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De sabbat is er voor de mens  

(Marcus 2:27) 

 

Het is een prachtige schaatsochtend. Na een paar nachten strenge vorst is het ijs op de 

Loosdrechtse Plassen hard genoeg om te schaatsen. Mijn schoonzus woont er vlakbij; 

vanuit haar huis fietsen we ernaar toe. Om de grote drukte te vermijden staan we bij 

zonsopgang op het ijs. Als we even pauzeren meldt mijn schoonzus dat voor de 

Loosdrechtse Plassen code rood wordt gegeven: de temperatuur loopt op, ga het ijs niet 

op. We snappen er niets van, als we om ons heen kijken: het ijs is hard en dik en er is 

ruimte genoeg.  

Later, bij de koffie hebben we het erover dat we met die weercodes bang worden 

gemaakt. Waait het een keer hard dan krijg je de waarschuwing ga niet naar buiten, het 

is code rood. Een lekkere storm kan voor mij aanleiding zijn om juist naar buiten te 

gaan: al die muizenissen uit je hoofd laten waaien! Wat worden we bang gemaakt, met 

al die codes. Alsof overal gevaar dreigt. 

Ik ga het bijna ook vinden van alle coronamaatregelen. We drinken koffie met elkaar, 

met ruime afstand, maar we zijn met ons drieën op bezoek. Het mag niet. Het gesprek 

gaat erover dat de maatregelen zijn voor mensen die niet hun verantwoordelijkheid 

kennen; niet van het ijs, niet van hun gedrag naar anderen.  

We krijgen het zelfs over de tien geboden, daar bij de koffie na het schaatsen. Ooit 

ontstaan in het samenleven van mensen, omdat mensen onachtzaam werden in hun 

verantwoordelijkheid naar elkaar.  

In alle samenlevingen zijn regels gegroeid om het leven met elkaar rechtvaardig en zo 

plezierig mogelijk te laten gebeuren.  

Wetboeken zijn volgeschreven en worden aangevuld met details.  

Alle godsdiensten kennen hun leefregels; de tien geboden of alleen, de gulden regel: 

behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden.  

De oorsprong van leefregels is gegroeid uit wijsheid, niet om elkaar de les te lezen of te 

veroordelen, maar om het beste in elkaar wakker te roepen.  

Het gevaar van ieder gesproken of geschreven woord is dat het kan stollen tot een 

granieten waarheid. Graniet buigt niet, het leven wel. Voor sommigen geeft een 

granieten waarheid houvast. Een houvast dat niet meebeweegt met de bewegingen van 

het leven die er continu zijn. Daarom zoeken mensen hun eigen ruimte binnen 

leefregels, ook binnen de coronaregels. Veel mensen hebben een intuïtief gevoel om 

verantwoordelijk met elkaar om te gaan. In een Afrikaanse wijsheidstraditie is een 

basisregel: ‘Ik ben omdat wij zijn’. Je wordt mens aan elkaar.  

We hebben elkaar nodig om te leven, om gezond te blijven, om wijs te worden. Laten 

we oog houden voor wat we nodig hebben, laten we oog houden voor wat de ander 

nodig heeft om gezond en zinvol te leven.  

Fride Bonda 



KERKDIENSTEN van de Wolwevergemeente 

Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur  

   7 maart  geen dienst 

 14 maart  Wolweverviering  ds. Fride Bonda 

 21 maart  Ionaviering  voorbereidingsgroep 

 28 maart  Wolweverviering  ds. Johannes van der Meer 

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 in maart 2021 

Zondag 14 maart 2021: CPT Lesbos. Sinds op het Griekse eiland Lesbos veel 

vluchtelingen met vaak gammele bootjes aan land zijn gekomen, is daar een enorm 

vluchtelingenkamp ontstaan, waar het aan veel hulpmiddelen ontbreekt. Die 

vluchtelingen kunnen geen kant op, omdat de Griekse overheid – die de overvloed aan 

vluchtelingen niet aankan – hen niet toelaat. Christian Peacemaker Teams (CPT) is een 

internationale hulporganisatie, die in conflictsituaties mensen ondersteuning biedt. Een 

aantal jaren geleden is CPT ook de vluchtelingen op Lesbos gaan helpen. In deze 

veertigdagentijd is het goed om ook te denken aan medemensen in zulke erbarmelijke 

omstandigheden als de vluchtelingen op Lesbos. 

Voor meer informatie: https://cpt-nl.org/internationaal/lesbos/ 

Op zondag 21 maart 2021 is er een Ionaviering gepland. De collecte is bestemd ter 

dekking van de kosten van deze viering. 

Zondag 28 maart 2021: Artsen zonder Grenzen. Bij de meesten van ons zal deze 

organisatie wel bekend zijn. Zij biedt medische noodhulp in conflictgebieden, bij 

natuurrampen en uitbraken van dodelijke ziektes. Zij is onpartijdig, deskundig en 

doeltreffend. Het werk van Artsen zonder Grenzen maakt het verschil tussen leven en 

dood. Voor uitgebreide en actuele informatie: https://www.artsenzondergrenzen.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 gezamenlijke Diaconale Commissie, 

Henk Blom 

 

BIJ DE DIENSTEN 

Zondag 14 maart heeft de mooie naam: laetare, verheug je, omdat het de middelste 

zondag in de 40 dagen voor Pasen is. Het licht schijnt door het paars en de kleur is dan 

roze.  

