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Nummer 42, april 2022 

  



 

      DE WOLWEVER     

 

 

 

Mijn God, mijn God 

(psalm 22:2) 

 

 

Het is zo’n zes jaar geleden dat de Remonstranten grote posters lieten maken om 

anderen opmerkzaam te maken op hun aanwezigheid in het grote geheel van kerken in 

Nederland. Portretten met leuzen erboven als: ‘Mijn God laat vrouwen voorgaan’, 

‘Mijn God laat mezelf denken’, ‘Mijn God laat zich niet kennen’ en zowat meer.  

Niet iedereen was gecharmeerd van deze teksten. Men vond ze arrogant en exclusief, 

alsof ‘mijn God’ beter is dan de jouwe.  

Als iemand het heeft over ‘mijn God’ hoeft dat niet een tegenstelling te zijn. ‘Mijn 

God’ is vaker een verzuchting van iemand, een uiting van intimiteit en vertrouwen.  

De dichters van de psalmen riepen hun God zo aan. ‘Mijn God, mijn verlangen gaat 

naar u, ‘God, mijn God, naar u blijf ik zoeken’. Het zijn uitroepen van mensen die 

tegen de grenzen van hun leven aanlopen. Soms zijn gebeurtenissen van het leven te 

groot om te bevatten. Wat kun je dan anders dan een adres te zoeken voor je wanhoop 

bij een bron van zijn, die door de eeuwen stroomt. ‘Mijn God, waarom heb je mij 

verlaten?’, roept een dichter. En Jezus aan het kruis roept deze woorden. Eenzamer kun 

je je niet voelen en dan toch dat adres: ‘Mijn God, mijn God…’  

 

Iemand die in de verschrikkingen van haar tijd de verbondenheid met haar God ervoer 

was Etty Hillesum. Zij heeft er geen moeite mee te bidden tot haar God, een nabije 

kracht die ze in haar zelf en ieder ander ontmoet. Op een vroege zondagmorgen in  

1942 schreef ze: ‘..misschien kunnen we eraan meewerken jou op te graven in de 

geteisterde harten van anderen. Ja, mijn God, aan de omstandigheden schijn jij niet al te 

veel te kunnen doen, ze horen nu eenmaal ook bij dit leven… Jij kunt ons niet helpen, 

maar wij kunnen jou helpen om de woning waar jij huist tot het laatst te verdedigen. Ik 

breng je niet alleen mijn tranen en bange vermoedens. Ik zal je alle bloemen brengen 

die ik op mijn wegen tegenkom, mijn God, en dat zijn er vele…’ 

En nu, in deze wereldtijd, zijn er vele, vele mensen in hun schrale levens, waar dan ook 

op deze wereld. Mensen die zich door God verlaten voelen, overgeleverd aan 

vernietigende krachten die niets met hun leven te maken hebben, maar die hen en hun 

kinderen raken tot op het bot.  

Dan bid ik met Etty Hillesum mee: ‘dat we jou, mijn God, opgraven in de geteisterde 

harten van anderen’.  

En dat we, hoe dan ook, blijven hopen dat zachte krachten het harde en onbuigzame 

zullen smelten. En dat er dan bloemen zijn, heel veel bloemen. 

Fride Bonda 

  



KERKDIENSTEN van de Wolwevergemeente 

Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur  

 3 april  Stabat Mater  Rachel Lopes Cardozo, 19.00 uur 

10 april  Wolweverviering  Jasper v.d. Horst, Palmpasen 

15 april  Goede Vrijdag  ds. Fride Bonda, 19.30 uur 

17 april  Wolweverviering  ds. Fride Bonda, Pasen 

24 april  Wolweverviering  zr. Bertha Groen, Giethoorn 

 

Welkom bij de vieringen! Zonder aanmelden! Bij klachten niet naar de viering komen!  

De viering kan ook live gevolgd worden via de volgende link: 

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 

3 april, 19.30 uur Stabat mater:  Rachel Lopes Cardozo zang, Johannes Dijkstra  

orgel. Vanaf 19.00 inloop met koffie. Aanvang 19.30 uur.  

10 april Palmpasen: voor de kinderen palmpaasstokken.  

15 april Goede Vrijdag: Sinds 2016 wisselen we de viering op Witte Donderdag en 

Goede Vrijdag af om ook aandacht te geven aan de specifieke betekenis van de 

kruisiging van Jezus, als beeld van het lijden in de wereld. Sommigen missen dan het 

breken van brood en het delen van de wijn in de Stille week. Om daaraan tegemoet te 

komen is er de laatste zondag in februari brood en wijn gedeeld.  

