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Nummer 37, september 2021 

  



 

      DE WOLWEVER     

 

 

o rijkdom van het onvoltooide 

(J.H. Leopold) 

 

 

Slechts één regel heeft dit gedicht nodig om een zee aan verbeelding op te roepen:  

o rijkdom van het onvoltooide 

Is het gedicht onaf? Was Leopold van plan de schoonheid van onvoltooide voorwerpen 

te schrijven, zoals de scheve toren, de Oldehove, van Leeuwarden of het muziekstuk 

van Franz Schubert Die Unvollendete… Zoveel dingen blijven onvoltooid in de levens 

van mensen. Bij een joodse stroming is het gebruik om bij een nieuw te bouwen huis 

een stuk muur ongepleisterd te laten, om zo zichtbaar te maken dat niets in het leven 

volmaakt is.  

 

Er is veel dat niet af is. De wereld is onaf met alle leed dat mensen overkomt door 

overstromingen, aardbevingen of orkanen. Mensen zijn onaf in ziektes die hen kunnen 

overkomen, door hun hoekigheden, die niet iedereen kan begrijpen.  

In een joodse gedachtegang heeft de schepper de wereld bewust niet voltooid op de 

zevende dag, om mensen op te roepen met hun handelen de wereld af te maken. De 

wereld heeft ons nodig om een hele wereld te worden, waar mensen in heelheid kunnen 

leven. Alleen door goed te doen kan het onvolmaakte van de schepping heel worden, 

door liefde te brengen naar de plekken waar het een hel is en door zo te leven dat ook 

toekomstige generaties op deze aardbol kunnen ademen en zich kunnen voeden.  

 

Er is veel gebrokenheid in mensenlevens. De gemeenschap van gebrokenen, noemt 

Christa Anbeek het in het boek De berg van de ziel.  En dat zijn wij in Zwolle ook. Een 

gemeenschap van gebrokenen, een broze gemeenschap. Al die mensen die in de loop 

van de tijd naar de kerk in de Wolweverstraat zijn gekomen, die nu hun weg vinden 

naar dit gebouw en in de toekomst hun weg zullen vinden.  

We zijn een kwetsbare gemeenschap en we hebben elkaar nodig om gaande te blijven. 

We hebben elkaar nodig om een plek in de stad te zijn waar mensen geestverwanten 

ontmoeten en zich willen bezinnen over het mysterie dat ieders leven is.  

Het mysterie dat ieders leven er is, zoals het is, en dat het onaf is.  

Soms zingen we een tweeregelig lied: ‘Heel ons gebroken leven, heel ons gebroken 

leven, in het delen maak ons één, in het delen maak ons één’.  

‘We kunnen zelf iets doen om de wereld te vervolmaken’ is een joodse gedachte. Dat 

kan ook in onze kleine geloofsgemeenschappen aan de Wolweverstraat. We kunnen 

iets voor elkaar betekenen, in aandacht voor elkaar, in ieders inzet om iets van het 

mysterie gaande te houden.  

Fride Bonda 

 

  



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

   5 september geen dienst 

 12 september Wolweverviering  predikant onbekend 

 19 september oecumenische vredesviering 19.00 uur O.L.V. basiliek 

 26 september Wolweverviering  predikant onbekend 

Om aanwezig te zijn bij de viering is aanmelden vooraf nodig. Er mogen maximaal 25 

mensen in de kerk aanwezig zijn.  

Aanmelden bij Dieneke Dijksma, secr.dgzwolle@gmail.com  

of Nanneke Rijkhoff, nannekerijkhoff@gmail.com.  

De viering kan ook live gevolgd worden via de volgende  

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

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

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

 

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 september 2021 

Zondag 12 september: Stichting Vluchteling 

Deze Stichting biedt als noodhulporganisatie sinds 1976 wereldwijd hulp aan 

vluchtelingen en ontheemden in crises waar ook ter wereld. Bij acute nood wordt 

levensreddende noodhulp geboden als medische zorg, onderdak, voedsel en schoon 

drinkwater. Maar ook bij langdurige humanitaire crises kunnen mensen op ons rekenen, 

bijvoorbeeld voor onderwijs en psychosociale steun ter verwerking van traumatische 

ervaringen. De Stichting verleent hulp ongeacht geloofsovertuiging, politieke 

opvattingen, etniciteit, nationaliteit, sekse en seksuele geaardheid. 

