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      DE WOLWEVER     

 

 

 

hij ging naar een eenzame plaats 

(Markus 1,31) 

 

Hij ging naar een eenzame plaats… Na alle commotie van de dag, waarin hij zijn 

kwaliteiten als genezer van zieken had laten zien, trok Jezus zich terug. Om tot zichzelf 

te komen, stel ik me zo voor, om de verbinding te vinden met de bron van alle zijn van 

waaruit hij wil leven, zijn inspiratie, zijn G’d. Voor Jezus is het een keuze om zich 

terug te trekken op een eenzame plaats.  

Voor de mensen die hij geneest, de zieken en kwetsbaren, is het vaak geen keuze om in 

de eenzame plaatsen van een samenleving terecht te komen.  

Corona heeft in onze tijd vele mensen ongewild in een isolement gedreven en ook nu, 

nu de maatregelen zijn opgeheven, blijft er niet-gekozen stilte in de huizen van vele 

kwetsbare mensen. Ze voelen zich niet veilig in een willekeurig gezelschap, omdat ze 

niet weten wie er wel en niet is ingeënt.  

Of er is de eenzame stilte in je huis na het verlies van je geliefde en de nieuwe weg die 

zich, niet uit eigen keuze, aandient. Of je lichaam is oud of zwak, waardoor je weinig 

kunt… 

En terwijl jij aan de zijlijn staat merk je dat andere mensen hun leven met enthousiasme 

oppakken. Je ziet mensen onderweg zijn en een richting gaan. Als stilte van leven je 

overvalt zie je weinig richting. Het enige wat je kunt doen is je zien te verhouden met 

stil geworden leven. 

Er zijn mensen die de kunst verstaan een innerlijke reis te maken, als ze gedwongen 

worden in eenzame plaatsen te zijn.  

Een mystieke weg ging Johannes van het Kruis, een Spaanse mysticus in de 16e eeuw. 

Zijn medebroeders accepteerden zijn hervormingen in het klooster niet en lieten hem 8 

maanden in een vieze donkere cel verblijven. Daar schreef hij gedichten o.a. over De 

donkere nacht een zoektocht naar zijn G’d, van wie hij zich verlaten voelt. Hij gaat de 

donkere nacht in, hij voelt verlatenheid, is bang en alleen. Hij kijkt zijn angst in de 

ogen. En uiteindelijk, na lang zoeken langs allerlei doodlopende wegen, vindt hij het 

goddelijk licht, in zichzelf.  

Door de eeuwen zijn vele mensen op hun eenzame plaatsen geweest of hebben hun 

donkere nacht beleefd. Zij kennen de schaduwen van het leven, zijn er voor gevlucht of 

hebben een weg gevonden. Zonder schaduwen zouden we het licht niet zien, zei een 

wijze filosoof ooit. Ze horen pijnlijk genoeg, bij het leven. 

Op zijn eenzame plaats vertrouwde Jezus zich toe aan een aanwezigheid groter dan het 

hart. En wij, hoe ons leven ook is, met of zonder schaduwen, wij kunnen ons oefenen 

In de stilte, om ons toe te vertrouwen aan de ruimte van het hart, zoveel groter dan wij 

vermoeden. 

Fride Bonda 

  



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

 10 oktober  Wolweverviering  ds. Fride Bonda brood en wijn 

 17 oktober Ionaviering  leden Ionagroep Zwolle 

 24 oktober Wolweverviering  zr. Bertha Groen-Mol 

 31 oktober geen dienst 

 

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 vieringen 

De tweede zondag in oktober delen van brood en wijn. Het is een symbolisch delen van 

wat nodig is, dagelijks brood, van wat vreugde geeft, de wijn. We delen vanuit het 

verlangen dat er een wereld komt waar genoeg brood en liefde is voor alle mensen en 

kinderen. Het tafelgebed dat we zingen en lezen is van Marjoleine de Vos, uit Zangen 

voor zoeken en zien.  

We lezen een verhaal van Abraham. Zijn levensweg is een spiegel voor het levenspad 

van anderen. Abraham gaat op weg, Hij trekt uit zijn land. Modern gezegd: hij vertrekt 

uit zijn comfortzone. Waarom doet hij dat?  

Fride Bonda 

 

Muziek tijdens de viering van 10 oktober 2021 

Recht uit het hart 

‘Wo die Sprache aufhört, fängt die Musik an’ (Waar de spraak ophoudt, begint de 

muziek). Dit aforisme is afkomstig van de schrijver en muziekessayist Ernst Theodor 

Amadeus Hoffmann. In de tijd waarin hij leefde, 1776 – 1822, getuigde dit van een 

baanbrekend inzicht. Regerend was de opvatting als zou muziek verwant zijn aan de 

taal. Een compositie probeert iets te vertellen en krijgt vooral betekenis met de 

vertolking van het gezongen woord. Aria’s, opera’s en oratoria stonden bijgevolg hoger 

aangeschreven dan sonates en orkestmuziek.  

Hoffmann en ook andere auteurs zoals Wilhelm Heinrich Wackenroder en Ludwig 

Tieck waren het daar niet mee eens. Volgens hen ga je dan voorbij aan het wezenlijke 

karakter van muziek, dat los zou staan van woorden of wat voor begrip dan ook. Een 

compositie brengt je juist in contact met een wereld die aan de taal ontstijgt en waarvan 

het bestaan zich niet in woorden laat vangen.  

