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      DE WOLWEVER     

 

Ik kan alleen woorden ontmoeten, u niet meer. 

Maar hiermee houdt het groeten aan zozeer 

(Woord, Gerrit Achterberg) 

 .. hiermee houdt het groeten aan… 

Wat voor groet hoort de dichter? Wie is de ‘u’, die gehoord wordt, die luistert? 

Sommige uitleggers denken dat hij een gestorven geliefde aanspreekt. Anderen gaan uit 

van een God, die aangesproken wordt. Wie het ook is, hij/zij/het vertoeft in een ruimte 

van ongeborenen en gestorvenen, de ruimte van mysterie, van God. Zoals je misschien 

zelf weleens ervaren hebt dat je je verbonden voelt met een dierbare over de grens van 

het leven. Een oude vrouw vertelde mij dat zij elke avond even bij de foto van haar 

overleden man gaat zitten. Meer dan zestig jaar deelden ze het leven. En dat gaat door, 

liet ze mij weten. Ze praat tegen hem en vertelt wat ze die dag beleefde en dan kan ze 

slapen. Of soms gebeurt het dat je een wenk krijgt, wie weet waarvandaan, die je 

inzicht geeft of een richting wijst op je levenspad.  

In een essay over Achterberg (Trouw, 2003) schrijft Willem Jan Otten over de ‘u’, over 

wie Achterberg in zijn gedichten schrijft. ‘Ze (de gedichten, FB) klinken als innerlijke 

gesprekken met een onzichtbare ander’. Die ander is voor de dichter van wezenlijk 

belang. Sterker nog, het is van levensbelang om zijn woorden te richten tot een ‘u’, die 

verder onnoembaar blijft. Van levensbelang omdat hij anders finaal ontredderd zou 

zijn, in de woorden van Otten. Gerrit Achterberg moest leven met het gegeven dat hij 

een vrouw gedood had. Door zich tot een ‘u’ te richten maakt hij deze aangesprokene 

tot een betekenisvolle aanwezigheid, die zijn leven draaglijk maakt, zonder wie het 

leven betekenisloos was. 

Ik heb het gedicht leren kennen als een lied op muziek gezet door Bernard Huijbers. 

Voor mij klinkt het als een uitnodiging om in de woorden die je hoort gedurende een 

liturgische viering de stilte te horen van het mysterie, de stilte van Gods aanwezigheid. 

Een stilte die aangeraakt kan worden door de oude teksten, door een lied of door een 

geest die waait waarheen zij wil.  

Die aanraking is voor mij betekenisvol. Het helpt mij lastige knopen in menselijke 

verhoudingen te relativeren. Het helpt mij me verbonden te voelen met een bron van 

leven die verbonden is met alle levende wezens en daarmee me ook verantwoordelijk te 

voelen voor alle leven op aarde. Voor de mensen die de bonen voor mijn koffie planten 

en oogsten. Voor de kinderen die kostbare metalen voor mijn mobiele telefoon delven 

in de mijnen in Afrika. Voor de bijen en insecten die van bloem tot bloem vliegen en 

zo de vruchten van de aarde laten groeien. Alle leven op aarde is met elkaar verweven. 

Om wakker te blijven bij deze verbondenheid heb ik het nodig die stille groet te horen, 

die mij aanraakt en in beweging zet om te bouwen aan een wereld waarin alle levende 

wezens waarachtig en in heelheid kunnen leven. 

Fride Bonda 



 

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

 

14 november  Wolweverviering  ds. Fride Bonda, gedachtenisdienst 

21 november geen dienst 

28 november Wolweverviering  ds. Fride Bonda, 1
e
 advent 

 5 december geen dienst 

 

Opgave bij: Dieneke Dijksma, mailadres: secr.dgzwolle@gmail.com of Nanneke 

Rijkhoff, mailadres: nannekerijkhoff@gmail.com  

De viering kan ook live gevolgd worden via de volgende  

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

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

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

 

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

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

 

Bij de diensten 

De tweede zondag in november valt dit jaar wel erg ver van 1 november Allerzielen. 

Deze dag staan we stil bij het overlijden van leden en vrienden van de Remonstrantse 

en Doopsgezinde gemeente. Hun namen worden genoemd en een lichtje ontstoken.  

Do-Re Vocaal is er om te zingen, na een lange tijd van stilte. Ook nu is het spannend 

hoe de corona zich ontwikkelt en hoe we daar als kerken mee omgaan.  

Het onderwerp waar we ons over bezinnen is: kijken met andere ogen. Het verhaal van 

Abraham en zijn neef Lot, die met hun families en eigendommen te groot voor elkaar 

worden. Welke keuzes maak je dan. 

Zondag 28 november is de zondag van de eerste advent. Hoe korter de dagen, hoe meer 

verlangen naar licht er is. Donkere dagen geven voor veel mensen meer waardering 

voor lichte dagen. Verder invulling komt later in de Nieuwsbrief. 