Meer informatie is te vinden op www.vluchteling.nl  

 

Zondag 26 september 2021:Christian Peacemaker Teams 

Christian Peacemaker Teams (CPT) is een internationale hulporganisatie die in 

conflictsituaties mensen ondersteuning biedt. Met name werken de teams om 

onderdrukking openbaar te maken en te verminderen. Een aantal jaren geleden is CPT 

ook de vluchtelingen op Lesbos gaan helpen. Met name wordt daar waarneming gedaan 

aan mensenrechten(schendingen). 

CPT heeft verder projecten in Canada (steun aan inheemse volken), Colombia 

(bescherming van landrechten voor kleine boeren), Irak (waarneming van aanvallen uit 

buurlanden op Koerdische bevolking) en Palestina (waarneming en begeleiding van 

schoolkinderen bij checkpoints). Voor meer informatie: www.cptnederland.nl  

 

Van onze predikant 

De eerste twee weken van september ben ik afwezig i.v.m. nekklachten en 

vermoeidheid. Er zal gezocht worden naar een andere voorganger voor 12 september. 

Hartelijke groet, 

Fride Bonda 
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Dag grote en kleine mensen, 

 

Zondag 12 september is er voor het eerst weer echt zondagsclub 

in de kerk! 

De kinderen mogen gelijk om iets voor 10 uur naar de ruimte 

gebracht worden. 

Wij hebben er weer ontzettend veel zin in om jullie weer te zien 

en te ontmoeten! 

Groetjes Dieneke en Valerie 

 

UIT DE WOLWEVERKERKENRADEN 

Seizoen 2021/2022 

Gemeentezondag 

Zondag 12 september start het seizoen weer met een gemeentezondag. Een zondag 

waarop we elkaar zo graag weer willen ontmoeten. De coronaperikelen zijn echter nog 

niet helemaal voorbij. We houden hier rekening mee. De 1,5 meter nemen we nog 

steeds in acht, ook tijdens de viering en het koffie drinken. De noodzaak van de 

voorzangers en het aanmelden bespreken we op de komende WKR bijeenkomst. Dat is 

3 sept. a.s. In de nieuwsbrief voorafgaand aan 12 september meer bericht hierover. 

 

Zakboekje  

Het zakboekje is weer geüpdatet en beschikbaar voor onze leden/vrienden. Het wordt 

uitgereikt via de contactpersonen en/of ligt klaar in de kerk. 

 

Flyer 

Onze nieuwe activiteiten cie. bestaat uit Janny Buijnink, Corine Konijnenbelt en  

Jelma Wiegersma. Zij hebben de activiteiten bij elkaar gezocht, nieuwe activiteiten 

toegevoegd en alles op een rij gezet. Dit alles is in de nieuwe flyer gekomen.  

Ook is er altijd nog een optie voor activiteiten die niet genoemd worden.  

De flyer wordt uitgereikt via de contactpersonen en/of ligt klaar in de kerk. 

Wij hopen dat jullie veel gebruik zullen maken van deze aangeboden activiteiten. 

 

Vacatures 

Het zou fijn zijn wanneer de onderstaande externe vacatures op korte termijn weer 

ingevuld kunnen worden. Wanneer iemand uit Do en/of Re belangstelling hiervoor 

heeft geef het dan door aan het secretariaat van Do en/of Re. Je vertegenwoordigt dan 

beide geloofsgemeenschappen. 