Treffend is een anekdote hoe de componist Felix Mendelssohn in gesprek raakte met 

een toehoorder. Die verzuchtte tijdens een concert: ‘Ik vind muziek zo vaag en 

verwarrend. Geef mij maar woorden. Daaruit kun je precies opmaken wat er wordt 

bedoeld!’ Mendelssohn antwoordde: ‘Voor mij geldt dat juist andersom. Als iemand 

iets tegen me zegt, ben ik er nooit zeker van of dat wel echt gemeend is, of er niet met 

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


dubbele tong wordt gesproken. Muziek daarentegen spreekt de taal van het hart en die 

is zuiver en waarachtig.’ 

Tijdens de dienst van zondag 10 oktober kun je luisteren naar een compositie uit 

Mendelssohns Lieder ohne Worte, waarin hij zijn liefde voor zijn vrouw bezingt.   

Kor Pollema 

 

Ionaviering 

Centraal staat de tekst over de rijke jongeling uit Marcus 10. Natuurlijk gaan we 

(Ionaliederen) zingen en werken we het thema interactief uit zoals dat op Iona 

gebruikelijk is. Als kerkganger praat je dus ook mee.  

Samen met een lid van onze Iona regiogroep Zwolle, Annie Hasker, bereiden we de 

viering voor. 

Aart & Karin 

 

Diaconale collecten in oktober 

Zondag 10 oktober 2021: Project  ‘Prettige Vakantie!?’ voorgesteld door de 

Werkgroep Welzijn en Levensbeschouwing in Zwolle (waar voor onze gemeenten 

Corine Konijnenbelt in mee doet).       Velen in ons land gaan op vakantie, maar er zijn 

ook mensen die zich dit niet kunnen permitteren. Ook zij hebben er behoefte aan om 

eens een week uit hun dagelijkse omgeving te zijn.                       De diaconie van 

Ameland beheert een caravan op het eiland en die wordt 22 weken aangeboden. De 

werkgroep in Zwolle selecteert de deelnemers voor een week vakantie. Deze mensen 

krijgen vanuit Zwolle een geldbedrag aangeboden voor de reiskosten en zakgeld voor 

een ijsje of middag zwembad. Vooral op kinderen heeft een dergelijke vakantie een 

belangrijke invloed. Na de vakantie kunnen ze op school vertellen dat ze op vakantie 

zijn geweest en wel helemaal naar Ameland! Meer informatie is te vinden via 

www.wwl-zwolle.nl  

 

Zondag 24 oktober 2021: Stichting Het gehandicapte kind                                                                         

Een samenleving waarin kinderen met en zonder een handicap samen opgroeien. 

Waarin het volkomen normaal is dat ze bij elkaar op school zitten, samen spelen en 

sporten bij dezelfde sportvereniging. Dat is de droom van de Stichting Het 

Gehandicapte Kind (voorheen NSGK). De collecte  draagt bij aan honderden projecten 

die ervoor zorgen dat kinderen met én zonder handicap samen kunnen spelen, leren en 

sporten. Meer informatie op www.gehandicaptekind.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. 

 

MEELEVEN MET 

Op vrijdag 1 oktober bereikte ons het bericht, dat Henk Blom is overleden. Na een 

lange tijd in ziekenhuis Isala en revalidatiecentrum IJsselheem was er een hele 

voorzichtige vooruitgang. Tot het kortgeleden plotseling veel slechter ging. We leven 

mee met zijn vrouw, Coot Winkler Prins. 

 



Elske Visser-Duinkerken is al weer thuis aan het herstellen na een plotselinge operatie 

aan haar galblaas. De zomer heeft zo’n ander gezicht gekregen dan ze zich begin dit 

jaar heeft voorgesteld. Elke dag gaat ze een halfuurtje wandelen om weer conditie te 

krijgen.  

 

Gretha Jobse-ten Cate is deze zomer een paar keer gevallen. Behalve scheurtjes in haar 

heup is het zicht in haar ogen nagenoeg verdwenen. Heel ordelijk heeft ze het tafeltje 

waarachter ze zit, ingericht, zodat ze alles op de tast kan vinden. Ze vindt het leuk 

kaartjes te ontvangen:  

Zonnehuis, afd. Zalkstraat k3, Nijenhuislaan 175, 8043 WB Zwolle. 

 

 

UIT DE WOLWEVER KERKENRADEN 

Status Corona maatregelen: “Geef elkaar de ruimte” advies van het interkerkelijk 

contact in overheidszaken (CIO) over versoepelingen COVID-19 maatregelen per 25 

september (zie hiervoor. https://www.cioweb.nl/geef-elkaar-de-ruimte/)                                                                                        

Vanuit de Wolweverkerkenraad (WKR) geven wij ook elkaar de ruimte om elkaar weer 

te zien. 

De landelijke richtlijn die door het CIO is verwoord, wordt gevolgd met enige 

aanvullingen  

- Nee, wij gaan elkaar niet controleren. Wel willen we onze zeer kwetsbaren 

beschermen. Het advies blijft wel: zorg voor gepaste afstand, ondanks dat de verplichte 

1.5m afstand regel vervalt. 

- We gaan er vanuit dat we gevaccineerd zijn, hersteld zijn van corona en/ of negatief 

getest. En bij klachten blijven we thuis. Zodoende geven we 

elkaar ruimte. 

- Voor de zekerheid staan de stoelen nog niet allemaal dicht 

naast elkaar, kerkgangers hebben een vaste zitplaats en 

verplaatsen zich zo weinig mogelijk tijdens de kerkdienst. 