 

Meditatieuur in de advent 

In de weken van advent houden we iedere week een uur meditatie op de 

donderdagavonden om 19.30 uur. Bij de korter worden van de dagen en de langere 

nachten hebben we aandacht voor het licht in ons. 2, 9 en 16 december. 

Welkom! 

 

Inspiratie en ontmoeting 

Bronnen van inspiratie 

vrijdagochtend 3 december 10.00 uur: we hebben ons verdiept wat erover Maria van 

Magdala is geschreven in de bijbel en later bij de kerkvaders. Deze keer lezen we wat 

Maria van Magdala zelf heeft gezegd en uitgedragen. Het evangelie naar Maria. 
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Nieuwe leden en vrienden 

In de dienst van 9 januari worden twee vrienden van de Remonstrantse gemeente lid. 

Corine Brouwer is al bijna tien jaar vriend van de Remonstranten en wil graag lid 

worden. Michiel Jöbsis is sinds dit voorjaar vriend. Hij stelt zich beschikbaar om 

penningmeester te worden en ook hij wil lid worden. 

Daarnaast is het goed dat nieuwe vrienden welkom geheten worden. Nieuwe gezichten 

die we wel in de kerk zien, maar van wie niet iedereen de naam kent. Het is 

bemoedigend dat mensen hun weg naar de Remonstranten weten te vinden.  

 

Diaconale collecten in november 

Zondag 14 november 2021: Vluchtelingenwerk Nederland  Vluchtelingenwerk 

ondersteunt vluchtelingen en asielzoekers van het moment dat ze worden opgevangen 

totdat ze zelfstandig hun weg hebben gevonden. Met 12.500 vrijwilligers worden 

asielzoekers ondersteund in de opvangcentra en vluchtelingen die een nieuw bestaan 

opbouwen in Nederland. 

Met name in de periode nadat iemand een status heeft gekregen is er veel te doen: 

verhuizen naar een onbekende stad of dorp, snel de Nederlandse taal leren en de weg 

vinden in een doolhof van regelgeving. Ook moeten vluchtelingen zelf een 

inburgeringscursus regelen en op zoek naar werk. De maatschappelijk begeleiders van 

vluchtelingenwerk helpen daarbij. 

Meer informatie op www.vluchtelingenwerk.nl  

Zondag 28 november 2021: Lilianefonds Armoede is de grootste veroorzaker van 

handicaps en omgekeerd leidt een beperking meestal tot nog meer armoede. De 

grootste beperking is echter het gebrek aan een eerlijke kans. Ze worden belemmerd, 

door hun handicap, maar ook door maatschappelijke uitsluiting en stigma’s. Samen met 

lokale organisaties in Afrika, Azië en Latijns-Amerika verbetert het Liliane Fonds de 

levenskwaliteit en toekomstkansen van deze kinderen. De situatie, het karakter en de 

behoeften van het kind staan altijd centraal. Onze programma’s werken op basis van 

‘Community Based Rehabilitation’ (CBR). Dat betekent dat we de ouders of verzorgers 

en lokale gemeenschap betrekken bij de revalidatie van  kinderen met een handicap. 

We bieden zorg en (hulp-)middelen om hen in staat te stellen te groeien en er echt bij te 

horen: thuis, op school, in de gemeenschap en de samenleving. www.lilianefonds.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. 

 

Een nieuw kerkenraadslid 

Graag wil ik mij aan u voorstellen als nieuw beoogd penningmeester van de 

Remonstrantse gemeente Zwolle. Ik ben 59 jaar woon sinds een paar jaar in Zwolle 

samen met mijn vrouw Greta aan de rand van de gracht met een prachtig uitzicht op de 

Peperbus. Ik ben door omstandigheden niet meer werkzaam, maar vul mijn tijd wel met 

vrijwilligerswerk waaronder penningmeester in andere verenigingen. Daarnaast als 

vrijwilliger bij een patiëntenvereniging waar ik in het kenniscentrum zit. Voor de wijk 

Kamperpoort help ik mensen met het aanvragen/invullen/beantwoorden van 

formulieren. Zo hoop ik betrokken te blijven met het maatschappelijke en sociale leven 
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om mij heen. Ik zie mijn rol als penningmeester bij de Remonstranten om rust en orde 

te krijgen binnen de financiële structuur. Van huis uit waren mijn ouders Remonstrants 

in Hengelo, alwaar ik ook gedoopt ben. Onlangs heb ik mij weer verbonden met de 

Remonstranten omdat het toch alle jaren is blijven kriebelen. Mijn broer is ook sinds 

een aantal jaren actief bij de Remonstranten om de zelfde redenen. 

In het bijzonder wil ik Rachel, mijn voorgangster, heel veel sterkte wensen, en wil haar 

bedanken dat zij al de tijd voor u allen penningmeester heeft willen zijn in een lastige 

tijd. 