1. Vertegenwoordiger in het podium van Kerken te Zwolle 

2. Vertegenwoordiger in SLAG (SLAG = Samen leven anders Geloven) Zwolle 

3. Vertegenwoordiger in het Studentenpastoraat. 

Voor kleine en grote mensen 



Uit de Doopsgezinde KR 

Commissie Toekomst gebouw 

Op de Doopsgezinde ledenvergadering van dinsdag 20 april jl. via zoom is o.a. door de 

penningmeester Renze Zijlstra de zorg uitgesproken over de financiële toekomst van de 

gemeente met name met het oog op het onderhoud van ons gebouw. Hoe lang kunnen 

wij de kosten van het onderhoud van het gebouw nog dragen, gezien het verloop van 

het aantal leden/vrienden en de bijbehorende inkomsten? Om dit uit te zoeken is 

voorgesteld om een commissie Toekomst Gebouw te benoemen. Zij krijgen als 

opdracht alle opties die hiervoor in aanmerking komen (ook hetgeen er al ligt van de 

vorige commissie Gebouw.) te onderzoeken en het resultaat met de leden/vrienden te 

delen, zodat zij hierover een weloverwogen een beslissing  kunnen nemen. De 

commissie zal bestaan uit Theo te Winkel en Lieuwe Dijkstra. Zij zullen aangevuld 

worden met een waarnemer uit de Remonstrantse leden/vrienden. De commissie is 

gevraagd om in de ledenvergadering van april 2022 verslag te doen. 

 

Kerkmeester 

Onze kerkmeester Leo de Wit en zijn vrouw Ans Bennink hebben aangegeven het 

kerkmeesterschap per 1 augustus te willen beëindigen. Wij zijn erg dankbaar voor hun 

beider inzet. Mocht iemand belangstelling hebben voor deze vrijwillige functie neem 

dan contact op met het secretariaat. Alle ins en outs betreffende het kerkgebouw 

worden tijdelijk waargenomen door de kerkenraad (secr.dgzwolle@gmail.com). 

 

Verhuur kerkgebouw 

Per 13 september nemen Aart en Karin alle zaken rond de verhuur van het kerkgebouw 

over van Ekke en Truus. Ruim 10 jaar hebben Ekke en Truus (vanaf 18 febr. 2011) 

deze intensieve klus naar volle tevredenheid gedaan. Wij zijn hen hiervoor zeer 

dankbaar. 

Ook de inkoop van koffie, thee, schoonmaakartikelen enz. horen hierbij. Wij wensen 

Aart en Karin een goede periode van verhuur van ons gebouw toe. 

 

Uit de Remonstrantse KR 

Het secretariaat 

Onze secretaris Nanneke Rijkhoff heeft enige tijd geleden al aangeven te willen 

stoppen met het secretariaat. Zij heeft deze functie met volle inzet al die jaren gedaan 

en we zijn haar zeer dankbaar hiervoor. Met ingang van het nieuwe seizoen stopt zij er 

echt mee. Wij zoeken dan ook dringend een nieuwe secretaris. 

De functie mag ook door 2 personen ingevuld worden. Informatie hierover kunnen 

jullie krijgen bij de voorzitter Harry Wendt, tel. 06-15258813. 

 

Uit de Wolwever activiteitencommissie 
Op zondag 12 september zouden we na de dienst met elkaar eten, de zgn. Potluck. 

We hebben besloten om deze niet door te laten gaan, omdat het coronatechnisch nog te 

ingewikkeld is, hopelijk een andere keer beter… 

 

Nieuwe vriend bij de Remonstranten. 

We wensen een hartelijk welkom aan J. de Vries, woonachtig in Zwolle. 



Huiskamerbijeenkomsten. 
Het is goed om zowel Do’s als Re’s ook in huiselijke omstandigheden beter te leren 

kennen. Daarom willen we, zoals aangekondigd, graag in oktober en november 

huiskamerbijeenkomsten houden. Als het even kan een mix van Do’s en Re’s. 

Met elkaar (4 – 8 personen) spreken over de samenwerking en elkaar vertellen wat 

onze gedachten erbij zijn. Er hebben zich al diverse huiskamers gemeld. 

We zouden het fijn vinden om er nog wat huiskamers bij te krijgen. 

In overleg met de gastvrouwen/-heren wordt dan een datum en tijdstip bepaald en het 

aantal mensen dat jullie ontvangen kunnen/willen. 

Verdere bijzonderheden worden nog bekend gemaakt. 

Aanmelden huiskamers bij de secretariaten. 