Op Goede Vrijdag is er een eenvoudige viering, waarin verschillende stemmen het 

lijdensverhaal van Jezus volgens het evangelie van Markus lezen. 

We delen de tranen van Maria, van Petrus, van de wereld.  

17 april 10.00 uur Pasen, Verwondering over leven na de dood. Na een lange tijd van 

afwezigheid zingt DoReVocaal voor ons. En na de dienst ontmoeten we elkaar.  

Omdat ik drie dagen later voor twee maanden afwezig ben vind ik het leuk om een 

glaasje bubbels te trakteren, 0% of anders. 

Op zondag 24 april gaat Bertha Groen voor. 

 

Diaconale collecten in april 2022 

Zondag 10 april 2022 Project ‘Prettige Vakantie!?’ voorgesteld door de Werkgroep 

Welzijn en Levensbeschouwing in Zwolle (waar voor onze gemeenten Corine 

Konijnenbelt in mee doet). 

Er zijn in Zwolle mensen die zich vakantie niet kunnen permitteren.  

Toch willen ook zij wel een week uit hun dagelijkse omgeving zijn. 

De diaconie van Ameland biedt 22 weken per jaar een caravan aan. De werkgroep in 

Zwolle selecteert de deelnemers voor een week vakantie. Deze mensen krijgen vanuit 

Zwolle de caravan + een geldbedrag voor de reiskosten en zakgeld aangeboden.  

Na de vakantie kunnen kinderen zo op school vertellen dat ze op vakantie zijn geweest 

en wel helemaal naar Ameland! 

Meer informatie is te vinden via www.wwl-zwolle.nl 

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


Bijdragen zijn desgewenst ook over te maken naar NL93 INGB 0000 9229 50 t.n.v. 

Remonstrantse Gemeente Zwolle, o.v.v. diaconale commissie, collecte 10-04   

Vrijdag 15 april 2022 De Herberg 

Eten, een douche en een dak boven het hoofd. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend. 

Maar dat geldt niet voor iedereen. Wie door omstandigheden tijdelijk even géén dak 

boven zijn hoofd heeft en nergens anders terecht kan, is welkom in De Herberg aan de 

Nijverheidstraat 1a (langs de A28 naast de afrit Zwolle-Centrum). Financiële bijdragen 

zijn ook rechtstreeks welkom op bankrekeningnummer NL11RABO 0106.681.621 t.n.v. 

Stichting De Herberg te Zwolle  

Bijdragen zijn desgewenst ook over te maken naar NL93 INGB 0000 9229 50 t.n.v. 

Remonstrantse Gemeente Zwolle, o.v.v. diaconale commissie, collecte 15-04 

Zondag 17 april 2022, Pasen Voedselbank Zwolle 

Met Pasen willen we met name denken aan hen, die onvoldoende geld hebben om zelfs 

het hoognodige voedsel te kunnen betalen. Daarvoor werkt de Voedselbank Zwolle. 

Eerder zamelden we nog wel voedingsproducten in, maar geld is efficiënter en nodig, 

zodat de rekeningen voor elektriciteit, benzine, huur van een auto e.d. betaald kunnen 

worden. Voor meer informatie: https://voedselbankzwolle.nl Giften naar NL56 INGB 

0001 4861 19 t.n.v. Voedselbank Zwolle e.o.  

Bijdragen zijn desgewenst ook over te maken naar NL86 INGB 0000 8834 03 t.n.v. 

Doopsgezinde Gemeente Zwolle, o.v.v. collecte 17-04 

Zondag 24 april 2022 Actueel doel, nader te bepalen  

Bijdragen zijn desgewenst ook over te maken naar NL86 INGB 0000 8834 03 t.n.v. 

Doopsgezinde Gemeente Zwolle, o.v.v. collecte 24-04 

 

Bericht van jullie dominee 

Na Pasen gaan Roel en ik pelgrimeren. We gaan 

een oude pelgrimsroute in Noord Spanje lopen 

naar Santiago de Compostela.  

Een robuust plan. We gaan twee maanden op pad 

om ongeveer 800 kilometer te lopen.  

We willen dit graag doen, omdat Roel goede 

energie en conditie heeft.  

Ik besef dat het een onderbreking van mijn 

werkzaamheden voor jullie is, niet lang na mijn 

afwezigheid door vermoeidheid. Ik hoop dat ik 

met goede energie terugkom in juni.  