Als iemand een mondkapje wil dragen dan moet dat ook 

kunnen. 

- Verder kan er gezongen worden en kan er koffie gedronken 

worden. 

- Aanmelden is niet meer nodig. 

Zo kunnen we samen een goede dienst beleven! 

 

Ledenvergaderingen 

De ledenvergadering van de Doopsgezinde Gemeente is dinsdag 9 november. We 

starten om 19.30 uur. Alle leden en vrienden van de gemeente zijn van harte welkom. 

De ledenvergadering van de Remonstrantse Gemeente is donderdag 16 november. We 

starten om 19.30 uur. Alle leden en vrienden van de gemeente zijn van harte welkom. 

 

Huiskamergesprekken 

Per wijk worden er huiskamergesprekken georganiseerd. Zie verderop in dit blad. 

 

  

https://www.cioweb.nl/geef-elkaar-de-ruimte/


Remonstrants Vrouwen Contact 

Eindelijk, na 18 maanden stilstand door de Corona, mogen we elkaar weer gaan 

ontmoeten als Rem. Vrouwen Contact. Op de eerste bijeenkomst, op 21 september 

2021, heb ik kenbaar gemaakt, na 30 jaar te willen stoppen met het verzorgen van het 

secretariaat/ de financiën. Ingaande 15 oktober is mijn opvolgster  Joke Spiers-Jesse, 

tel. 038-453 10 86, e-mail, jcspiers@home.nl 

 

Kerkenraadsleden 
Er komen enkele wisselingen in de Remonstrantse kerkenraad welke nu verkend en 

voorbereid worden. Wat met ingang van heden ingegaan is, is dat Rachel Lopez 

Cardoso geen penningmeester taken uitvoert. Declaraties kunnen op dit moment naar 

Harry Wendt, 038-4545434, email wenhwendt@hotmail.com. De overdracht naar de 

nieuwe penningmeester met de bijbehorende bevoegdheden is “onderweg”. Dit vraagt 

tijd bij de bank en de aanpassing van rechtspersonen in de officiële richtlijnen.   
De kerkenraad van de Remonstranten Zwolle 
 

Uit de Doopsgezinde kerkenraad 

Commissie Toekomst Gebouw Het is fijn te kunnen melden dat de commissie nu 

compleet is. De Remonstrantse kerkenraad heeft Harry Wendt voorgedragen als 

waarnemer bij de commissie die reeds bestaat uit Theo te Winkel en Lieuwe Dijkstra. 

Zij kunnen dus aan de slag. Wij wensen ze veel succes. 

 

 

 

 

 

 

 

Zondagsclub                                                                                                                                                         

Wat fijn dat we met de jongste kinderen weer zijn begonnen met de zondagsclub 

tijdens de kerkdienst! Het is goed om elkaar weer te kunnen ontmoeten en samen 

(bijbel) verhalen te luisteren en iets leuks te doen. 

Tijdens de corona lockdown hebben we geprobeerd een beetje contact te houden door 

voor de kinderen speciale filmpjes op het Youtube kanaal van de kerk te zetten. In een 

van de filmpjes werd een lekkere havermoutkoek gebakken. Op verzoek hieronder 

nogmaals het recept van de koek.  

Oudere kinderen en tieners 

Voor de tieners is er een samenwerking met de Doopsgezinde Gemeente Apeldoorn. 

Vanuit de ring Zwolle wordt deze groep geleid door Jantine Huisman. Zij doet dit 

samen met Dirk Jan Steenbergen, voorganger van de Doopsgezinde Gemeente 

Apeldoorn. 

De groep doet, afwisselend in Zwolle en in Apeldoorn, uiteenlopende activiteiten, 

variërend van een heilige huisjes speurtocht door Zwolle tot een middagje bowlen of 

een escaperoom spel in Apeldoorn. 

Voor kleine en grote mensen 

mailto:wenhwendt@hotmail.com


Misschien is het leuk om de volgende keer met de tieners vanuit Zwolle af te spreken 

om samen te gaan. Lijkt het je leuk om een keer mee te doen, laat het dan even weten 

aan Dieneke Dijksma: dmdijksma@gmail.com of 06-15636278 (liefst appen). 

Overige jeugdactiviteiten                                                                                                                                 

Voor jeugd worden er ook landelijke activiteiten georganiseerd. 

Op 30 – 31 oktober 2021 is er een 

Kinderconferentie voor kinderen van 8 tot 

12 jaar in Dopersduin in Schoorl. 

Heb jij wel eens een echte magiër gezien? De 

kinderconferentie in Dopersduin is rond het 

thema (on)zichtbaar. Magiër, Ramana, komt 

de conferentie openen. Ben jij tussen de 8 en 

12 jaar dan is dit je kans om hem van dichtbij 

mee te maken! 

Op 27 en 28 november 2021 is er een 

weekend voor jongeren van 11-16 jaar in 

Amsterdam. 