Ik kijk uit naar een prettige samenwerking met u allen. 

Michiel Jöbsis 

 

In memoriam Henk Blom 

Henk is katholiek opgegroeid in Zeeland. Hij 

ontmoette zijn eerste vrouw Tineke, die doopsgezind 

was. Door haar is hij doopsgezind geworden. Zij 

kregen 3 dochters. Samen met Coot Winkler Prins 

waren de 3 dochters aanwezig bij Henks overlijden op 

1 oktober. Hij is langzaam en vredig opgehouden met 

ademhalen.  
Na zijn vervroegde pensionering als sociaal werker is 

Henk actief geworden in de Doopsgezinde 

Vredesgroep, later Doopsgezind Wereldwerk 

geworden. In het bestuur heeft hij Coot ontmoet. Een 

tijdje na het vroege overlijden van zijn eerste vrouw 

Tineke ‘is het wat geworden’ tussen Coot en Henk. Na 

hun huwelijk zijn zij in Zwolle komen wonen. 

En de Doopsgezinde en Wolwever gemeente heeft 

heel wat gemerkt van Henk. Voorzitter kerkenraad, 

contactpersoon, zanger in DoReVocaal, verzorger van 

de nieuwsbrief, meewerker in de liturgiegroep, 

aandachttrekker voor vrede en gerechtigheid. 

Twaalf vertegenwoordigers van organisaties hebben op 7 oktober, in de dankdienst 

voor zijn leven, een kaars aangestoken. 

De vredesvlag was uitgespreid over de 

tafel. Het tekent zijn brede 

belangstelling en netwerk. 

Een onvermoeibaar werker voor vrede 

en gerechtigheid is niet meer fysiek bij 

ons. Wij wensen Coot, zijn dochters, 

schoonzoons, kleinkinderen en verdere 

familie goede herinneringen toe. Wij 

zullen die goede herinneringen ook 

bewaren. Moge zijn gedachtenis tot 

zegen zijn. 

Aart Hoogcarspel 



UIT DE WOLWEVERKERKENRADEN 

 

Corona 

Van de overheid: 

Naar de kerk, moskee, synagoge of ander gebedshuis 

Mensen mogen samenkomen voor hun geloof of levensovertuiging.  

Coronatoegangsbewijs 

Gaat u naar de kerk, moskee, synagoge of ander gebedshuis voor uw geloof of 

levensovertuiging? Dan is een coronatoegangsbewijs niet wettelijk verplicht vanwege 

de bijzondere (grondwettelijke) verhouding tussen kerk en staat.  Woont u daar een 

evenement, anders dan voor uw geloof of levensovertuiging, bij, zoals een voorstelling 

of een concert, dan heeft u wel een coronatoegangsbewijs nodig. 

Zang tijdens bijeenkomsten: Er is geen verbod op zingen. 

 

Bij ons ….. 

Tot nu toe hebben wij steeds in deze coronapandemie de richtlijnen van het RIVM 

gevolgd. Nu de maatregelen in het openbare leven door opleving van de pandemie weer 

strenger worden stelt de WKR voor dit ook tijdens de vieringen te doen.  De 1,5 meter 

en de mondkapjes gaan dan ook weer deel uitmaken van ons samenzijn. Dit betekent in 

de praktijk dat de stoelen in de kerkzaal weer uit elkaar gaan staan. Dat we mondkapjes 

gaan dragen bij binnenkomst en bij lopen in de kerk.  

We registreren ons in de hal voor de vieringen met naam en mailadres en we zingen 

(zachtjes) mee met de twee zangers voor in de kerk. Nieuw is dat we tijdens de 

vieringen tafeltjes (inclusief kopjes enz.) in de zaal plaatsen zodat we de stoelen alleen 

maar naar de tafeltjes hoeven te draaien waar de koffie/ thee na de viering geserveerd 

gaat worden. Zodoende  kunnen we ‘op afstand ‘met elkaar praten en is er minder 

geloop. We blijven zoveel mogelijk op onze plaatsen zitten. 

In verband met de te verwachten gasten melden we ons voor de gedachtenisdienst aan. 

We houden hierbij een maximum aan van totaal 50 aanwezigen, incl. voorganger, KR 

leden, muzikant, voorzangers en koffiedienst. Gezinnen zitten bij elkaar en de zij – en/ 

of achterbanken kunnen indien nodig ook gebruikt worden.  

Wel: we wassen de handen, houden1,5 meter afstand en hebben de mondkapjes weer 

op, we zingen zachtjes mee met de zangers van dienst, we hoesten/ niezen in de 

elleboog en de jassen hangen weer aan de stoelleuning.  

Niet: handen schudden, koffie/ thee halen (wordt aan tafeltjes in de kerk geserveerd), 

jassen aan de kapstok.  

Laten we allemaal ons best doen. 

