdag te houden.  

We gaan ervan uit dat het coronaproof gehouden kan worden. De organisatie ligt dit 

jaar bij de doopsgezinde gemeente Steenwijk. 

Hieronder treft u alle bijzonderheden aan.  

Locatie: Museum de Proefkolonie, Majoor van Swietenlaan 1a, 8382 CE 

Frederiksoord. 

Beleef het verhaal van de Koloniën van Weldadigheid, genomineerd voor UNESCO 

Werelderfgoed”.  

Programma: 

09.30-10.00  Inloop met koffie/thee  

10.00-10.30  Korte dienst o.l.v. ds. van Hiele en zr. B. Groen  

10.30-11.00  Inleidende presentatie door medewerker van het museum  

11.00-12.00  Groep a= bezoekt het museum Groep b= tramrit door de koloniën  

12.00-13.00  Groep a= tramrit door de koloniën Groep b=bezoekt het museum  

13.00   Gezamenlijke lunch  

14.00   Sluiting  

Voor de kinderen is er, naast het bezoek aan het museum en de tramrit, een speciaal 

programma met speurtocht en bezoek aan koloniehuisje.  

Kosten:  €  12,50 p.p. Kinderen: gratis.  

De kosten worden gedragen door de bijdrage van de deelnemers en de Ring Zwolle.  

Opgave voor deelneming uiterlijk 15 september bij onze Ring vertegenwoordiger Aart 

Hoogcarspel, mailadres:  a.p.hoogcarspel@home.nl  

Op 15 september hopen ondergetekenden alle aanmeldingen binnen te hebben zodat 

met het museum de uiteindelijke afspraken gemaakt kunnen worden op basis van het 

aantal deelnemers. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:  

Henk Scholten: fenhs@ziggo.nl  en/of  Annelies Klinefelter: pluspunt@antenna.nl  

Wij hopen op veel deelnemers en een goede Broederschaps -/ Ringdag. 

Henk Scholten en Annelies Klinefelter DG Steenwijk 

 

Boekentips voor de zomermaanden 

Verloren grond – Murat Isik. Oost-Turkije, jaren zestig. De dertienjarige Mehmet 

groeit op in een dorp dat ooit door de Armenen werd gesticht. Zijn zachtaardige vader 

Selim, die in de Eerste Wereldoorlog bijna zijn hele familie verloor, is een geliefd 

verhalenverteller. Samen met Mehmets broer Yusuf en zusje Elida vormen ze een hecht 

gezin. Maar daar komt abrupt verandering in als zijn vader een ongeluk krijgt met 



tragische gevolgen. Halsoverkop besluit hij met zijn gezin terug te keren naar zijn 

geboortedorp waar hij grond bezit. Maar daar wacht hun allerminst een hartelijke 

ontvangst. Integendeel, het gezin moet een strijd leveren op leven en dood. 

Wees onzichtbaar – Murat Isik. De Bijlmermeer, begin jaren tachtig. De vijfjarige 

Turkse Metin komt met zijn ouders en zus naar Nederland. Het gezin gaat in de flat 

Fleerde wonen. Vader is een werkloze communist die overdag boeken van Marx leest 

en zich 's avonds bezat met vrienden. Thuis is hij vaak gewelddadig en dan siddert het 

hele gezin. Metin vreest hem en maakt zich onzichtbaar. Maar langzaam - als de 

kinderen ouder worden en de moeder emancipeert - groeit het verzet tegen de vader. 

Ondertussen verandert de Bijlmer ook. Bedoeld als vooruitstrevende wijk verwordt het 

tot een gevreesd getto met veel criminaliteit en hordes junks. Op een zondagavond in 

1992 boort een Boeing 747 zich in de flat Kruitberg. Tientallen bewoners komen om. 

In de weken daarna lopen op Metins middelbare school de raciale spanningen op. De 

Bijlmer verandert in de jaren daarna definitief: ondanks fysiek verzet van activistische 

bewoners worden veel flats gesloopt, waaronder die van Metin. 

Het beste wat wij hebben – Griet op de Beeck. 1e deel van de trilogie. Het beste wat 

we hebben is een boek over stoppen met almaar doorgaan en stil blijven staan, over de 

complexiteit van collectief oud zeer, over hoever de schaduwen van het verleden 

reiken, over afscheid durven nemen, over de schoonheid van echte soorten samen, over 

wat een mens kan doen in een wereld zoals die van nu. 

Let op mijn woorden – Griet op de Beeck. Let op mijn woorden is het tweede deel 

van de trilogie. Het boek is geen vervolg op het eerste deel, maar in het nog te 

verschijnen derde deel zullen de personages uit de eerste twee delen elkaar kruisen. 

Snow – John Banville. Sneeuw is een klassieke thriller: intelligent, ontregelend en 

nostalgisch. John Banville schrijft, als altijd, onberispelijk en scherpzinnig proza. 