Misschien heb je al gelezen dat het thema dit jaar (on)zichtbaar is. Wist je dat 

Doopsgezinden ook een tijdje onzichtbaar moesten zijn? Waarom eigenlijk? En weet je 

waar ze zich dan ‘verstopten’ in Amsterdam? Dit weekend gaan we slapen in een 

Schuilkerk. Dat is namelijk zo’n Doopsgezinde verstopplek in Amsterdam. En we 

bezoeken een van de meest bekende schuilplaatsen in de wereld, het Achterhuis.                                                                                                                                                    

Voor meer informatie zie www.jongeren.doopsgezind.nl of vraag Dieneke (zie 

gegevens hierboven) 

Groetjes van Valerie en Dieneke 
 

Havermout-notenkoek 

Ingrediënten 6 personen 

150 g studentenhaver 

150 g bloem 

150 g bruine basterdsuiker 

150 g havermout 

150 g boter 

2 eieren 

Verder heb je een taartvorm (26 cm) 

nodig. 

Voorbereiding 

 

Bereidingswijze 

In kom doen: studentenhaver, bloem, 

basterdsuiker, havermout en boter. 

Eieren erboven breken. 

Tot samenhangende bal kneden. 

Deeg in vorm uitdrukken. 

In midden van oven, koek in 30 min. 

bruin en gaarbakken. 

Laten afkoelen en klaar! 

Oven voorverwarmen op 175°C 

Taartvorm invetten 

Noten uit studentenhaver grof hakken 

 

 

 

 

  



ONTMOETING EN BEZINNING 

Bronnen van inspiratie,  

vrijdag 8 oktober 10.15 uur. Mennokamer 

Deze eerste keer na de abstinentie van de corona ontmoeten 

we elkaar in de Mennokamer. We buigen ons over Maria de 

Magdaleense.                                                                                                        

Wat komen we over Maria van Magdala te weten in bijbelse 

teksten. 

We lezen: Marcus 15: 40-41en Lukas 8: 1-3 

Gesprek in de Avonduren; donderdagavond 28 oktober 19.30 

uur; Mennokamer 

Ook deze avond willen we meer te weten komen over Maria 

de Magdaleense. Zie bij Bronnen van inspiratie. 

Meditatieuur 4 november 

De eerste donderdag van de maand is er een meditatieuur in de Mennokamer. Ik laat 

me dit najaar inspireren door een boek van de Amerikaanse boeddhist Adyashanti, True 

meditation. Heel basaal laat hij stap voor stap zien wat meditatie is. We zijn stil bij 

onze adem, onze houding, maar ook bij de gedachten die we hebben, de emoties, de 

overtuigingen die vaak ons leven bepalen. Hoe kunnen we daar een balans in vinden? 

Iedereen is welkom, ook als je nooit gemediteerd hebt. Voor iedereen is meditatie 

telkens weer opnieuw beginnen. Het blijft een oefening, net als het leven zelf.  

Tijd: donderdagavond 19:30 uur. De daaropvolgende avond is:  2 december Locatie: 

Mennokamer.  

Fride Bonda 

 

Huiskamerbijeenkomsten 

Er hebben zich tot nu toe 10 personen aangemeld om hun huiskamer beschikbaar te 

stellen voor de huiskamer gesprekken.  We wilden de gesprekken benutten om te 

spreken over samenwerking en elkaar te vertellen wat onze gedachten hierbij zijn.  

Aangezien we elkaar vanwege corona maar heel weinig hebben kunnen spreken, lijkt 

het ons goed om elkaar eerst weer te ontmoeten. Het idee is daarom om twee keer per 

huiskamer een gesprek te plannen. 

De eerste keer zal zijn in het najaar en zal vooral in het teken staan van hernieuwd 

ontmoeting en de vraag, wat heeft de corona periode met een ieder gedaan, ook m.b.t. 

je betrokkenheid bij de Wolwever gemeente? 

De tweede bijeenkomst zal plaatsvinden in het voorjaar en zal meer gaan over de 

samenwerking binnen de Wolwever gemeente en onze gedachten daarbij. 

Als gastvrouw/ heer zorg je alleen voor de ontvangst en koffie/ thee. Voor het leiden 

van het gesprek worden vrijwilligers of kerkenraadsleden gevraagd. We hopen 

natuurlijk dat de mensen, die zich hebben aangemeld, het goed vinden om twee keer 

hun huiskamer beschikbaar te stellen. Mocht dit problemen geven dan horen we het 

graag. Er kunnen natuurlijk ook nog huiskamers aangemeld worden. Mogelijk kunnen 

de aangemelde huiskamers vast een aantal dagdelen, vanaf half oktober en in de maand 

november, doorgeven wanneer zij beschikbaar zijn. 

Dit kan bij de secretariaten: Dieneke Dijksma: secr.dgzwolle@gmail.com                                               

Nanneke Rijkhoff: nannekerijkhoff@gmail.com  

mailto:secr.dgzwolle@gmail.com
mailto:nannekerijkhoff@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik mocht kiezen                                                                                                                                                           

Ik wist het niet.                                                                                                                                                        

Ik koos de vrede. 

 

De waarheid en de schoonheid,                                                                                                                                   

ik liet ze gaan,                                                                                                                                                              

en ook de wijsheid en de weemoed-                                                                                                                

zelfs de liefde                                                                                                                                                                  

die zo verwonderd naar mij keek,                                                                                                               

zwarte wolken dreven met haar mee. 

 

Vrede, het was vrede,                                                                                                                                           

en in de verste hoeken van mijn ziel                                                                                                                  

dansten wezens                                                                                                                                                         

waarvan ik zelfs nog nooit had gehoord! 

 

En in de hemel hing een andere zon. 