Zondag 21 maart Ionaviering over een graankorrel. Om vrucht te dragen moet die 

ontkiemen en groeien. Daarmee verdwijnt (je zou kunnen zeggen: sterft) de graankorrel 

(zie Johannes 12: 24). Geldt dit ook voor mensen? En op welke manier dan? En wat 

betekent deze plantencyclus voor ons als mensen?  

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


Deelnemers aan de viering hebben een eigen inbreng (of het nu digitaal of alweer in de 

kerk zal zijn). En wie weet komt er ook nog een praktische uitwerking. Deze viering 

wordt voorbereid door Annie Hasker, Karin Janze en Aart Hoogcarspel. 

Zondag 28 maart gaat op zijn markante wijze Johannes van der Meer voor. We hebben 

kennis met hem kunnen maken op 24 januari, een viering die door velen gewaardeerd 

werd. 

 

Vooruitblik 

11 april: Muziek 

Ik kijk alvast vooruit naar de zondag na Pasen. Het is een tweede zondag in de maand, 

11 april. Deze ochtend zal muziek van leden en vrienden centraal staan. Een aantal 

mensen vertelden enthousiast over liederen van Stef Bos, die over bijbelse personen en 

verhalen gaan. Het inspireerde mij om in een dienst het geraakt zijn door muziek met 

elkaar te delen.  

Ik wil je uitnodigen om muziek aan te dragen waardoor je geraakt bent en daar iets over 

te vertellen. In samenzijn of, als dat nog niet kan, met een ingestuurd videofilmpje. 

info: fridebonda@gmail.com 

 

Koffie via Zoom 

Het is leuk elkaar te ontmoeten voor een digitale kop koffie met gesprek. Zondag 7 

maart om 10.30 uur zien we elkaar. Ik stuur een link naar alle leden en vrienden. Als je 

zin hebt schuif je aan. Na een kleine opening verdelen we het geheel in groepjes van 4 

en je krijgt een gespreksonderwerp mee, waar je naar bevind van zaken een gesprek 

over kan voeren.  

 

 

 

 

 

Lieve kleine en grote mensen, 

 

Sinds een aantal weken zetten we op het Youtube kanaal van de Wolwever ook 2 keer 

per maand een filmpje speciaal voor de kinderen. We zijn heel erg benieuwd hoe jullie 

dit vinden. 

We zouden het ook heel leuk vinden om jullie weer eens te zien. In het echt kan dit nog 

niet, dus daarom leek het ons een leuk idee om een Zoombijeenkomst te organiseren. 

We willen daarin ook iets actiefs in spelvorm gaan doen met de kinderen. Wat dat is, 

laten we nog weten.  

We willen dit doen op zondag 21 maart om 10.00 uur. 

Als je mee wilt doen stuur dan even een mailtje naar dmdijksma@gmail.com of een 

app-je naar 06-15636278. 
 

Kleurwedstrijd 

In het midden van deze Wolwever vind je een kleurplaat. Dit is een wedstrijd! Degene 

die de kleurplaat het mooiste kleurt, krijgt de ingrediënten om de koek te bakken, die in 

de vorige Wolwever stond! Dus doe je best en maak er wat moois van! Je mag je 

Voor kleine en grote mensen 

mailto:dmdijksma@gmail.com


kleurplaat delen in de app-groep van de Zondagclub of via de mail naar: 

dmdijksma@gmail.com  

We zijn benieuwd naar jullie creaties en hopen jullie allemaal te zien in de Zoom-

meeting! 

 

Groetjes, Valerie en Dieneke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In memoriam 

Anne Dijkstra, 7-1-‘25 tot 10-2-‘21 

Anne, geboren in het Friese Riis, verloor al jong haar vader. Direct na de lagere school 

moest ze mee werken in het huishouden, terwijl haar broers het timmer bedrijf in stand 

hielden. Ze ontmoette op een bijeenkomst van Friesche jongeren  “haar” Atze met wie 

ze al jong trouwde. Vanuit Harlingen, waar ze begonnen (inwonend op een boven 

verdieping), vertrokken ze naar Zwolle. Vanaf toen was ze actief betrokken bij de 

doopsgezinde gemeente, met name ook in de “zuster-kring”. Ze wilde zichzelf 

ontwikkelen, kennis vergaren. Ze las veel, met name de krant werd gespeld, en als ze 

op vakantie gingen, met de caravan, zorgde ze ervoor zoveel mogelijk te weten te 

komen over het gebied waar ze heen gingen. Als je haar later ontmoette zag je een 

ontwikkelde vrouw die vrijwel overal over mee kon praten. Ze was zeer verknocht aan 

haar familie. Ze heeft met veel trouw en liefde de laatste jaren van Atze begeleid. Bij 

haar langs te gaan was een vreugde, altijd welkom, altijd warmte. Het laatste jaar werd 

moeilijker, toch probeerde ze iedere keer weer “terug te komen” maar ze werd te moe 

en gaf op. En nu is ze in vrede ingeslapen. Ik eindig zoals ik altijd bij haar vertrok; 

“Oant sjen leave!” 