De Friezen – Flip van Doorn. In 2010 verhuisde Flip van Doorn naar de provincie die 

zijn grootvader om economische redenen – en met gepaste tegenzin – tachtig jaar 

eerder had moeten verlaten. Sindsdien probeert hij te begrijpen waar hij 

terechtgekomen is. Op zoek naar antwoorden maakte hij elf tochten door het land van 

de Friezen en ver daarbuiten en verschafte hij zich een inkijkje in dat buitengewone 

stukje Nederland dat officieel Fryslân heet en dat behalve een eigen vlag, taal en 

volkslied ook een eigen geschiedenis heeft. 

 

Open Monumentendag 11 September 2021 

De Open Monumentendag is een jaarlijks evenement in het 

tweede weekend van september, waarbij duizenden 

monumenten in Nederland gratis toegankelijk zijn voor publiek. 

Thema voor dit jaar is ‘Mijn monument is jouw monument'  

Op dit moment is er nog geen programma beschikbaar.We gaan 

er van uit dat het programma weer als vanouds zal zijn. Informatie zal waarschijnlijk 

eind augustus beschikbaar zijn op https://erfgoed.zwolle.nl 

Onze gemeente zal ook meewerken en we stellen daarom de Doopsgezinde kerk open 

op zaterdag 11 september. 

We hopen dat er weer kooroptredens mogelijk zijn en iedere bezoeker kan genieten van 

de bijzondere akoestiek van het gebouw. 

Wij ontvangen iedereen gastvrij met een kopje koffie of thee gedurende de dag.  



We zoeken hiervoor nog mensen die als gastvrouw/-heer willen fungeren. De kerk is 

tussen 10u en 16u30 geopend en je wordt ingedeeld in een blok van ca. 2 uur. 

Aanmelden bij Tineke Tuinstra; ta.tuinstra@gmail.com of 0529-457434 

 

Vredesweek 2021 18-26 september 

Het is inmiddels een goed gebruik, dat aan het begin 

van de vredesweek een Walk of Peace wordt 

georganiseerd. En één van de plaatsen, waar een Walk 

of Peace wordt georganiseerd, wordt een landelijke 

Walk of Peace. Dit jaar is in Zwolle de landelijke Walk 

of Peace op 18 september. Zet het vast in je agenda! 

Uitsluiting ligt diep verankerd in onze maatschappij. Er 

is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan 

iedereen. Voor 2021 is ‘inclusief samenleven’ het 

thema van de Vredesweek. Iedereen hoort er bij! Aan de hand van dat thema bezoeken 

deelnemers aan de Walk of Peace verschillende organisaties in de wijk Dieze (en lopen 

ongeveer 4 km). Er wordt ook voorzien in een groep, die per fiets gaat. 

In de week zijn er een aantal activiteiten, zoals de oecumenische vredesdienst (waaraan 

onze gemeenten medewerking verlenen) op zondag 19 september en het vredezingen in 

het Dominicanenklooster op vrijdag 24 september. Er wordt weer een flyer gemaakt 

met alle activiteiten. 

Zie ook de website van het Vredesplatform Zwolle, www.vredesplatformzwolle.nl 

 

 

Paradijs in de polder 

Vooraankondiging  

Fride heeft in verschillende Wolwevers ons uitgenodigd een wandeling te maken en 

daar een opdracht voor de zintuigen bij gegeven. Er zijn mooie wandelingen beleefd 

door diverse mensen en de verslagen mochten wij lezen in de Wolwever. 

Op 2 oktober gaan we samen het veld in. Reserveer alvast de datum! 

 

AGENDA 

 

12 september 10.00 uur Eerste bijeenkomst & Samen aan tafel 

16 september 19.30 uur Gesprek in de Avonduren 

11 september 10 – 16.30 uur Open monumentendag 

 2 oktober   Paradijs in de polder/wandelen 

 

 

 

 

 

 

Inleverdatum kopij vrijdag 27 augustus 

E-mail: dewolwever@gmail.com  



 

 

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

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

ADRESSEN REMONSTRANTEN  
Kerkenraad: 
Voorzitter:  Harry Wendt  038-4545434 wenhwendt@hotmail.com 
Secretaris:  Nanneke Rijkhoff,   0572-391725 nannekerijkhoff@gmail.com 
Penningmeester:  John Butterfield  038 4290506 admiraalsveste@planet.nl 
 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   
Banknummer 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, NL69ABNA0451415396,  
 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zwolle 
Lid:  Jelma Wiegersma,   06-19506520            jelmawiegersma@gmail.com 

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

REDACTIE DE WOLWEVER 
Karin Janze, Ellis van der Zee, Ronald Tuinstra, Jelma Wiegersma. 
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 

 