Opgave bij: Dieneke Dijksma, mailadres: secr.dgzwolle@gmail.com of Nanneke 

Rijkhoff, mailadres: nannekerijkhoff@gmail.com  

 

Namens de Wolweverkerkenraad 

Tineke de Vries 
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Huiskamergesprekken 

Na een lange tijd van elkaar bijna niet gezien te hebben in de kerk willen we elkaar 

ontmoeten. We willen als DO en RE kennis met elkaar maken.  

Daarom worden in de tweede helft van november huiskamergesprekken gehouden. Er 

zijn maar liefst 9 gastheren en gastvrouwen die hun huiskamer beschikbaar stellen voor 

een gesprek.  

Mocht u belangstelling hebben om aanwezig te zijn bij een huiskamergesprek, laat u 

dan liefst z.s.m., maar uiterlijk zaterdag 13 november, per mail aan Nanneke 

(nannekerijkhoff@gmail.com) en Jelma (jelmawiegersma@gmail.com) weten welke 2 

dagdelen u zou kunnen. Met alle opgaves proberen wij dan de huiskamers te vullen – u 

wordt uiteraard slechts 1 van de opgegeven 2 dagdelen ingedeeld. 

 

We laten alle gastheren en gastvrouwen en alle bezoekers uiterlijk zondag 14 november 

weten wie waar is ingedeeld en wat het adres is. 

 
Ochtend Middag Avond Locatie Gastheer/gastvrouw 

 15-11  Zwolle-Zuid Aart Hoogcarspel 

  15-11 Stadshagen Renze Zijlstra 

16-11   Zwolle-Zuid Aart Hoogcarspel 

17-11   Epe Han Joppe 

 17-11  Holtenbroek Ineke Regina Uytenbogaardt 

 18-11  Herfte Ineke Friedrich 

19-11 19-11  Dalfsen Nellie Beukema 

 19-11  Holtenbroek Ineke Regina Uytenbogaardt 

  22-11 Stadshagen Joke Barneveld 

  22-11 Stadshagen Renze Zijlstra 

23-11 23-11  Dalfsen Tineke de Vries 

  23-11 Stadshagen Joke Barneveld 

 24-11  Zwolle-Zuid Aart Hoogcarspel 

25-11   Haerst Fam. Spiers 

 25-11  Herfte Ineke Friedrich 

 25-11  Epe Han Joppe 

 26-11  Haerst Fam. Spiers 

 

Uit de Doopsgezinde kerkenraad 

Ledenvergadering  

Dinsdag 9 november is de ledenvergadering in ons kerkgebouw. 

We beginnen om 19.30 uur. Alle leden en vrienden zijn van harte uitgenodigd. 

 

Groene kerk 

Een kerk mag zich groen noemen als zij actief aan de slag 

wil gaan met duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en 

het vergroenen van de eigen gemeenschap.  

Van een groene kerk wordt verwacht dat zij met haar 

leden ieder jaar één duurzame stap zet. 



Dit kunnen stappen zijn op het gebied van inkopen, omgaan met geld, geloof en 

inspiratie, beleid, energiebesparing, energie opwekken en omgang met natuur.   

Ons handelen en onze houding ten opzichte van de aarde heeft veel invloed op milieu 

en klimaat. Vanuit een besef dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor de aarde 

willen groene kerken zoeken naar een manier van leven die hieraan recht doet. De 

kerken en geloofsgemeenschappen die zich hebben aangesloten bij Groene Kerken 

kunnen op deze website (www.groenekerken.nl) terecht voor informatie en inspiratie. 

Het team van Groene Kerken verzorgt maandelijks een nieuwsbrief en organiseert 

activiteiten voor interkerkelijke ontmoetingen en inspiratie. 

Wat doen wij al 

- Bewust inkopen (koffie/thee, schoonmaakmiddelen, toiletpapier.) 

- Bewust stoken (alleen ruimten die nodig zijn) 

- Isolatie (zover als mogelijk is in een oud gebouw. Daar kan meer aan gebeuren 

maar dit brengt natuurlijk kosten met zich mee) 

- Verlichting (meeste lampen zijn al spaarlampen, als vervanging nodig is komt 

er LED in) 

Verder stappen 

Op de ledenvergadering gaan we met elkaar afspreken of, en zo ja, welke verdere 

stappen we eventueel kunnen nemen. Te denken valt o.a. aan (verdere) isolatie van het 

gebouw, gebruik bloemen zonder bestrijdingsmiddel. 

 

Remonstrants Vrouwen Contact 

Onlangs heeft Liesbeth Drese haar taak als 

secretaresse van het RVC (Remonstrants Vrouwen 

Contact) neergelegd. Zij heeft bijna 30 jaar met 

gedrevenheid, accuratesse en plezier, dit gedaan. 