Koos Feenstra 

  

Wat ons boeit, beweegt en bezighoudt 

mailto:dmdijksma@gmail.com


Verhuisd 

Mw. Dauwina Wouda-Zwerver is verhuisd naar Zijpe 4, app. 301, 8032 HX  Zwolle 

 

PARADIJS IN DE POLDER 

Er kwamen een aantal mooie reacties binnen n.a.v. mijn stukje over paradijs in de 

polder. Die kun je hier lezen. 

Na deze waarnemingen volgt een andere oefening. 

 

Waarnemingen van Nellie 

 

 

Op deze foto zie je een merel in onze 

struikklimop in de voortuin met een bes in zijn 

snavel, een toevalstreffer. Beide foto’s heb ik 

gemaakt in de week met sneeuw en ijs. We 

kijken regelmatig naar de vogels in onze tuin. 

Het geeft een goed gevoel, dat vogels er voedsel 

vinden. Wij zelf zitten binnen, anders komen ze  

niet. 

 

Op deze foto zie je de brug over de 

Vecht bij Dalfsen, kort na 

zonsopgang. Het was best koud (-

8) en voor het eerst had ik weer 

eens echt koude vingers. Ik vind 

het altijd een mooi lijnenspel, de 

weerspiegeling van de blauwe 

bogen in het water. Het water leek 

sneller te stromen dan anders en er 

dreven plakken ijs in. Het was 

heerlijk om zo vroeg op een koude 

ochtend al buiten te zijn. ’s Zomers 

heb ik dat verlangen niet zo. De 

sneeuw-en-ijs-week voelde voor 

mij als een week vakantie. Voor 

anderen denk ik niet. 

Nellie Beukema-Kremer 

 

Een impressie van Ruud  

Moeder de natuur zorgt er voor dat alles in balans moet blijven, goedschiks of 

kwaadschiks.  

Dat zien we nu. De natuur slaat terug. We moeten echt anders gaan leven. Geen grote 

bio-industrie. Geen grote groepen mensen over de hele aardbol laten gaan. Wij moeten 

meer gaan genieten van kleine dingen, zoals: een klein grassprietje tussen de tegels of 

een spinnetje in de hoek van de kamer. Heb er een moment aandacht voor, voor dit 

kleine leven. Zo meteen weer het voorjaar. Nu een kale tuin en zo meteen komen er 



weer bloemen boven de grond, worden de bomen weer groen. Ver in het verleden bij de 

serie van Pipo de Clown was er een grote reus/zwerver. Die ging op een gegeven 

moment door zijn knieën op een zandweg. Tevens riep hij Pipo om te kijken wat hij 

zag. Het was een bloem. Midden op het zandpad. Die bewonderde hij met zijn hele 

lichaam. Dit heeft toen bij mij een hele grote indruk gemaakt, hierdoor ben ik anders 

naar dingen gaan kijken. Ik geniet inderdaad van hele kleine dingen. Door positief te 

blijven kijken, blijkt dat er veel “problemen” niet zo zwaar zijn als men deze wel 

neerzet. Tuurlijk is deze tijd voor een heleboel mensen zwaar. Dat begrijp ik best. 

Corona is ons overkomen, maar volgens mij hebben we heel veel aan ons zelf te 

danken door aan de natuur veel meer te vragen dan die op dit moment aan kan. Vele 

grote volken zijn verdwenen, waardoor is soms niet meer na te gaan. Waarom zou ons 

tijdperk oneindig blijken te zijn? Dit kan als we met zijn allen minder druk zetten op 

onze natuurlijke schatten. Kortom door te genieten van de kleine dingen kan men ook 

de grote verliezen verdragen, zoals rouw om een geliefde. Natuurlijk had ik gehoopt 

dat wij (Karin mijn vrouw, (overleden in 2013) en ik) heel oud zouden worden. Dit is 

niet gebeurd. Maar om in de zielige stand te blijven zitten is zonde van de tijd. Ik kijk 

terug op een zeer gelukkig huwelijk met mooie grote gebeurtenissen en ook soms 

donkere tijden. Maar een periode die ik zo over wil doen. Nu geniet ik ook van het 

leven. Er zijn zoveel mooie gebeurtenissen om je heen. Ook in deze Corona tijd. Het is 

niet zo dat ik haar vergeten ben, ik mis haar op bepaalde momenten heel erg. Mijn 

verdriet is er, elke dag. Maar dit heeft niet de overhand. De scherpe kanten zijn er 

vanaf. Heel veel hebben we zelf in de hand. 