 

gedichtenbundel 1977-1999 

Toon Tellegen 

Gedicht ingebracht door Dicky Verloop 

 

  



We proberen te verstaan                                                                                                                                        
welke taal er wordt gesproken,                                                                                                                                                  
te luisteren naar                                                                                                                                                    
wat de wereld ons zegt.                                                                                                                                        
We smelten samen                                                                                                                                                                         
met maanden                                                                                                                                                      
Trek de beerput maar open:                                                                                                                                                 
waarin naar vrede gezocht wordt,                                                                                                                                         
waar het conflict wordt beslecht.  
Ieder in zijn recht                                                                                                                                                    
in de zoektocht naar gelijkheid.                                                                                                                                                                      
We stappen af van gevecht                                                                                                                                                                    
en zijn aan diversiteit rijk.  
Het maken van tijd:                                                                                                                                                       
de één voor de ander.                                                                                                                                                                    
Het verleden dat lijdt                                                                                                                                                   
maar de toekomst verandert.                                                                                                                                                             
Niet langer verankerd                                                                                                                                                                 
in onbegrip, haat,                                                                                                                                                                           
maar bewegen                                                                                                                                                                        
door een leven                                                                                                                                                                     
waarin samen bestaat.  
We zijn kwetsbaar                                                                                                                                                                     
en naakt,                                                                                                                                                                     
als het gaat om mêleren.                                                                                                                                                        
Als je het ego verlaat                                                                                                                                                       
om naar elkaar toe te keren.  
We denken om,                                                                                                                                             
manoeuvreren in een systeem                                                                                                                                                        
dat niet geeft                                                                                                                                                                 
waar een ieder van ons                                                                                                                                             
het meest(e) aan heeft.  
De liefde.                                                                                                                                                                         
Die leeft.                                                                                                                                                                       
En liefde laat leven.                                                                                                                                                 
Schroom niet                                                                                                                                                                    
om een ander                                                                                                                                                              
iets extra’s te geven.  
Nog even,                                                                                                                                                                                   
voor we zweven                                                                                                                                                                      
op een route richting later.                                                                                                                                                    
Inclusiviteit geeft hoop                                                                                                                                                    
en onze toekomst staat er.  
Zie de ander.  
Zie de ander                                                                                                                                                                                                          
en praat er over.                                                                                                                                                            
Lieve jij,                                                                                                                                                                         
Blijf delen.                                                                                                                                                                            
Samen maken we verschil                                                                                                                                                      
door te handelen in vrede. 

Walk of Peace - 

Vredesgedicht  geschreven 

door stadsdichteres Sarah 

Lucassen                                                            

Ingebracht door Aart 

Hoogcarspel 



 

 

 

 

 

 

 

Hier kan ook uw verhaal staan 

De redactie is blij met de inbreng van lezers. Zo kunnen we delen wat ons boeit, 

beweegt en bezighoudt.  

Heb je dus iets bijzonders, leuks of  interessants om te delen, schrijf het op en mail het 

aan de Wolwever. Graag de inleverdatum in de gatenhouden. 

 

Literatuurkring 

Een onmogelijke liefde 

Op 28 september is de literatuurkring bijeen geweest ten huize van Joke en Willem 

Spiers. Besproken werd het boek Het Tristanakkoord van Ewa Maria Wagner.  

De titel van het boek is ontleend aan de opera Tristan und Isolde van Richard Wagner. 

De eerste samenklank hiervan wordt het Tristanakkoord genoemd. Tot op de dag van 

vandaag is dit akkoord voer voor musicologen. Het klinkt namelijk als een half 

verminderd septiemakkoord, maar het heeft van nature een andere basis. Deze 

harmonische dubbelzinnigheid staat symbool voor de tweestrijd die zich in de 

hoofdpersoon van het boek afspeelt. Ogenschijnlijk is zij een violiste, maar daarnaast 

speelt haar schrijvershart op.                                                                                                                             

Het boek is grotendeels autobiografisch. Het levensverhaal van de schrijfster begint in 

Silezië, waar zij haar jeugd heeft doorgebracht. Voor een goed begrip is het raadzaam 

je te verdiepen in de geschiedenis van dit land. Ewa Wagner is geboren in Opper 

Silezië, een regio waarvan het oostelijke puntje precies honderd jaar geleden van 

Duitse in Poolse handen overging. Met het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 

werd het weer door Duitsland ingelijfd, om tenslotte na de capitulatie weer Pools te 

worden. Tot op de dag van vandaag woont er een Duits sprekende minderheid. Haar 

jeugd speelt zich af tegen de angst en onzekerheid van deze bevolkingsgroep.                                                

Daarnaast is haar vader van grote invloed geweest op haar levensloop. Met de 

ondergang van het Derde Rijk zag die zijn muzikale ambities in rook opgaan. Hem 

restte slechts de wens een zoon te krijgen die in zijn plaats de viool zou oppakken. Het 

werden evenwel twee dochters, van wie Ewa de droom moest verwezenlijken. Ze raakt 

van hem verwijderd. Uit liefde voor haar vader doet Ewa er alles aan om een gevierd 

violiste te worden, maar tegelijkertijd verwenst zij hem om het muzikale keurslijf 

waarin hij haar heeft gesnoerd.                                                                                                                     

Vader en dochter zijn op elkaar gesteld, maar het komt niet tot een emotionele 

toenadering. Ze kan hem niet bereiken. Het leven staat hen in de weg, gelijk ook het 

geval is in de opera van Richard Wagner. Ook daar twee mensen die elkaar niet in de 

armen kunnen sluiten. De volgende bijeenkomst is op 30 november en gaat over het 

nieuwste boek van Arnon Grunberg: De dood in Taormina. Aanvang 14.00 uur. 