Namens ons allen kreeg Liesbeth bloemen 

aangeboden. Het secretariaat wordt overgenomen door 

Joke Spiers. Voor november staat onze bijeenkomst 

gepland op 23 november, dit is bij uitzondering de 4e 

dinsdag van de maand, dit in verband met de geplande 

Remonstrantse ledenvergadering op 16 november. Op 

23 november dus, komen wij bij elkaar ten huize van 

Joke van Vuure, Sichtermanmarke 8, 8016 MN 

Zwolle, tel:038-4662644. Fride Bonda zal spreken over omgaan met verlies/gemis. De 

bijeenkomst begint om 10 uur. 

Inez Hamming 

 

Troostdichter in de kerk 

Troosten en getroost worden, daar draaide het om op de vijfde zondag van oktober. Te 

gast waren troostdichter Boudewijn Betzema en Trio Trovariz. De troostdichter gaf 

voorbeelden uit de praktijk van het troosten. Luisteren, met open oor en open hart 

willen horen, dat bleek de sleutel. En dan: het gehoorde vatten in woorden en het als 

gedicht aan de ontvanger toevertrouwen. Wij, toehoorders in de kerk, konden ons 

luisteren en horen ter plaatse oefenen. Want de combinatie van saxofoon, dwarsfluit en 

harp - en dat dan weer gecombineerd met gesproken woord, wat moet je daar op 
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voorhand van verwachten? Wat ik verwachtte weet ik niet meer. Wat ik gehoord heb 

wel: een sterke saxofoon waarop de lichtere klanken mochten bouwen, een fluit die nét 

dat ene woord in het licht zette, de harp die echt klonk als het water waarop het blaadje 

dreef. Oudere en een jongere gedichten, voorgedragen met jongere en oudere stem. 

Prachtig, en voor wie om welke reden dan ook behoefte heeft aan troost: troostend. 

Wie het nog (of nog een keer) zelf wil ervaren kan de hele bijeenkomst terugkijken via 

YouTube-kanaal van de Wolwever kerk. Ook de facebook-pagina van Trio Trovariz is 

gemakkelijk te vinden, en daar vind je een impressie van het optreden. 

Informatie over de troostdichter en zijn werk is te vinden op Troosthuisje.nl 

Rachel Lopes Cardozo 

 

Van Nemato, change a life ontving de Wolwevergemeente een bedankbrief. Meerdere 

jaren ondersteunt onze kerk het belangrijke werk van Jan Blom door het inmiddels  

omvangrijke project in zuid Afrika regelmatig collecte doel te laten zijn.  

Beste leden van de Remonstrantse en Doopsgezinde Gemeenten in Zwolle, 

Wij hebben ons nieuwe centrum alweer een paar jaar geleden geopend, maar nog steeds 

is er werk te verrichten. Zo waren de binnenwanden in de twee leslokalen nog steeds 

niet tot aan het plafond afgewerkt. Dat was om drie redenen een probleem. 

De eerste reden was dat het niet fraai stond. Maar belangrijker was dat het geluid uit 

het werklokaal doordrong in het leslokaal, waar de taal- en rekenlessen gegeven 

worden. 

Het laatste, zeer onaangename, probleem was de open verbinding met de toiletten. Wij 

hebben watervrije toiletten en dat is prima, want daardoor zijn ze te gebruiken als de 

toevoer van stromend kraanwater uitvalt in de township, zoals afgelopen jaar door de 

extreme droogte in dit deel van Zuid-Afrika. Maar in de winter, als het ’s nachts heel 

koel kan zijn, bleek de luchtstroom in de toiletten om te keren en stroomden de onfrisse 

geuren de leslokalen in. 

 

Wij maakten het frame en plaatsten de zandzakken zelf, maar het pleisterwerk is voor 

ons veel te moeilijk en daarom moesten we vakmensen uit de township inhuren. Het 

geld voor het cement en het werk hadden we niet en juist op dat moment kwam uw 

geweldige donatie. Het werk is verricht en de problemen zijn opgelost. 

Heel veel dank voor uw weerkerende aandacht en hulp!!! 

Hartelijke groeten  uit Nemato (Nelson Mandela Township) 

Jan Blom van Assendelft  

Voor Na 



ACTIVITEITENCOMMISSIE 

Woensdag 10 november 18.00 uur – Angel of Grace, een film over Dietrich 

Bonhoeffer 

Dietrich Bonhoeffer (Breslau, 4 februari 1906 - Flossenbürg, 9 april 1945) was een 

vooraanstaand Duits kerkleider, theoloog, verzetsstrijder tegen het nazisme en schrijver 

van christelijke boeken, zo meldt Wikipedia. We gaan naar de film ‘Angel of Grace’ uit 

2000 kijken, een biografie over de Duitse theoloog die zich na Hitlers machtsovername 

verzet tegen de nazi-invloeden op de kerk. We beginnen met een (Duitse) maaltijd en 

na afloop praten we met elkaar na.     