Ruud Grabijn 

 

Een waarneming van Kor  

 

 

Het contrast tussen de hogere takken met 

een laagje rijp en het dik besneeuwde 

struweel eronder. De gewaarwording van 

een bevroren wereld waarin je alleen het 

gekraak hoort van je passen in de sneeuw, 

maar die tot leven komt door de 

gewaarwording van het horizontale 

lijnenspel van fijn berijpte takken, met in 

tegenstelling daarmee de schuin aflopende 

dennentakken, zwaar van de sneeuw. Weer 

hogerop, tussen de boomtoppen door, het 

goudgele schijnsel van de zon tegen een 

blauwe lucht. Op die manier ervaar ik ook 

de muziek; een toverachtig spel dat 

appelleert aan je fantasie en zodoende tot 

leven komt. Het mooiste is als je die 

ervaring kunt doorgeven en delen met 

anderen! 

Kor Pollema 



Een volgende oefening om paradijs in je omgeving te ontdekken:  
in gesprek met een plek (uit; Paradijs in de polder, Arita Baaijens). Met inspirerende 

groet van Fride. 

Ga eens regelmatig naar dezelfde plek. Kies een plekje waar je even kunt neerstrijken, 

op een bankje of een boomstam, een steen bij een gracht, waar je alle kanten op kunt 

kijken. Probeer verschillende weersomstandigheden uit, ieder weertype heeft eigen 

sensaties. Waar je zoal op kunt letten: 

1. Welke dingen vallen je als eerste op?  

2. Wat bevalt je aan deze plek?  

3. Doe je ogen dicht en voel je lichaam? Voel je spierspanningen, kun je meer 

ontspannen? 

4. Let eens op geluiden die je hoort, ver weg en dichtbij? Hoor je de bomen 

afzonderlijk ruisen? 

5. Snuif de lucht op, wat ruik je? 

6. Welke richting bevalt je het best? 

7. Kijk eens omhoog. 

8. Als je naar de verschillende windrichtingen 

kijkt beschrijf hoe het licht verschilt. 

9. Al deze zintuigelijke waarnemingen halen 

je uit je hoofd. Uiteindelijk hoef je niets, 

alleen maar zijn. 

 

 

 

 

 

LEVEN IN TIJDEN VAN CORONA 
Op de vraag in de vorige Wolwever van Fride om te vertellen hoe het met je gaat in 

deze coronatijd kwamen nog een paar reacties:  

 
Over de situatie waar we nu met z’n allen in zitten ga ik het verder niet hebben, daar is 

al zoveel over gezegd, geschreven of anderszins gecommuniceerd. Wat houdt je op de 

been? Ach, zoveel! We hebben geen kou, geen honger, (er was lang geleden een tijd dat 

we blij waren met suikerbietentaart of tulpenbollenprak)! Er is ‘s avonds licht en we 

horen geen vliegtuigen.... 

Mijn grote steun op leesgebied is absoluut al het werk van Cees Nooteboom. Vroeger al 

wel mee gestart, maar nu in zijn en mijn herfstfase van ons leven (ik zag dat we vrijwel 

even oud zijn!) geniet ik vrijwel dagelijks van zijn prachtige reisverhalen, zijn diepe 

filosofische beschouwingen maar vooral van zijn wonderbaarlijk taalgebruik. Zeer aan 

te bevelen! 

Na een periode waarin dat allemaal niet zo goed ging geniet ik meer en meer van mijn 

dagelijkse wandeling. Los van het feit dat iedereen roept dat het moet omdat het zo 

goed voor je is om te blijven bewegen is het ook een heerlijke manier om los te komen 

van je dagelijkse ritme en je zorgen. Ik heb al de eerste krokusjes gezien en een 

prachtig bloeiende toverhazelaar! Ik loop ons toch vrij kleine dorp in eindeloze 

variaties van wegen door en geniet er toch steeds weer van. 



En ik bel veel, gelukkig heb ik sinds een jaartje zo’n mooie moderne telefoon en die 

verbindt me niet alleen met familieleden, wat op zich natuurlijk al fijn is, maar ook met 

vrienden en vooral vriendinnen, zowel binnen als buiten de kerk. Gelukkig zijn er nog 

veel mensen waar ik fijne gesprekken mee kan voeren, vaak nog van het RVC maar 

ook daarbuiten. Het verbaast me vaak dat we zo’n fijn en goed contact hebben, soms 

ook per mail trouwens, dat helpt mij erg om deze saaie tijd door te komen. 

Wat ik wel mis is het echte contact met de kerk. Niet voor niets begon ik mijn epistel 

met een compliment voor jullie initiatief. Omdat ik al (sinds jaren) geen contactpersoon 

meer heb, heb ik al maanden geen echt contact met iemand van de kerk (met een mooie 

uitzondering toen een bekend gemeentelid mij een leuke herfstverrassing kwam 

brengen na de dienst van brood en wijn). De diensten kon ik aanvankelijk volgen toen 

deze nog uit Fride’s huis plaats vonden, maar vanuit de kerk kan ik het niet verstaan. Ik 

volg vaak een landelijke dienst, die vind ik uitstekend. 