Mochten jullie een predikant nodig hebben voor gesprek of anderszins dan kunnen 

jullie via de voorzitter van de kerkenraad een beroep doen op: 

- voor de Remonstranten: Jasper van der Horst of Foeke Knoppers (afwezig 23-25 mei, 

en eerste twee weken van juni).  

via John Butterfield 038 4290506, mobiel: 06 51094571, email: 

admiraalsveste@planet.nl 

- voor de Doopsgezinden: Bertha Groen, via Tineke de Vries, 

tdevriesdrent@gmail.com, mobiel: 06 25363195 

hartelijke groet,  

Fride Bonda 

https://voedselbankzwolle.nl/
mailto:admiraalsveste@planet.nl
mailto:tdevriesdrent@gmail.com


Doopsgezinden Zwolle 

Uit de kerkenraden 
 

Duidelijkheid in terminologie 

Doopsgezinden en Remonstranten zijn al enige tijd aan het samenwerken.  

Er zijn verwachtingen gerezen die wel en/of niet gerealiseerd zijn. Corona heeft ons 

behoorlijk parten gespeeld bij de voortgang en duidelijkheid in de samenwerking. Nu 

deze periode zo goed als achter ons ligt, is het tijd voor bezinning en reflectie. Waar 

staan we, delen we nog dezelfde uitgangspunten, wat is er stilzwijgend ingeslopen, enz. 

Bij het aantreden van de vernieuwde kerkenraad bij de Remonstranten bleek het zowel 

voor de Doopsgezinde als voor de Remonstrantse Kerkenraad goed om eerst de tot nu 

gebruikte terminologie in alle communicatie met elkaar en op een later tijdstip met de 

leden/ vrienden te herijken. In een plezierig samenzijn hebben we hierover met elkaar 

gesproken. 

Wat bedoelen we met en/of verstaan we onder de (eigen) identiteit, samenwerken, het 

gebruik van het woord Wolwever, gezamenlijke verantwoordelijkheid voor welke 

vieringen en gebruik van de websites,  

We zijn tot de volgende voorlopige formuleringen gekomen: 

Bij het bespreken van de ‘eigen’ identiteit kwamen zowel bij de Remonstranten als de 

Doopsgezinden vooral de volgende woorden naar voren: Vrijzinnig, geen dogma’s en 

ruimdenkend.  

Over de wijze waarop we vormgeven aan vieringen, rituelen, muzikale voorkeuren 

blijven we met elkaar in gesprek. 

In de samenwerking vinden we elkaar in ons gezamenlijk kerkblad de Wolwever, de 

gemeenschappelijke diensten met Kerst, Pasen en Pinksteren, de Gedachtenisdienst en 

de startzondag. De gemeenschappelijke diensten worden voorbereid door een in te 

stellen DoRe-liturgiewerkgroep en beide kerkenraden zijn verantwoordelijk. 

Het woord Wolwever gebruiken we als een paraplu, waaronder de twee gemeentes 

vallen. Voor het gebouw, het kerkblad, de gezamenlijke vieringen en activiteiten.  

De activiteiten waar we samen verantwoordelijk voor zijn, noemen we 

Wolweveractiviteiten.  

De vieringen op de 2e en 4e zondag van de maand vallen onder de eigen 

verantwoordelijkheid van de Remonstranten en/of Doopsgezinden. Het zijn wel 

gezamenlijke vieringen, maar de eigen verantwoordelijkheid blijft wat organisatie en 

inhoud betreft.  

De websites van beide geloofsgemeenschappen blijven voorlopig zoals ze zijn.  

Op de komende ledenvergaderingen bespreken we deze samenvatting en kunnen 

aanvullingen gegeven en vragen gesteld worden. 

Ledenvergadering Doopsgezinde gemeente: dinsdag 10 mei 2022 19.30 uur, kerkzaal 

Ledenvergadering Remonstrantse gemeente: zal binnenkort besloten worden. 

De gezamenlijke kerkenraden 



Vanuit de Doopsgezind kerkenraad 

De afgelopen tijd zijn we in de 

Doopsgezinde kerkenraad bezig geweest 

met de volgende zaken: 

Basisopstelling stoelen in kerkzaal 

We zouden graag willen gaan 

experimenteren met de opstelling van de 

stoelen in de kerk. We gaan uitproberen hoe 

het bevalt als de stoelen ronder staan, zodat er meer verbinding is tussen de 

aanwezigen. 

Vanwege het streamen is het nu niet mogelijk om nog meer in een kring of rechthoek te 

zitten rondom een tafel die in het midden staat, aangezien dit niet goed op beeld te 

krijgen is. 