Kor Pollema 

 

Wat ons boeit, beweegt en bezighoudt 



Paradijs in de polder, terugblik op 2 oktober 

Plenzen deed het in de nacht…maar op zaterdagochtend streelden de zonnestralen de 

bomen en struiken in park Zandhove met licht en warmte. Met z’n achten begonnen we 

de activiteit in de boomcirkel. Fride gaf een korte inleiding en stelde de vraag: “Wat is 

voor jullie het Paradijs ?”  Deze ochtend had als doel te beleven en (verbondenheid) te 

ervaren. Ellis vertelde over het ontstaan van het landschap rondom dit ontmoetingspunt. 

Er na hebben we omvang, lengte en uitstraling ervaren van bomen en datgene wat onze 

aandacht trok. We liepen in stilte, we zetten onze zintuigen open en lieten de omgeving 

op ons inwerken. 

We sloten af met een “Elfje” en lazen deze aan elkaar voor. 

Na afloop was er lekkere soep bij Karin thuis. 

Ellis vd Zee 

 

 

 

 

 

Geur 

Afgevallen, stervend 

Korrels, blad, takjes 

Voedsel biedend voor later 

Kringloop 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paradijs 

Geen mensen 

Planten en dieren 

Domein van de natuur 

Stilte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verbondenheid 

Ruisende stilte 

Alles in beweging 

Een zachte groen omarming 

Vrede 



Nemato Change a life                                                                                                                                 

Onderstaand bericht is eind augustus ontvangen en helaas niet geplaatst in de vorige 

papieren Wolwever. Bij deze kunnen jullie de nieuwsbrief en bedankbrief alsnog lezen 

en geïnformeerd worden over het prachtige werk wat er door Jan Blom en het team 

gedaan wordt. De resultaten zijn om trots op te zijn. Herstel en perspectief voor vele 

kinderen en jongeren. 

Beste begunstiger  

We willen u bedanken voor uw steun aan Nemato Change a Life, of u nu helpt met 

geld, uw tijd, vaardigheden, goederen, producten, netwerk of iets anders dat ons helpt 

om levens te blijven  veranderen. Zonder de hulp van mensen zoals u zouden we niet in 

staat zijn om de  jongeren te helpen die hulp het meest nodig hebben.  

We willen zo open mogelijk communiceren met onze donateurs en u zo de kans  geven 

om dichter bij onze organisatie te komen. Dit omvat het sturen van  maandelijkse 

updates, zoals deze, die een beetje uitweiden over de hoogtepunten  die we op onze 

Facebook-pagina en in onze 

driemaandelijkse nieuwsbrief 

plaatsen,  maar die ook inzicht 

geven in de onstuimige delen van 

onze reis naar succes, als  

individuen en als organisatie. 

Deze maand ligt onze focus op de 

Trampoline  

Wereldkampioenschappen in 

november:  

Leuk weetje: drie van de vier 

Zuid-Afrikaanse trampoline-

turnsters voor het WK  komen uit Nemato!  Hoe is onze kleine club met zijn zwaar 

achtergestelde jeugd en zijn beperkte  faciliteiten de sterkste club van het land 

geworden? Hier is heel veel talent en we  krijgen de hulp van topcoach Lee Budler uit 

Gqeberha (Port Elisabeth). En op een  trieste manier helpt het om hier op te groeien: 

onze jonge gymnasten zijn gewend  aan gevaar en pijn, waardoor hoog springen op een 

trampoline minder eng is.  

Maar toch zijn hun prestaties absoluut verbazingwekkend, en des te meer als je de  

uitdagingen begrijpt waarmee ze dagelijks worden geconfronteerd. Hoe ga je om met  

het leven als je jonge jaren beschadigd zijn door honger, mishandeling, agressie, 

geweld, dood en gebrek aan veiligheid, stabiliteit en gehechtheid? Het is een  

voortdurende uitdaging voor al onze leden. Hoe ga je met die achtergrond om met de  

enorme druk van trainen en strijden op het hoogste niveau ter wereld?  

Helaas hebben we onze meest getalenteerde turner niet op het goede spoor kunnen  

houden. Hij viel af. Het goede nieuws is dat een plaatselijke psycholoog een van  onze 

gymnasten gratis de broodnodige hulp heeft aangeboden. We kijken ook uit  naar een 

programma voor geestelijke gezondheid dat gestart zal worden bij Nemato  Change a 

Life.  

De volgende uitdaging zijn de kosten voor deelname aan de  Wereldkampioenschappen, 

deze bedragen ZAR 210.000 (ca. € 12.000). Het land is  wanhopig op zoek naar 

kansarme atleten om Zuid-Afrika te vertegenwoordigen, maar  hoe moet dat als die 



atleten zelf de rekening moeten betalen? Voor Nemato Change  a Life betekent dit, dat 

wanneer onze gymnasten worden geselecteerd voor  buitenlandse evenementen, er 

ruimte gezocht moet worden in het de krappe  financiële budget.  

We zijn met een commissie begonnen, die manieren probeert te vinden om de  

financiën voor de Wereldkampioenschappen rond te krijgen. We kijken ook naar het  

grotere geheel en proberen een hoofdsponsor voor onze Gymnastics Academy te  

krijgen. Als dit lukt kunnen we met deze vaste inkomsten onze coach naar Port Alfred  

laten verhuizen om fulltime coach te worden en onze groep getalenteerde gymnasten  

van wereldklasse te laten groeien. Het grote doel is om de eerste Zuid-Afrikaanse  

trampoline-turn(st)ers ooit te laten deelnemen aan de Olympische Spelen in 2024.  