Ik vond het leuk om het eens op te schrijven waar ik vaak aan denk. Ongetwijfeld 

bedenk ik morgen weer heel andere dingen om te schrijven.... 

Hartelijke groet, 

Ine van Kol 

====================================================================== 
 

Wat een inspirerende verhalen in de laatste Wolwever! Ben onmiddellijk na het lezen 

down to earth begonnen met de notenkoek van Valerie. Hij staat nu in de oven na 

heerlijk geklieder met de handen. 

Wat een podcast is kan ik met m’n oude hoofd nauwelijks bevatten, laat staan 

gebruiken maar ik lees, luister naar muziek, bridge op de I-pad met mensen over de 

hele wereld en heb aan de vogeltelling meegedaan. 

Ik ben de boekenkasten van Jan aan het opruimen, planken vol over de Tweede 

Wereldoorlog. Is er nog iemand die interesse heeft? Een deel is al gegaan naar de 

Historische Kring Dalfsen. Ik ben daardoor zelf begonnen aan een Historische schets 

van Churchill door Sebastian Haffner.  
Het is wel nostalgisch dat afscheid nemen van die 

boeken. Er zitten allerlei aantekeningen en knipsels 

in die je weer vroegere tijden in herinnering 

brengen. Veelal mooie, vooral de periode met de 

Canadese veteranen. 

Graag wil ik iedereen die meeleven betuigd heeft 

met het overlijden van mijn schoonzoon Marten 

Dijkstra, de man van Lieke, nog hartelijk danken. 

Wel heftig dat zij 9 maanden na mij weduwe werd. 

Het afscheid was indrukwekkend en intiem in het 

oude Doopsgezinde kerkje in de Knipe, waar ooit 

de eerste vrouwelijke predikant van Nederland, Anne Zernike, stond. 

Gelukkig gaan we wat het licht betreft de goede kant op. De sneeuwklokjes zijn er 

alweer. We houden contact, alle goeds, 

Hermine Sievers 

 

 



  



AVONDKLOK - 23 januari 2021-01-24 
VREEMD 
Negen uur 

het is stil op straat 
vreemd 

aan de overzijde donkere ramen, waar zijn de studenten? 
bijna volle maan 

geen auto, fiets of mens te zien 
ja toch 
elf uur 

voetstappen 
een vrouw, hond aan de lijn 

daarna weer stil 
vreemd 

 

Bovenstaand gedichtje is per ongeluk niet in de vorige Wolwever geplaatst door 

strubbelingen met de mailbox. Bij deze alsnog de inbreng van Corine Konijnenbelt. Zij 

schreef het op de eerste avond toen de avondklok van kracht ging. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een gedicht van Marina San Giorgi 

 

ingebracht door Dicky Verloop 

  

De woorden die jij spreekt 

komen van een andere planeet 

ze zijn logisch, 

maar nog niet aanvaardbaar, 

ze zijn herkenbaar 

maar nu niet invoelbaar 

ze zijn onweerlegbaar 

maar troosten niet. 

Vriend…….. 

Gun mij de tijd, 

mijn eigen tijd, 

wil me volgen in het proces 

niet heb ik behoefte aan advies, 

niet aan conclusies, 

niet aan waarheden 

maar voel met me mee 

beschouw met mij 

onderzoek samen met mij, 

dat is troost.  



UIT DE WOLWEVERKERKENRAAD  
We zijn afgelopen vrijdag 26 februari als WKR voor de geplande heidag bij elkaar 

gekomen, zonder hei maar wel in ons eigen huis en via Zoom hebben we elkaar 

gesproken en gezien.  

Onder de bezielende leiding van Sytse en Marlies hebben we allerlei onderwerpen 

besproken b.v. hoe zijn we zover gekomen, zijn we de leden vergeten en probeer dat te 

visualiseren. En in tweetallen over wat we zelf van onze taak verwacht hadden en 

verwachten. Waarbij opgemerkt werd dat we ruimte moeten krijgen. We hebben via 

YouTube gekeken naar het optreden van Leonard Cohen die o.a. zong “there is a crack 

in everything” (in alles zit een scheurtje). 

Ook was er uitleg over of we onbewust onbekwaam zijn, bewust onbekwaam, bewust 

bekwaam of onbewust bekwaam waren. En de gedachte was hiermee iets te gaan doen 

in de gemeente om het gemeenschapsgevoel nog meer op te bouwen. Steekwoorden 

hierbij zijn: richting geven, inspireren, maximaal contact, persoonlijke aandacht en 

betrekken en inspraak geven. En uit je waardering voor alles wat er is!  

Ook was er aandacht voor wat is er boven de tafel (inhoud en procedure) en wat 

eronder (relatie en gevoel) is en daarbij is uitgesproken dat het niet alles of niks moet 

zijn als het over samen gaat. Het gaat o.a. over verbinding en meedenken.  

Het was toch (ondanks Zoom) een inspirerende middag samen!  