Continueren van het streamen?  

Nu de meeste coronabeperkingen zijn gestopt zijn we aan het overwegen of het 

streamen voortgezet moet worden.  

Hoe vaak er naar de streaming gekeken wordt, fluctueert heel erg. Er zijn tot nu toe 

vieringen geweest die meer dan 300 keer bekeken zijn, maar ook vieringen die ca. 50 

keer zijn bekeken. 

Het kost op dit moment veel tijd voor de streamers. Tot nu toe wordt dit verzorgd door 

Ronald en Martijn Tuinstra. Als we er voor kiezen om de streaming voort te zetten zou 

het goed zijn om het team uit te breiden. Ook moet er dan extra apparatuur komen, 

zodat het streamen gebruiksvriendelijker kan worden uitgevoerd. Dit gaat extra geld 

kosten. Hoeveel dit zal zijn, wordt nog uitgezocht.  

We gaan in ieder geval door met streamen van de 2e en de 4e zondag en speciale 

vieringen tot en met juni. Daarna bekijken we wat het vervolg zal zijn. 

Gebouw 

De commissie toekomst gebouw en financiën ligt op schema en de verwachting is dat 

tijdens de ledenvergadering op 10 mei 2022 de bevindingen aan de leden kunnen 

worden voorgelegd. 

Namens de Doopsgezinde kerkenraad,  

Dieneke Dijksma 

 

In memoriam Bep Jansma 25 oktober 1928 – 6 februari 2022 

Het is ongeveer vijf jaar geleden dat ik aanbelde bij een portiekflat aan de Marie 

Koenenstraat. Boven aan de trap twee welkome gezichten, van Bep en Henk. Zij 

tweeën hoorden bij elkaar. Waar je Bep zag was Henk en waar Henk was, was Bep. 

Ook in de kerk, altijd samen met vriendelijke gezichten. In de tijd dat de geest van Bep 

begon te nevelen viel ze op door haar vrolijk meebewegen bij het zingen. Bep heeft 

veel betekend voor de Doopsgezinde gemeente Zwolle, in de tijd dat ze in de 

kerkenraad zat en de bezoeken die ze aan andere leden bracht als contactpersoon. Later 

gingen beiden naar het Zonnehuis. Bep had veel zorg nodig en Henk kon wonen in 

Sans Souci, een appartement tegenover het Zonnehuis. Zo bleven ze dicht bij elkaar en 

konden genieten van de goede momenten. Soms trof ik hen aan op het terras en het leek 

alsof ze op vakantie waren in een Mediterraans hotel. Deze momenten waren er naast 

de moeite die het ouder worden kende. Na de dood van Henk ging Bep achteruit. Een 



enkeling verstond de kunst haar te bereiken en liefde te geven. De trouw en 

vasthoudendheid die er waren vond ik ontroerend en inspirerend.  

De geest van Bep is teruggegaan naar haar oorsprong. Laten we haar in vrede 

gedenken. 

Fride Bonda 

 

 

 

 

 

 

 

Palm Pasen 

Met Palm Pasen zullen er weer 

Palmpaasstokken gemaakt 

worden met de kinderen in de 

viering.  

Als het niet lukt om te komen, 

dan kun je thuis natuurlijk ook 

een stok maken. 

Palmpaasstok 

De symboliek uitgelegd in de 

volgorde van het Paasverhaal:  

Groene takjes  

Jezus kwam in Jeruzalem binnen 

op een ezel. Zijn leerlingen 

plukten groene bladeren van de bomen. Ze juichten en zwaaiden met de bladeren. Ze 

wilden hun nieuwe koning verwelkomen. De Joden verwachtten namelijk dat Jezus de 

nieuwe koning zou zijn, die de Romeinen zou verjagen. Ze waren zo blij met Jezus als 

hun Koning! Maar het liep allemaal een beetje anders dan ze dachten…  

Brood  

In Jeruzalem at Jezus de Pesachmaaltijd met zijn leerlingen. Dat noemen we het laatste 

avondmaal. Hij brak een brood een stukjes en deelde dit uit aan zijn 12 leerlingen. Het 

was de laatste keer dat Jezus at voordat hij ging sterven.  

Twaalf zoutjes of nootjes  

De twaalf leerlingen (vrienden) van Jezus laten hem in de steek als hij gearresteerd 

wordt.  

Dertig rozijnen  

Judas verraadt wie Jezus is zodat de soldaten Jezus kunnen arresteren. Judas kreeg 

hiervoor 30 zilveren munten als beloning.  