Dieneke Dijksma,  secr.dgzwolle@gmail.com 

Nanneke Rijkhoff, nannekerijkhoff@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Ontmoeting Literatuurkring  

Eind juli kwam de Literatuurkring na lange tijd weer fysiek bij elkaar.  

Dat werd een ‘ontmoeting rondom boeken’. We hadden ons favoriete boek 

meegenomen, en iedereen vertelde daar iets over. Dat leverde een geanimeerd gesprek 

op, waarbij auteurs en titels werden uitgewisseld en genoteerd.  

Het was mooi om elkaar weer in levende lijve te spreken. Boeken waar we het over 

gehad hebben: 

 Bernard Schlink - Olga  

 Barbara Kingsolver - Varkens aan de hemel  

 Edmund de Waal - De haas met de amberkleurige ogen 

 W. Odojewski - Een zomer in Venetië 

 Roxanne van Iperen - ‘t Hooge nest (was door iedereen gelezen!)  

 Ilja Leonard Pfeijffer - Grand Hotel Europa  

 David Diop - Meer dan een broer 

 Kazuo Ishiguro - Klara en de zon 

De volgende Literatuurkring is op dinsdagavond 28 september, om 19.30 uur bij 

Willem Spiers, Agnietenbergweg 3, Zwolle. 

We bespreken dan het boek Het Tristan-akkoord, van Ewa Maria Wagner.  

Interesse? Neem dan vooraf contact op met Tineke Datema, tiend123@gmail.com of 

tel. 038-4541886. 

  

Wat ons boeit, beweegt en bezighoudt 

mailto:secr.dgzwolle@gmail.com
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Vriend 

Vriend, metgezel, die meer en minder is 

dan vader, moeder, minnaar, kind   

hetzelfde als ik, maar anders 

onafhankelijk en toegewijd 

ouder, jonger, van dezelfde tijd. 

Trooster, die getroost kan worden 

baken en verhanger van borden 

broeder, maar van een andere moeder, zonder 

rivaliteit, 

met wie ik samenloop en die mij begeleidt. 

Hij gunt mij om te leven en als ik dood 

zou willen, geeft hij mij gelijk. 

 

Soms is het, dat ik om hem alleen 

verdragen blijf, wat zonder hem ondraaglijk  

scheen. 

Zonder een enkele verplichting 

loop ik en altijd in zijn richting. 

 

M. Vasalis   Uit de oude kustlijn 

 

 

 

 
 

 

 



Paradijs in de polder zaterdag 2 oktober 

Verbondenheid met de natuur 

Fride nodigt ons uit een wandeling te maken en daarbij aandacht te hebben voor je 

beleving van zintuigen, om zo meer verbondenheid te ervaren met het landschap.  

Zo kan een vertrouwd landschap een paradijsje in de polder worden.  

We gaan samen het veld in, onder begeleiding van Fride en Ellis van der Zee naar 

landgoed Zandhove. Ellis vertelt over de oude historie van de grond daar.  

We spreken daar om 10.00 uur af bij de fietsenstalling en uiterlijk 12.30 sluiten we af. 

Als je wilt kunnen we met elkaar een kop soep eten in het restaurant van Zandhove en 

schrijven we een 11-je, een gedicht van 11 woorden over onze bevindingen deze 

ochtend. Kom je mee? 

Opgave: Ellis van der Zee 

Email: egvdzee@gmail.com, mobiel: 06.11869834 

 

 

Oecumenische Vredesviering 

19 september 19.00 uur in de 

O.L.V. basiliek 

Het is al een lange en goede 

traditie om aan het begin van de 

Vredesweek een oecumenische 

viering te houden. Betrokken 

kerken zijn de Thomas a 

Kempisparochie, de lutherse 

gemeente, de basisgemeente de 

Werkplaats, de doopsgezinde en 

de remonstrantse gemeente en de Oosterkerk. Net als vorig jaar, toen we ook te maken 

hadden met een beperkt aantal kerkgangers vanwege de Coronamaatregelen, houden 

we in plaats van een ochtendviering een extra avondviering om 19.00 uur in de Onze 

Lieve Vrouwenbasiliek. Het thema van de Vredesweek dit jaar luidt: Wat doe jij in 

vredesnaam – inclusief samenleven. De viering is voorbereid door mensen uit de 

verschillende gemeenschappen. Leden van de Zwolse cantorij o.l.v. Rudie Altelaar 

zullen eraan meewerken. Na afloop is er koffiedrinken buiten op het plein van de kerk.  