Harry Wendt  

 

Ledenvergadering  
De ledenvergaderingen van de Do (20 april) en Re (22 april) zullen op een nader te 

bepalen manier en/of plek plaatsvinden. Dat hangt af van wat we dan kunnen, daar 

komen we op terug. 

============================================================= 

 

Tafel van Vier voor vrouwen, of Tafel van velen 
DONDERDAG 11 maart, 17.30 uur 

Tien keer was het een inspirerende bijeenkomst: de Tafel van Vier. Samen eten en dan 

aan de tafeltjes van vier vrouwen met elkaar in gesprek zijn over het gekozen thema. 

Altijd was dit op de eerste donderdag na 8 maart, Internationale Vrouwendag. Viering 

Internationale vrouwendag, heeft dat nog nut, is er nog noodzaak, of hoef je er niet 

meer aan te denken?  

De datum van 8 maart legt een relatie met de vrouwen die op 8 maart 1908 in de 

Verenigde Staten hun werk in de textiel- en kledingindustrie neer legden. Zij streden 

voor een achturige werkdag, betere arbeidsomstandigheden en vrouwenkiesrecht. Er is 

ook een relatie met de vrouwen die op 8 maart 1917 in Rusland massaal in opstand 

kwamen tegen het voedseltekort en de verschrikkingen van de oorlog. Hun stakingen 

en demonstraties liepen uit op een algemene werkstaking en dit werd het begin van de 

Russische Revolutie. In vele socialistische landen is 8 maart een officiële feestdag. De 

rest van de wereld kreeg die dag ook doordat in 1978 de Verenigde Naties 8 maart als 

internationale feestdag erkenden. En Nederland doet mee, zie de website 

vrouwendag.nl.  



Zwolle doet mee, in 2021 met digitaal vrouwencafé in een uitzending op RTV Focus en 

Youtube, 20.00 uur: https://youtu.be/Zqz0KTW7fVE#zwolsvrouwenplatform 

#vrouwendag.  

Coach Rabia Madarun geeft de eerste Dolle Maria lezing. De lezing is vernoemd naar 

de Zwolse feministe Maria Milatz, die vocht voor vrouwenkiesrecht in kerk en politiek 

en voor de afschaf van het korset. Zij was doopsgezind en stelde het lidmaatschap van 

de kerkenraad voor vrouwen aan de orde.  

Er wordt nog veel gevierd op 8 maart. Er wordt misschien iets gevierd op 11 maart. 

Wilt u op 11 maart digitaal samen eten (uw eigen kopje soep met …) samen praten 

maar vooral samen luisteren, dan kunt u zich melden bij 

coot.winkler.prins@doopsgezind.nl, en krijgt u de inlogcode voor een Zoomgesprek. 

Tafel van Vier wordt zo Tafel van Velen.  

Coot Winkler Prins, Jelma Wiegersma, Karin Janze 

============================================================= 

 

Remonstrantse Beraadsdag 2021 op 13 maart  
Thema: Mijn held en ik  

Helden zijn er in vele soorten en maten. Je kunt ze bewonderen, je door hen laten 

inspireren, er zelfs een beetje jaloers op zijn. Helden kun je overal vinden, in je eigen 

leven, in een film of serie, in de bijbel. Wat brengen helden jou en hoe kunnen ze een 

rol spelen in je levensbeschouwing? Tijdens deze beraadsdag verkennen we dat. We 

doen dat online via Zoom. Vanuit je luie stoel of vanachter de keukentafel kun je je 

laten inspireren door de inleidende presentatie, muziek, een column en een aantal 

persoonlijke gedachten van predikanten. Tijdens de workshopronde kun je je interesse 

volgen: er zijn workshops over poëzie, klimaatactivisten, helden in films, Franciscus, 

helden die kunnen irriteren, contextueel Bijbellezen, etc. Voor elk wat wils dus. Na de 

workshopronde delen we virtueel met elkaar de lunch en sluiten we af met een 

liturgisch moment.  

De beraadsdag is op zaterdag 13 maart van 10.30 uur tot 13.15 uur. Er is plaats voor 80 

deelnemers. We leggen je graag uit van tevoren hoe Zoom werkt. Laat dat je niet 

weerhouden van deelname.  

Opgave: info@remonstranten.org  

 

Remonstrantse bezinningsbrief  
In het Remonstrantse tijdschrift Adrem van maart is een bezinningsbrief bijgevoegd. 

Een 16 pagina's tellende brief waarin actuele thema's tegenstellingen, polarisatie en het 

vergeten "Wij" aan bod komen. Het doel is naast in gesprek komen, dat de kerk een rol 

kan spelen als "maatschappelijk geweten".  

Wie de bezinningsbrief en de Adrem wil lezen kan informatie vragen bij  

info@remonstranten.org.  