Haantje  

Dit verwijst naar Petrus die zijn vriend Jezus verloochent. In de nacht dat Jezus 

gearresteerd wordt, vragen mensen drie keer aan Petrus of hij ook bij Jezus hoort. “Nee 

hoor, ik hoor niet bij hem!” zegt Petrus. Na de derde keer kraait de haan… Dat had 

Jezus al voorspeld tijdens het laatste avondmaal. Het houten kruis herinnert aan het 

kruis dat Jezus moest dragen en waaraan hij stierf.  

Voor kleine en grote mensen 



Ei  

Dit betekent: nieuw leven! Na drie dagen staat Jezus op uit de dood.  

Versiering  

Je mag de stok vrolijk versieren omdat we vieren dat Jezus weer opstond uit de dood. 

Dat Zijn liefde sterker was dan het kwaad. 

 

Pasen 

Ook met Pasen zal er wat leuks gedaan worden. Wat dat precies wordt, is nog een 

verrassing. 

 

Creatieve viering op 22 mei 

Op 22 mei zal er een creatieve viering voor 

jong en oud zijn. Het idee is dat er tijdens de 

viering een creatieve verwerking gemaakt 

zal worden. We denken nu aan schilderen, 

maar heb je een ander goed idee om creatief 

bezig te zijn binnen een viering, dan horen 

we het graag! 

Groetjes,  

Dieneke en Valerie 

 

 

 

Remonstrants Vrouwen Contact 19 april 2022 

Onze bijeenkomst in april staat gepland op 19 april 2022, bij Joke van Vuure,   om 

10.00 uur. 

Zwaantje van Slageren zal ons een inleiding geven over “Voltooid leven’’, zodat wij 

daarover in gesprek kunnen gaan. Willen jullie vast nadenken over mogelijke invulling 

van onze mei bijeenkomst?  

Joke Spiers 

 

 

 

 

 

 

 

In samenspraak met John Butterfield wil de redactie proberen om personen uit onze 

Wolwevergemeente te (laten) interviewen zodat we iedere maand iemand uitgebreider 

kunnen leren kennen. Het wordt door velen gewaardeerd wanneer we meer van elkaar 

weten. Het geeft makkelijker ingang tot een gesprek. Met het oog op de herstelde gang 

van zaken binnen de vieringen, activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden, is het 

interviewen omarmd. Vind je het leuk om bij te dragen aan het interviewen van 

gemeenteleden en het uitschrijven van de tekst, meld je dan bij de redactie of bij John 

Butterfield. 

  

Interview 



Een middag met Lucie en Pieter Noordzij 

 

Auteur: John Butterfield 

 

Ik ging op bezoek bij Lucie Noordzij en haar man Pieter. Zij wonen in Dalfsen en zijn 

58 jaar getrouwd. Lucie is de kunstenares die de prachtige Maria en Kind heeft 

geschilderd die gebruikt is voor onze Doopsgezinde en Remonstrantse kerstkaart. Ik 

wilde meer te weten komen over haar unieke schilderstijl en de motivatie erachter, 

aangezien Lucie door de jaren heen een behoorlijk productieve kunstenares is geweest, 

en niet alleen voor de Wolwever kerk. 

 

Naar Dalfsen 

Ik ben ontelbare keren in Dalfsen geweest, dus ik was een beetje verrast toen het 

navigatiesysteem in mijn auto me vertelde om af te wijken van de gebruikelijke route 

die ik naar het dorp neem en in plaats daarvan een weg te nemen die naar Vilsteren 

leidt aan de andere kant van de rivier. Ik sla de hoofdweg af en ga al snel op reis langs 

kleine, bochtige weggetjes die in een bosrijk landschap liggen. Overal staan oude, riet-

gedekte boerderijen die eruitzien alsof ze in 100 jaar niet zijn veranderd. Het landschap 

is vredig mooi en het duurde niet lang voordat mijn navigatie me vertelde dat ik een 

afgelegen onverharde weg in moest slaan. Ik bel Lucie en Pieter om te zien of dit de 

juiste manier is. "Ja, het is 

correct," is de respons. Ik sla de 

onverharde weg in en ga 

bergopwaarts. Ik kom op hun 

binnenplaats en ze komen 

allebei naar buiten om me te 

verwelkomen. Hoewel ze 

allebei in de 80 zijn, valt meteen 

de warmte en vriendelijkheid op 

die Lucie en Pieter uitstralen, 

ook hun levendigheid en 

enthousiasme. Ze worden zeker 

ouder, maar hun hart blijft jong 

en nieuwsgierig. 