Graag opgave vooraf bij Aart Hoogcarspel, a.p.hoogcarspel@home.nl, 06-54783582.  

 

Donderdag 11 november 14.00 uur – Omgaan met verlies en andere levensvragen  

Als vervolg op ‘Over troostdichten’ leidt Fride Bonda deze middag.  

 

Woensdag 17 november 19.30 uur – lezing van Renze Yetsenga over Dietrich 

Bonhoeffer 

Renze Yetsenga, doopsgezind predikant met emeritaat, en oud-secretaris en oud-

penningmeester van het Bonhoeffer werkgezelschap, zal een lezing geven over 

Bonhoeffer. Het wordt een interactieve avond, waarbij de deelnemers aan het denken 

zullen worden gezet.  

Opgave is gewenst en kan bij Jelma Wiegersma, jelmawiegersma@gmail.com,  

06-19506520. 

Donderdag 25 november 19.30 uur - op ontdekkingsreis met Maria Magdalena 
Donderdag 2, 9 en 16 december 19.30 uur - meditatieuur in de Mennokamer.  

Vrijdag 3 december 10.00 uur - bronnen van inspiratie in de Mennokamer.  

 

 

 

 

 

‘Onrustig is ons hart ….’   (over onrust en het verlangen naar rust) 

Ik had me laten overhalen deel te nemen aan een retraite met dit thema.  

Gedurende twee dagen op verschillende wijzen bezig zijn met deze vragen, met als 

uitgangspunt het befaamde woord van Augustinus over het onrustige hart 

(Confessiones I,1). 

Het bleek een bijzondere en fijne ervaring. Al direct bij de eerste kennismaking 

ontstond een open sfeer, waarin iedereen zich thuis voelde. Er werden vele teksten 

aangereikt en besproken, waarin het thema een rol speelt. Teksten uit de bijbel, van 

schrijvers, dichters en filosofen. Tweemaal was er een persoonlijke retraite, waarin wij 

een reeks teksten op papier meekregen om daarover na te denken. Teksten van 

bijvoorbeeld Bonhoeffer, Meister Eckhart, Etty Hillesum, Kierkegaard, Rousseau, 

Pessoa, Mattheus. Grote meerwaarde had voor mij de prachtige omgeving van 

Barchem, waar wij verbleven. Wandelend door het bos van het landgoed leek het 

gemakkelijker een of meer uitspraken te overdenken. Voor mij bleek het zoeken naar 

stilte ruimte te geven voor het ordenen van mijn gedachten.  

Wat ons boeit, beweegt en bezighoudt 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw
https://nl.wikipedia.org/wiki/4_februari
https://nl.wikipedia.org/wiki/1906
https://nl.wikipedia.org/wiki/Flossenb%C3%BCrg_(concentratiekamp)
https://nl.wikipedia.org/wiki/9_april
https://nl.wikipedia.org/wiki/1945
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nazisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Christelijk
mailto:a.p.hoogcarspel@home.nl
mailto:jelmawiegersma@gmail.com


Ik citeer hieronder een gedicht uit de tekstbundel van de Chinese dichter Wang Wei 

(achtste eeuw, Tangdynastie): 

In mijn late jaren ga ik van stilte houden 

wereldse zaken gaan me niet meer aan het hart, 

tot mijzelf gekeerd heb ik geen groter plan, 

ik denk slechts aan teruggaan naar het oude bos. 

De dennenwind blaast mijn kleren los, 

de bergmaan tokkelt op mijn citer, 

jij vraagt me naar de zin van falen en succes, 

de vissers zingen aan de steile oevers. 

Tineke Boot 

 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
Men moet 
 
Men moet zijn zomers nog tellen, zijn vonnis 
nog vellen, men moet zijn winter nog sneeuwen 
 
men moet nog boodschappen doen voor het donker 
de weg vraagt, zwarte kaarsen voor in de kelder 
 
men moet de zonen nog moed inspreken, de dochters 
een harnas aanmeten, ijswater koken leren 
 
men moet de fotograaf nog de bloedplas wijzen 
zijn huis ontwennen, zijn inktlint vernieuwen 
 
men moet nog een kuil graven voor een vlinder 
het ogenblik ruilen voor zijn vaders horloge – 
 
Gerrit Kouwenaar  (geboortedag G. Kouwenaar 09 
augustus) 
Ingebracht door D. Verloop 

 



De redactie kreeg een tip over een aansprekende podcast. Deze willen we jullie niet 

onthouden! 