============================================================= 

 

Vredesplatform Zwolle bereidt zich voor op Vredesweek 2021 

Het Vredesplatform Zwolle stelt zich ten doel om met zoveel mogelijk organisaties en 

personen invulling en bekendheid te geven aan de jaarlijkse Vredesweek. Deze valt dit 

jaar van 18-26 september. Zoveel mogelijk organisaties in Zwolle worden dan ook 

https://youtu.be/Zqz0KTW7fVE#zwolsvrouwenplatform
mailto:coot.winkler.prins@doopsgezind.nl


uitgenodigd om in die week een vredesactiviteit te organiseren. Zo’n activiteit kan heel 

verschillend zijn: hoe gevarieerder hoe beter. Bijv. een bijeenkomst – aangenomen dat 

die dan mogelijk is – met een lezing, discussie, film, samen creatief bezig, eten, 

bewegen, een wake houden, bezinnen of bidden. Als het maar kan bijdragen om onder 

de Zwolse inwoners vrede en het denken daarover te bevorderen. Het Vredesplatform 

Zwolle zal deze activiteiten stimuleren, op elkaar afstemmen en bekendmaken. De 

activiteiten zelf vallen onder verantwoordelijkheid van de organiserende instanties. 

Voor publiciteit maakt het Vredesplatform een flyer met een overzicht van activiteiten 

en worden persberichten verzorgd. Het hele jaar door is er een website: 

www.vredesplatformzwolle.nl, met behalve over de Vredesweek ook nog andere 

informatie. In de Vredesweek organiseert het Vredesplatform de Walk of Peace, een 

wandeling door een deel van Zwolle, waarbij stilgestaan wordt bij instellingen of 

personen in die wijk, die een relatie hebben met oorlog en vrede. 

Op donderdag 8 april vanaf 20.00 uur organiseert het Vredesplatform een digitale 

bijeenkomst (zoombijeenkomst) ter voorbereiding van de Vredesweek. Ieder die een 

voorstel heeft voor de Vredesweek of daar op andere wijze bij betrokken wil zijn, 

wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Meld je aan via 

vredesplatformzwolle@gmail.com. Hier kun je ook met vragen terecht. 

Marlies Tjallingii, Vredesplatform Zwolle 

========================================================= 

 

Leerhuis 

Omdat lessen en leerhuizen vanwege de corona stilliggen, ben ik (samen met een 

collega) begonnen om videolessen te maken over bijbelse teksten en thema’s, met 

behulp van klassieke en moderne Joodse commentaren. 

De lessen staan op YouTube. Type mijn naam (Dodo van Uden) in het zoekvak, dan 

vind je ze. Je kunt ze alleen bekijken, maar ze zijn ook heel geschikt om gezamenlijk te 

bestuderen. Kijk er maar eens naar. Misschien zit er iets van je gading bij. 

Dodo van Uden 

============================================================= 

 

Programma ’t Lam Blokzijl 

Graag wijzen wij jullie op het culturele programma ‘t Lam ontmoet. Dit is een initiatief 

van De Verenigde Doopsgezinde Gemeente Blokzijl.  

Nu het aantal kerkleden terugloopt wil de Gemeente het kerkje op een andere manier 

openstellen voor de in- en omwoners van Blokzijl. Door activiteiten in het eeuwenoude 

kerkje ‘t Lam te organiseren wil men een plaats bieden voor cultuur en educatie en een 

ontmoetingsplek bieden waar iedereen “gewoon samen” kan zijn.  

Iedereen is van harte welkom! 

Geplande activiteiten: 

Vrijdagavond 12 maart. Een interview met Clairy Polak, over haar boek “Voorbij, 

voorbij” uit 2019. 

Voorbij, voorbij is een indringend verhaal over de verregaande gevolgen van de ziekte 

van Alzheimer, niet alleen voor de patiënt maar ook voor diens omgeving en in het 

bijzonder voor de partner. Ze heeft zich gebaseerd op de ervaringen met de dementie 

van haar man. 



Vrijdagavond 4 juni. Een concert van Barbara Lok en Joel Groenewold waarin zij een 

tribute brengen aan Michel Legrand. Barbara en Joel kennen elkaar van het 

conservatorium en delen hun liefde voor de muziek van Legrand. Zij zingen en spelen 

zijn muziek; ze gebruiken daarvoor (bas)gitaar, piano en zang, een mooie combinatie. 

Zondagmiddag 4 juli. Een kindervoorstelling; Uitbreken! Van de theatergroep “Dolle 

Maandag”. De liefdevolle familievoorstelling is vanaf 4 jaar over stoere bazige broers 

en slimme dappere zusjes. 

U kunt reserveren, en voor de actuele situatie rondom Coronamaatregelen wordt u 

geïnformeerd via de website. Houd u zich op de hoogte van de actuele stand van het 

programma via www.hetlamontmoet.nl of via Facebook hetlamontmoet. 

========================================================= 

 

Steun voor een barmhartig migratiebeleid 

Zaterdag 6 maart 15.30-17.00, Zwolle, Rode Torenplein 

Onze doelen 

Doel van deze actie: voorbijgangers informeren over de bedroevende situatie aan de 

Europese grenzen, en hoe hun stem het verschil kan maken: #weetwatjestemt bij de 

Tweede Kamerverkiezingen. EN aan politici laten zien dat er draagvlak is voor 

menselijk beleid. De komende regering kan meteen aan de slag: 

- Evacueer de Griekse kampen 

- Stop pushbacks en verdrinking 

- Ruimhartig Nederlands asielbeleid 

- Veilige vlucht- en migratieroutes 

Meedoen? 