 

 

Thuis 

Ze wonen in wat oorspronkelijk hun vakantiehuis was. Ze kochten het in 1981, terwijl 

ze nog in Vlaardingen woonden. Toen Pieter en Lucie allebei met pensioen gingen in 

respectievelijk 1991 en 1992, besloten ze er hun definitieve thuis van te maken. 

Gelegen in een groot stuk bos, bieden hun grote woonkamerramen een prachtig uitzicht 

op de omliggende landbouwgrond en bomen. Als je daar zit, krijg je meteen een intens 

gevoel van vrede, sereniteit en schoonheid - een toevluchtsoord uit onze normale 

drukke en gehaaste wereld. 

Het was voor hen niet gemakkelijk geweest om precies een vakantiehuis op het 

platteland te vinden wat ze zochten. Oorspronkelijk hadden ze gedacht aan een leven 



aan zee, maar ze vonden de prijzen onbetaalbaar en over het algemeen waren de 

gebieden te druk. Hun zoektocht bracht hen tot in Brabant, België, Overijssel, Drenthe 

en Gelderland, voordat ze uiteindelijk via een advertentie vonden wat ze zochten. “We 

hadden zeker niet op een bungalowpark willen wonen en dit huis kwam met 3.000 m2 

eigen bos. Zodra we het zagen, wisten we dat dit de plek voor ons was”, vertelt Pieter 

en ze gebruiken het eerst als vakantiehuis en daarna als permanente woning. In totaal 

een-en-veertig jaren. Zij glimlachen met tevredenheid. 

 

Schilderen 

Lucie heeft niet altijd geschilderd, maar als ze iemand zag schilderen, voelde ze altijd 

een zweem van jaloezie; ze zou hetzelfde zou willen doen. Echter, zoals veel potentiële 

beginners, was ze er niet zeker van of ze het nodige talent had. Dingen veranderden 

toen de toenmalige buren van Pieter en Lucie hen meenamen naar een plaatselijke 

kunsttentoonstelling in 1985. Er was een tekenleraar op de tentoonstelling die Lucie 

eenvoudig vertelde dat net zoals het mogelijk is om te leren schrijven, het ook mogelijk 

is om te leren schilderen. Al snel verdiepte ze zich in de technieken van schilderen en 

leerde ze andere kunst te kopiëren onder de leiding van haar leraar. Lucie verlangde 

echter naar meer dan alleen kopiëren. Toen Pieter zich inschreef om Spaans te leren 

aan het IJssel College in Zwolle (nu het Deltion College) gingen ze daar ook naar een 

kunstexpositie. Het duurde niet lang voordat Lucie zich inschreef voor een 

kunstopleiding voor volwassenen, zodat ze meer kon leren om haar eigen originele 

werk te kunnen produceren. De opleiding duurde vijf jaar: ze volgde via MAVO, 

HAVO, VWO-cursussen schilderen, tekenen, kunstbeschouwing en kunstgeschiedenis. 

Ze nam deel aan schoolonderzoeken, deed haar examens en maakte veel werkstukken. 

Het was het begin van haar artistieke reis. 

 

Lucie heeft door de jaren heen verschillende kunstmedia geprobeerd. In het verleden 

heeft ze met pastel gewerkt, maar tegenwoordig zijn haar favorieten olieverf en 

gouache. Vroeger schilderde ze bijna dagelijks, maar de laatste jaren is het minder 

geworden. Tegenwoordig schildert ze meestal alleen op zondagmiddag. Het afgelopen 

jaar heeft ze één gouache gemaakt n.l. de Madonna met Kind en één olieverfschilderij, 

een huwelijkscadeau voor haar zoon en schoondochter. En door de jaren heen heeft ze 

een heel eigen schilderstijl ontwikkeld, waarin het gebruik van levendige kleuren een 

grote rol speelt. Haar hoofdthema's draaien om abstracte ideeën, maar ze heeft ook veel 

doeken met bomen geschilderd - niet in 

een landschap maar als individuele en 

vaak met abstract-achtige componenten. 

Ze is ook een groot fan van het gebruik 

van de techniek ‘hard edge’, waarbij de 

contouren van kleurvlakken tijdens het 

schilderen worden afgedekt om 

vlijmscherpe randen te krijgen. Om dit 

met succes te doen, moet ze veel druk 

uitoefenen op haar penseel om ervoor te 

zorgen dat ze schone, scherpe randen 

produceert voor de kleuren die ze 



aanbrengt. “Het kost veel moeite en tegenwoordig begin ik wat problemen te krijgen 

met mijn handgewrichten. Ik moet in sommige gevallen ook een vergrootglas 

gebruiken om ervoor te zorgen dat ik de compositie krijg die ik wil.” 