U wordt gevraagd zich van te voren op te geven voor deze viering. De wijze van 

opgeven zal nog bekend worden gemaakt via de website van uw eigen gemeenschap.  

We hopen dat er veel mensen zullen komen. 

Op zondag 19 september 2021 om 19.00 uur is de oecumenische Vredesviering in de 

Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming. 

Vanaf maandag 13 september 2021 om 08.00 uur kunt u reserveren. Ga naar de website 

meevieren.nl. Ga naar ‘Kies een kerk om te reserveren’ en klik dan op ‘Zwolle - Onze 

Lieve Vrouw ten Hemelopneming basiliek’. Vul daarna het onderdeel ‘Reserveren’ in 

en verstuur. U ontvangt daarna een e-mail als bevestiging. Mocht u nadien onverhoopt 

toch verhinderd zijn (bijvoorbeeld bij ziekte o.i.d.), dan kunt u via de bevestigingsmail 

alsnog annuleren. De basiliek is bij de viering een half uur van te voren open. 



Walk of Peace zaterdag 18 september 

Start om 13.30 uur bij OBS De Springplank, 

Beukenstraat 83 in Zwolle. Dit jaar wordt de WoP 

mede georganiseerd door de landelijke Raad van 

Kerken en Pax voor Vrede. De opening vindt plaats 

met Geert van Dartel (voorzitter Raad van Kerken 

Nederland), Mayem Lhajoui (Pax voor Vrede), de 

Zwolse wethouder Michiel van Willigen en Suzanne 

Habers (directeur Springplank).  

 

3 oktober Ringzondag  

We gaan ervan uit dat het coronaveilig gehouden kan worden. 

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

Frederiksoord. 

“Beleef het verhaal van de Koloniën van Weldadigheid, UNESCO Werelderfgoed”. 

Programma: 

9.30-10.00 Inloop met koffie/thee 

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

10.30-11.00 Inleidende presentatie door medewerker van het museum 

11.00-12.00 Groep a = bezoekt het museum 

  Groep b = tramrit door de koloniën 

12.00-13.00 Groep a = tramrit door de koloniën 

  Groep b =bezoekt het museum 

13.00  Gezamenlijke lunch 

14.00  Sluiting 

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

programma met speurtocht en bezoek aan koloniehuisje. 
Kosten: 12,50 p.p. Kinderen: gratis. 

Opgave voor 12 september bij Aart Hoogcarspel, a.p.hoogcarspel@home.nl.  

Het is bij het museum niet mogelijk op het laatste moment nog te improviseren. 

  

mailto:a.p.hoogcarspel@home.nl


AGENDA 

11 september 10.00 – 16.30 uur (o.a.)  Doopsgezinde Kerk 

  Open Monumentendag 

16 september  19.30 uur donderdagavond Mennokamer 

en 14 oktober  Op ontdekkingsreis naar Maria Magdalena, wie is deze vrouw? 

8 oktober  10.00 uur vrijdagmorgen  Mennokamer 

Bronnen van inspiratie 

18-26 september Vredesweek (programma zie www.vredesplatformzwolle.nl) 

2 oktober 10.00 uur Zandhove 

  Paradijs in de polder 

3 oktober 9.30 uur Museum de Proefkolonie  

Ringzondag  

7 oktober              19.30 uur donderdagavond Mennokamer 

  Meditatieuur 

31 oktober  10.30 uur kerkzaal  

Over troostdichten. Boudewijn Betzema zit regelmatig in zijn 

troosthuisje in Zwolle en heeft daar gesprekken. Hij zal hierover 

vertellen en wordt muzikaal ondersteund door Trio Trovariz. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Inleverdatum kopij 24 september: 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 