Loop, fiets, rijd of waak met ons mee! Er zijn 4 tochten die samen 48 wakes met elkaar 

verbinden. De eerste routes starten op 1 maart, en alle vier komen ze op 16 maart aan in 

Den Haag, vlak voor de verkiezingen. Doe mee! 

Meer info?  E-mail: info@migreat.org 

NB: de actie staat open voor alle levensbeschouwelijke stromingen; we voeren geen 

campagne voor of tegen specifieke politieke partijen.  

=============================================================  
 

Nieuws van de DHK  
De Doopsgezinde Historische Kring wil de geschiedenis van doopsgezinden en daaraan 

gerelateerde stromingen in de Nederlanden onderzoeken en de geschiedbeoefening van 

doopsgezinde geschiedenis bevorderen om zo het verleden toegankelijk te maken, 

kennis daarover uit te breiden, te verbreden en te verdiepen, mythes te doorbreken en 

vooronderstellingen te toetsen. (Zie ook: http://www.dhkonline.nl)  

Sinds kort werkt de ADS (Doopsgezinde Broederschap) samen met het 

Catharijneconvent, museum voor christelijk erfgoed in Nederland, om in drie jaar de 

inventaris van de 61 Nederlandse doopsgezinde kerken, die aangewezen zijn als 

rijksmonument, in kaart te brengen. De Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland 

deed dit al voor een deel in de jaren '80-'90. Deze inventarisatie heeft betrekking op 

schatten uit het verleden, zoals: zeldzame boeken en ander drukwerk, 

gebruiksvoorwerpen van koper of tin, een bijzondere preekstoel, tegels of meubilair.  

http://www.hetlamontmoet.nl/
mailto:info@migreat.org


De DHK maakt een bibliografie van boeken en artikelen over het Cultureel Erfgoed 

van doopsgezinde gemeenten in ons land. Wie bekend is met boeken of publicaties 

over de geschiedenis van het kerkgebouw of inventaris van onze gemeente, wordt 

uitgenodigd van een niet gepubliceerd document een scan of van een boek de titel te 

sturen naar: Nina Schroeder, h.c.m.schroeder@vu.nl. De opgestelde bibliografie zal te 

raadplegen zijn op de website www.dhkonline.nl.  

Op donderdag 25 maart om 19.30 uur wordt een Zoomlezing verzorgd met een 

inleiding en een interview met Anique de Kruijf, afdelingshoofd Erfgoed in Kerken en 

Kloosters van het Catharijneconvent. Belangstellenden ontvangen nadere informatie na 

opgave van hun mailadres aan: nieuwsbrief@dhkonline.nl.  

De contributie voor lidmaatschap van de DHK bedraagt € 40 per jaar (in 2021). 

Besloten is om leden onder de 30 jaar korting te geven. Voor € 20 per jaar ontvangen 

zij de Nieuwsbrief en de jaarlijkse Doopsgezinde Bijdragen (boekwerk met gevarieerde 

artikelen en boekrecensies, handelend over allerlei onderwerpen, tijden en personen uit 

de doopsgezinde geschiedenis), alsmede uitnodigingen voor lezingen en studiedagen, 

die zij gratis kunnen bijwonen. Aanmelden kan bij: penningmeester@dhkonline.nl.  

Henk Blom 

========================================================= 

 

Wolweverontmoetingen 
zondag 7 maart   10.30 uur koffie via Zoom 

donderdag 18 maart  19.30 gesprek in de avonduren via Zoom 

vrijdag 26 maart  10.00 uur bronnen van inspiratie via Zoom 

In beide ontmoetingen gaan we het hebben over een tekst uit Jezus Sirach: Ik ben de 

moeder van de schone liefde. 

bij alles: info: fridebonda@gmail.com 

 

 

 

Agenda (zie voor info elders in dit blad)  

6 maart Steun voor een barmhartig migratiebeleid  

8 maart digitaal vrouwencafé  

11 maart Tafel van vier voor vrouwen (velen?)  

12 maart interview Clairy Polak Blokzijl  

13 maart Remonstranten beraadsdag “mijn held en ik”  

25 maart Zoomlezing DHK 

 

 

 

 

 

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Contactpersonen/coördinatoren voor de volgende aandachtsgebieden: 

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

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

   Nellie Beukema  0529-432934              beukema1@home.nl  

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

   Dieneke Dijksma  038-4229600              dmdijksma@gmail.com  

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

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

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

   Dirk  Brugman  0529-433121              dbrugman@hetnet.nl  

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

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

 

Vervoer naar de kerk 
Indien vervoer naar de kerk problemen geeft, schroom dan niet om te bellen naar 
Tel. 0529-432328 , wij zullen ons best doen om vervoer te regelen. 
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Afzender: 

Hoefslagmate 29 

8014 HJ Zwolle 

 