Ze gebruikt soms werk van andere kunstenaars als inspiratie voor haar eigen werk, en 

de Madonna met Kind was gebaseerd op een sculptuur van Barbara Hepworth. “Net 

zoals Barbara Hepworth haar sculptuur ook baseerde op een schilderij van de Madonna 

met kind van Raphael (1483-1520)”, zegt Lucie. Lucie zoekt in haar eigen werk echter 

nooit naar slechts één bron voor motivatie en ze werd ook geïnspireerd door het werk 

van Reimond Kimpe (1885-1970) toen ze aan haar schilderij werkte voor de Wolwever 

kerstkaart. 

 

Remonstrantse 

Lucie kwam in 2012 voor het eerst naar de Remonstrantse kerk in Zwolle en is lid 

sinds 2014. Pieter werd ook een vriend in 2018. Zij werd geboren in een zeer orthodox 

protestants gezin waarin alle kerkelijke dogma's duidelijk waren vastgelegd. Er was 

geen ruimte voor vrijheid van interpretatie. Wat je religieus zou moeten voelen stond 

allemaal vast. Dit soort doctrines maakte haar ongelukkig binnen de kerk. Het kostte 

haar daarom tijd om een kerk en geloofsovertuigingen te vinden waarin ze zich 

gemakkelijk thuis kon voelen en waar ze van kon genieten. Ze voelt zich erg thuis in de 

Remonstrantse spreuk: “Eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere en in alles de 

liefde. We hebben ook een uitzonderlijke predikant en een goed pastoraat”, voegt Lucie 

eraan toe. 

 

De laatste tijd 

De afgelopen twee jaar waren in sommige opzichten geen fijne tijd voor Lucie. Eerst 

was er corona met alle impact die dit heeft veroorzaakt. Voor Lucie en Pieter betekende 

het ook dat ze sinds januari 2020 niet meer in de kerk in Zwolle zijn geweest. In de 

afgelopen twee jaar is zij geopereerd aan een hand, een heup, een knie en voor staar. Al 

met al is het geen gemakkelijke tijd geweest. Ondanks alles, en dat het met Pieter ook 

minder goed gaat de laatste tijd, blijven ze opgewekt. Enthousiast vertellen ze over hun 

twee zoons met heel verschillende levens – de één wonende in China en de ander in 

Zwolle. Ze halen een kaart van Australië tevoorschijn en vertellen me hoe ze in de 

jaren negentig kriskras, bijna een jaar, door het uitgestrekte continent reisden, wat ze 

zagen en deden, en hoe de reis de kunst van Lucie beïnvloedde. Ik zit verzonken op de 

bank thee te drinken en blader door een catalogus van Lucies kunst. Zij legt haar 

doeken uit met heel veel plezier en geduld; ook hoe bepaalde doeken tot stand zijn 

gekomen terwijl Pieter mij anekdotes vertelt over hun leven, zijn werk, zijn kennis over 

roestvrij staal - ik organiseerde conferenties en was vroeger een uitgever in verband 

met het onderwerp. 

Ik zeg gedag en vertrek. Wat mij bij blijft is het pure plezier om deze twee 

uitzonderlijke mensen te ontmoeten - enthousiast, geïnteresseerd, getalenteerd en met 

een ‘joie de vivre’ waar jongere mensen jaloers op kunnen zijn. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  



 

 

 

 

Dankbaar voor wat er wél is! 

Mijmerend loop ik langs de boekenkast. Snuffelend en bladerend in de al eerder 

gelezen boeken! Dan plots, valt mijn oog op Phil Bosmans “Menslief ik hou van je”. 

Dit kies ik vandaag uit… 

De zon van de dag. Aanvaard elke nieuwe dag als een geschenk, als een gave, en zo 

mogelijk als ‘n feest!! Sta ‘s morgens niet te laat op! Kijk in de spiegel en lach tegen 

jezelf, zeg goedemorgen dan ben je al ‘n beetje geoefend om ‘t ook tegen anderen te 

zeggen! Als je de ingrediënten van de zon kent ben je goed op weg!!! Neem ‘n grote 

portie goedheid, doe er veel geduld bij, ja, geduld met jezelf & met anderen! Vergeet 

vooral de humor niet om tegenvallers aan te kunnen! Combineer dit alles met een dosis 

werklust en die gulle lach! Ziedaar zo heb je De Zon Van De Dag. Het tekeningetje van 

de zon zit in ons aller BREIN.  