Elke donatie, idee of contactpersoon voor mogelijke financiering of sponsoring voor  

de reis naar de wereldkampioenschappen, is van harte welkom. Uw mening en input 

zijn altijd welkom - en we kijken ernaar uit om deze waardevolle  reis met u voort te 

zetten.  

Hartelijke groeten,  

Jan Blom 

 

ACTIVITEITEN WOLWEVER 

 

Diaconiereisje 

Zoals jullie al ontdekt hebben is er dit jaar als diaconie geen reisje georganiseerd. We 

hebben nog wel nagedacht over ergens een kopje koffie te gaan drinken. Maar wij als 

diaconie vonden het nog wat te riskant, ondanks dat we ervan uit gaan dat iedereen is 

ingeënt. Nu hebben we mooi de tijd om voor volgend jaar iets leuks te bedenken.                                                                                                    

Vriendelijke Groet namens de Diaconie, Nanneke Rijkhoff 

 

ACTIVITEITENCOMMISSIE 

Vrijdag 8 oktober 10.00 uur - bronnen van inspiratie in de Mennokamer.  

Donderdag 28 oktober 19.30 uur - op ontdekkingsreis met Maria Magdalena 

 In de activiteitenfolder stond 14 oktober genoemd maar deze datum is aangepast. 

Maria Magdalena is één van de vrouwen die Jezus volgde. Wie is deze vrouw? Wat 

weten we van haar? Wat kunnen we van haar weten? In de evangeliën wordt haar naam 

genoemd. En sinds een kleine eeuw weten we dat er een evangelie volgens Maria is.  

Zondag 31 oktober 10.30 uur – over troostdichten in de kerkzaal. 

Boudewijn Betzema zit regelmatig in zijn troosthuisje in Zwolle en heeft daar 

gesprekken. Hij zal hierover vertellen en wordt muzikaal ondersteund door Trio 

Trovariz. 

Donderdag 4 november 19.30 uur - meditatieuur in de Mennokamer.  

Fride laat zich dit najaar inspireren door een boek van de Amerikaanse boeddhist 

Adyashanti, True meditation. Heel basaal laat hij stap voor stap zien wat meditatie is. 

We zijn stil bij onze adem, onze houding, maar ook bij de gedachten die we hebben, de 

emoties, de overtuigingen die vaan ons leven bepalen. Hoe kunnen we daar een balans 

in vinden? Iedereen is welkom, ook al je nog nooit gemediteerd hebt. Voor iedereen is 

meditatie telkens weer opnieuw beginnen. Het blijft een oefening, net als het leven zelf.  

Vrijdag 5 november 10.00 uur - bronnen van inspiratie in de Mennokamer.  



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

in de kerkzaal 

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

Donderdag 25 november 19.30 uur - op ontdekkingsreis met Maria Magdalena 
 

Helaas zijn er in de activiteitenfolder enkele fouten geslopen.  

Het mailadres van Nellie Beukema is beukema1@home.nl   

Het mailadres van Fride is fridebonda@gmail.com    

 

ACTIVITEITEN EXTERN 

 

Activiteiten Doopsgezind Blokzijl 

De redactie werd benaderd door Doopsgezind Blokzijl over de aanstaande activiteiten 

in de kerk ’t Lam. Maandelijks wordt er o.a. een film vertoond. Films die tot nadenken 

aanzetten, met onderwerpen die de maatschappij ‘raken’ en waar kritiek op hoe we met 

elkaar omgaan niet worden geschuwd. 

Na iedere film is er gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over wat men 

gezien, gehoord en gedacht heeft. Dat maakt het initiatief van Film in t Lam nét even 

anders dan een ‘gewone’ filmvertoning. Uiteraard maakt de bijzondere ambiance van t 

Lam het ook een andere beleving dan we in een bioscoopzaal gewend zijn. 

Donderdag 7 oktober wordt de film Leviathan vertoond. Aanvang is 20 uur. Adres: 

Breestraat 2 te Blokzijl.  De kosten zijn  € 7,50 en reserveren kan via een mail aan: 

karin@karinklomp.nl 

Tevens is er een mooi concert gepland op vrijdagavond 29 oktober.                                                          

Zie voor het programma; www.hetlamontmoet.nl  

Informatie over de film:  Leviathan is een Russische film uit 2014 van scenarist en 

regisseur Andrey Zvyagintsev.                                                                                                                                                            

De veertiger Kolja heeft een woning met uitzicht over de Barentszzee, waar hij woont 

met zijn jonge vrouw Lilya en zijn tienerzoon uit een eerder huwelijk. Het huis staat op 

zo'n mooie plek dat de burgemeester van de stad er zijn oog op heeft laten vallen. Met 

allerlei smoezen heeft hij doorgedrukt dat Kolja tegen een belachelijk lage vergoeding 

onteigend kan worden. Kolja kan het idee niet verdragen dat hij al het moois dat hem 

sinds zijn geboorte heeft omringd, gaat verliezen. Hij zoekt hulp bij een oude vriend uit 

zijn diensttijd, die nu advocaat is. De advocaat heeft gelukkig zijn huiswerk goed 

gedaan.                                                                                                                                      

'Leviathan' (een benaming uit het Oude Testament van een groot zeemonster) is een 

onverbloemde kritische allegorie op het moderne Rusland, een aanklacht tegen Poetin 

en zijn corrupte handlangers. 