De Corte Podcast 

In De Corte Podcast gaat Sander Zwiep op reis door het leven en werk van 

liedjesschrijver, componist, dichter, zanger en pianist Jules de Corte (1924-1996). Hij 

begint in de allereerste aflevering bij zijn geboortehuis in Deurne. Daarna reist Sander 

door naar Grave, waar Jules een groot deel van zijn jeugd doorbrengt op het 

blindeninstituut. Hoe was zijn leven hier? Sander bespreekt dit met Jules’ studiegenoot 

een vriend Rinus Rijk en Jan Timmermans, curator van het Graafs Museum en één van 

de samenstellers van de Jules de Corte-tentoonstelling die hier een aantal jaar geleden 

werd gehouden. Samen met hen bezoekt Sander ook de kerk in het stadje, waar het 

orgel staat waarop Jules ook nog heeft gespeeld. 

Het eerste twee delen van de podcast zijn al te beluisteren. Daarna volgt elke week een 

nieuwe aflevering. Bijvoorbeeld via de volgende link: 

https://www.maxvandaag.nl/podcast/de-corte-podcast/de-corte-podcast-1-de-reis-

begint/ 

 

 

Eerst zal ik kort vertellen wie ik ben, want ik zal niet zo vaak lijfelijk aanwezig zijn, 

maar voel me wel heel betrokken. Mijn ouders waren Remonstrants en ik ging in 

Utrecht als vanzelf sprekend naar de kerk. Na wat omzwervingen woonde ik 40 jaar in 

Lelystad, waar ik me bij de VGF aansloot. Ik woon nu ruim een jaar in Zwolle en had 

behoefte ergens bij te horen. En hier ben ik dus! Omdat ik ernstig slechthorend ben  en 

chronisch ziek, kom ik minder vaak. Maar denk maar niet dat ik een droevig leven heb! 

Daarom wil ik u vertellen wat ik allemaal beleefd heb met mijn scootmobiel! 

Mijn scoot en ik 
Toen ik zo’n 25 jaar geleden een scootmobiel kreeg, was ik heel blij, want ik kon weer 

naar buiten, met m’n neus in de frisse wind. En in Lelystad waren veel fietspaden, daar 

had ik veel te ontdekken! Misschien was het, dat ik zo zat te stralen op mijn scoot. Of 

misschien waren er nog niet zo veel, maar op dat moment kreeg ik veel aandacht van 

kinderen...ze fietsten en stepten mij achterna en vroegen of ze met me ruilen 

mochten...ik op hun fietsje en zij, mijn scootmobiel...Ja, dan ging ik staan en zagen ze 

dat ik wel wat te groot was voor het ruilobject! 

Mijn kleinkinderen, maar ook kinderen van kennissen vonden het geweldig, om voor 

me op de treeplank te staan en met me te rijden...Een leergierig meisje wilde meer, dan 

alleen meerijden. Ik wees haar de richtingwijzers en zij bediende heel trouw en goed de 

toetsen. U begrijpt, dat ik expres veel bochten maakte! Toen ik haar thuis bracht zei ze 

bezorgd: “Marijke wie doet dat nou, als ik er niet ben?” 

Zo ging de wereld weer open voor mij en ik geniet nog steeds van het voorrecht een 

scootmobiel te hebben...ik kan u er veel meer over vertellen, ik hoop dat u het wil 

lezen!!! 

Groetjes van Marijke de Koff 

 

 

  

https://www.maxvandaag.nl/podcast/de-corte-podcast/de-corte-podcast-1-de-reis-begint/
https://www.maxvandaag.nl/podcast/de-corte-podcast/de-corte-podcast-1-de-reis-begint/


Het bedrijfje van Lex Biemond,  

vroegere vriend van de Remonstranten 

Dan zit je in coronatijd aan de keukentafel en je hebt zin om 

iets met je handen te maken: kaarsen.  

Samen met mijn vrouw Dokie maak ik kaarsen in de vorm van 

heiligen. Krachtige personen of verbeeldingen. Want waar de 

controle ophoudt beginnen hoop en wens. Je kunt wensen dat 

een kind gezond en gelukkig opgroeit, of dat iemand liefde 

vindt. Maar de controle heb je niet. En je kunt hopen dat 

iemand geneest van kanker, of zwanger wordt. Maar de 

controle heb je niet. En dan helpt het om een kaars aan te 

steken als uiting van vertrouwen of hoop. Als ritueel. Als licht 

in de oneindige stroom van gebeurtenissen die plaatsvond vóór 

ons leven, doorstroomt tijdens ons leven en nog verdergaat na 

ons leven.  

We zijn begonnen met een collectie van tien heiligen waar we 

zelf mallen van hebben gemaakt. Met deze mallen maken we 

kaarsen van koolzaadwas. Deze was brandt schoner en is 

vriendelijker voor het milieu. Ten slotte verpakken we de 

kaarsen in een ecologische verpakking en stoppen er een kaartje bij met een korte 

beschrijving van de heilige. We hebben onder andere een heilige voor de begeleiding 

van een overledene in het hiernamaals. En eentje voor troost. Bij ziekte van huisdieren. 

En eentje voor psychische nood. Kijk voor de hele collectie op 

www.beeldigekaarsen.nl. U krijgt 10 procent korting als u bij bestelling de 

kortingscode wolwever gebruikt.  