De Russische regering probeerde de film uit de bioscopen te weren door snel een wet in 

te voeren die bepaalt dat vertoning van films waarin gevloekt wordt, verboden kunnen 

worden. Niettemin is 'Leviathan' door de beroepsvereniging van Russische filmers 

destijds ingestuurd voor de Oscars. 

Op het filmfestival van Cannes werd deze film bekroond met de Prijs voor het Beste 

Scenario. Muziek: Philip Glass. En voor de Oscars genomineerd voor Beste 

Buitenlandse Film. Bron: filmtheater Hilversum 
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Lezingen aanbod: 

Graag brengen wij lezingen van Vrijzinnigen Hattem onder uw aandacht De lezingen 

worden ’s avonds gehouden in het multifunctioneel centrum De Marke, Daendelsweg 2, 

Hattem. Entrée voor de lezing bedraagt 7,50 euro. U bent welkom met vaccinatiebewijs 

of pcr-test in de laatste 48 uur. Aanmelden graag vooraf via secretariaat@vrijzinnigen-

hattem.nl.  

Voor het aanbod kunt u zich oriënteren op de website: https://vrijzinnig-hattem.nl 

Ter overweging een aankondiging van de Klimaatmars op 6 november te Amsterdam ? 

wijzen op de mogelijkheid om digitaal mee te lopen/uitleggen?? 

 

Klimaatmars 6 november Amsterdam 

Op straat voor een leefbaar 

klimaat 

De klimaatcrisis is nu. Steeds 

meer mensen worden getroffen 

door bosbranden, overstromingen 

en hongersnoden. Toch doet het 

Nederlands kabinet al jaren te 

weinig om mensen in binnen- en 

buitenland te beschermen. 

Daarom gaan we zaterdag 6 

november de straat op in 

Amsterdam. 

We eisen dat het kabinet nú in 

actie komt met ambitieuze, 

eerlijke klimaatplannen voor een 

weerbaar heden en een leefbare 

toekomst. Samen kunnen we de 

schade beperken en bouwen aan 

een beter bestaan.  

Daarvoor hebben we iedereen 

nodig! Mensen in alle hoeken van 

de wereld gaan de straat op voor een leefbaar klimaat. Ook in Nederland laten we 

massaal van ons horen, en jouw stem is hierbij onmisbaar. Dit is hét moment voor actie. 

Dus kom naar Amsterdam en doe mee. 

Bovenstaand bericht is een oproep aan alle mensen die zich betrokken voelen bij een 

beter klimaat. En zijn we dat niet allemaal?  

 

 

Comforters maken in de Ring Zwolle 

Al langer is er een plan om met een groep(je) mensen uit de ring comforters te maken. 

Comforters zijn quilts, lappendekens die gemaakt worden voor mensen in b.v 

vluchtelingenkampen. In veel Doopsgezinde gemeentes in Nederland en ook daarbuiten 

worden deze lappendekens gemaakt. Ooit is het begonnen bij het MCC in Amerika en 

in haar honderdjarig bestaan zijn er talloze dekens gemaakt en verstuurd. Ook in 

mailto:secretariaat@vrijzinnigen-hattem.nl
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Nederland worden er de laatste jaren veel gemaakt. Het zijn eigenlijk eenvoudige quilts 

en ze zien er met de kleurige lapjes prachtig uit. Er wordt op gelet dat de dekens stevig 

en duurzaam gemaakt worden, zodat ze tegen een stootje kunnen. Ze zijn echt om te 

gebruiken, als deken, maar ook om een plek te markeren in bv een vluchtelingenkamp.                     

Omdat corona roet in het eten gooide zijn we in de Ring Zwolle nog niet echt gestart, 

maar op vrijdag 26 nov. willen we graag bijeen komen in de Vermaning van Blokzijl 

aan de Breestraat 2. Inloop 13.30 uur, zodat we om 14.00 uur kunnen beginnen. 

Jeannette Stenvers en Marjan Huisman zijn aanwezig om ons meer te vertellen over de 

geschiedenis en het huidige doel. Ook kunnen ze ons de fijne kneepjes leren. Zij 

hebben al heel wat groepen in verschillende Doopsgezinde gemeenten geholpen met 

het opstarten. Ik hoop dat het gaat lukken en dat we ook in de Ring Zwolle, tot nu een 

witte vlek op comfortergebied, aan de slag kunnen . 

Belangstellenden kunnen zich bij mij opgeven, liefst per mail, maar telefonisch kan 

ook. Janneke Bakker-Kikstra, Email: jannekekikstra@planet.nl  Tel: 06 122 53 190 

 

 

 

AGENDA 

 8 oktober 10.00 uur  Mennokamer   bronnen van inspiratie  

28 oktober 19.30 uur Mennokamer   bronnen van inspiratie 

30 – 31 oktober   Dopersduin Schoorl Kinderconferentie  8 tot 12 jaar  

31 oktober 10.30 uur Kerkzaal  Over troostdichten 

 4 november 19.30 uur Mennokamer  Meditatieuur 

 5 november 10.00 uur Mennokamer   bronnen van inspiratie 

11 november 14.00 uur Kerkzaal  Omgaan met verlies 

 

 

 

 

 

Inleverdatum kopij 29 oktober E-mail: dewolwever@gmail.com 
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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:   
 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 