Lex Biemond 

www.beeldigekaarsen.nl 

 

Theater in de kerk: De gesmoorde stem van Alma 

Graag willen we jullie opmerkzaam maken op een aantal 

bijzondere voorstellingen volgende maand in onze kerk.   

Theater Initiatief  Zwolle heeft eerder ruim 2 jaar geleden een 

kerkdienst met Fride Bonda opgeluisterd met theater en 

schilderijen van Egbert Modderman onder de titel Synergie 

met als thema “wat is goedheid".  

TIZ is nu blij na twee jaren Corona weer eens iets op de 

planken te kunnen zetten: “De gesmoorde stem van Alma”. 

Een muziektheater voorstelling opgeluisterd met liederen van Alma en van Gustav 

Mahler.  

New York, 1960. De weduwe van Gustav Mahler, Alma, krijgt in haar appartement 

bezoek van haar dochter, de beeldhouwster Anna. Er ontspint zich een dialoog tussen 

beide vrouwen over het leven van Alma die ooit aspiraties had componist te worden en 

dat van Anna. Alma had nog voor haar huwelijk al liederen geschreven, door haar 

echtgenoot werd het haar verboden daarmee door te gaan. Tijdens de dialoog geeft 

Gustav in Alma’s hoofd commentaar en komt daarbij af en toe fysiek uit zijn schilderij.  

 

http://www.beeldigekaarsen.nl/


Spelers:                    Alinde Koops, Ineke Roetink, Gerard Zuyderhoff. 

                                 Hanke Scheffer piano, Berber Vis mezzosopraan.  

Regie:                       Frans Leenderts 

Muziek:                    Alex Manassen 

Script:                       Luc Panhuysen 

 

De voorstellingen zijn op:   

18 en 19 november om 20.00 uur en op 20 november om 15.00 uur. 

De toegangsprijs  € 15,- studenten € 5,- .  

Kaarten bestellen via de website, www.tiz.nu (vanaf eind oktober) of mailen naar 

info@tiz.nu. 

We hopen velen van jullie  te zien! 

Onno Sijperda  

 

Lezing Rob de Wijk “De slag om Europa” 

Op dinsdag 9 november houdt Rob de Wijk een lezing waarin hij de actuele 

geopolitieke positie van Europa belicht. De lezing vindt plaats in MFC De Marke in 

Hattem (Daendelsweg 2) en begint om 20.00 uur.  

Deze openbare lezing is de tweede in een serie van drie die Vrijzinnigen Hattem dit 

seizoen aanbiedt. Rob de Wijk is o.a. hoogleraar internationale betrekkingen aan de 

Universiteit van Leiden en verbonden aan The Hague Centre for Strategic Studies.  

Ooit deelde Europa de lakens uit in de wereld, maar op dit moment wordt het continent 

van alle kanten belaagd, ook van binnenuit. 

Politieke leiders worstelen met een antwoord. De coronacrisis heeft de uitdaging nog 

verder vergroot. Kunnen we deze slag om Europa winnen? Kan Biden de schade die 

Trump aanrichtte repareren? Wordt Nederland vermalen tussen Duitsland en Frankrijk? 

Blijft de EU een speler in de wereld of wordt het continent de speeltuin van de 

wereldmachten? 

De dreiging is groot, maar in het fascinerende en verrassend optimistische boek De slag 

om Europa laat Rob de Wijk, een van de grootste geopolitieke denkers van deze tijd, 

zien hoe velen hun tanden op Europa stuk bijten. Het boek is op de avond van de lezing 

(gesigneerd) verkrijgbaar. 

Entrée 7,50 euro. Aanmelden vooraf via secretariaat@vrijzinnigen-hattem.nl. Bij 

toegang coronacheck. 

 
 

 

Inleverdatum kopij 28 november. Dit is voor het december/januarinummer 

 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:  vacant 
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   
Triodosbanknummer NL56TRIO0254722873, t.n.v. Remonstrantse Broederschap, gemeente Zwolle, 

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

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

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

Ledenadm.:  Ronald Tuinstra  0529-457434 ra.tuinstra@gmail.com 
Kerkmeester:  vacant 
Verhuur kerk: Aart en Karin  038-4542611           verhuurdgzwolle@gmail.com 
Website Doopsgezinde Gemeente Zwolle:        http://www.dgzwolle.doopsgezind.nl/  
 

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

Contactpersonen/ coördinatoren voor de volgende aandachtsgebieden: 

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

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

   Nellie Beukema  0529-432934              beukema1@home.nl  

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

   Dieneke Dijksma  038-4229600              dmdijksma@gmail.com  

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

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

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

   Dirk  Brugman  0529-433121              dbrugman@hetnet.nl  

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

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

Hoefslagmate 29 

8014 HJ Zwolle 