Lieve groet,  

Conny Tjabbes 

 

 

 

Vanuit de activiteitencommissie 

In april zal de activiteitencommissie samen komen om na te denken over op te zetten 

activiteiten voor 2022-2023. We kregen al enkele ideeën, waarvoor dank.  

Suggesties zijn nog altijd welkom, we ontvangen graag jullie input. 

Ook kan de activiteitengroep wat uitbreiding gebruiken met mensen die mee willen 

werken om de activiteiten te bedenken. Maar ook de uitvoering hiervan moet gebeuren. 

De groep bestaat op het moment uit 3 personen, waarvan 2 kerkenraadsleden. Denk er 

eens over na, contact kunt u opnemen een van ons.  

Janny Buijnink, Corine Konijnenbelt en Jelma Wiegersma 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lucie Noordzij 



Lijdenstijd - op weg naar Pasen 

Het is dinsdag 15 maart 18.00 uur. Ik 

loop de zes trappen naar beneden om de 

krant te halen. Het is m’n vierde 

‘Corona-dag’. Dinsdag… nu vanmorgen 

niet naar het atelier om te beeldhouwen; 

vanmiddag niet naar m’n 

vrijwilligsterswerk op de heide in het 

Staphorsterbos. En met Corona geen 

gebruik maken van de 

gemeenschappelijke lift.  

De dag begint bewolkt. Voor vanmiddag wordt zon beloofd. Het weer sluit aan bij mijn 

geestesgesteldheid van voorafgaande lange en donkere maanden - de paradox van 

somberte en veel alleen zijn én van me diep verbonden voelen met wat ik de 

Ene/Mysterie van leven en dood noem. Ton Lathouwers (Zenmeester) zegt altijd: “Je 

kunt er niet uit vallen!” Dat troost mij telkens weer en geeft mij hoop. Ik ben deel van 

een ongekend Geheel. 

 

Beneden aangekomen liggen in mijn brievenbus bovenop de krant, twee kaarten. Eén 

van Janny en Leo Buijnink en één van Karin Janze. Hè…? Precies nú?? 

De isolatiedagen ervaar ik -alleenwonend-  als nog meer teruggeworpen zijn op mijzelf 

dan normaal ook vaak het geval is… ik mág ook geen persoonscontact hebben. En voor 

mij is dát juist, de één-op-één ontmoeting, zo essentieel om het leven als zinvol te 

kunnen ervaren.  

 

De kaart van Janny en Leo heeft op de voorkant het bloemschikstukje dat ik maakte op 

de cursusmorgen liturgisch bloemschikken.  

Voor we met het maken ervan begonnen vertelde ieder waarom zij naar deze ochtend 

was gekomen. Ik vertel dat liturgie, waaronder de liturgietafel, voor mij belangrijk is. 

Het helpt mij tot verstilling te komen; te bepalen bij het Mysterie. 

In de Advent- en Veertigdagentijd, als de kleur paars is, leg ik op mijn tafeltje thuis 

paarse linten neer in de vorm van een Grieks kruis. Iedere week komt er een lichter 

gekleurd paars lint bij - op naar het Licht, om op eerste Kerst-/Witte Donderdag 

verruild te worden door witte linten en vier kaarsen. 

Het gedicht De weg van de hoop dat aan Václav Havel wordt toegeschreven luidt: 
 

Diep in onszelf dragen we hoop: 

als dat niet het geval is, 

is er geen hoop. 

 

Hoop is de kwaliteit van de ziel 

en hangt af 

van wat er in de wereld gebeurt. 

 

Hoop is niet (te) voorspellen 

of vooruit (te) zien. 



Het is een gerichtheid van de geest,  

een gerichtheid van het hart, 

voorbij de horizon verankerd. 

 

Hoop in deze diepe krachtige betekenis 

is niet hetzelfde als vreugde 

omdat alles goed gaat 

of bereidheid je in te zetten 

voor wat succes heeft. 

 

Hoop is ergens voor werken 

omdat het goed is, 

niet omdat het kans van slagen heeft. 

 

Hoop is niet hetzelfde als optimisme 

evenmin de overtuiging 

dat iets goed zal aflopen. 

Wel de zekerheid dat iets zinvol is 

afgezien van de afloop, 

het resultaat. 
 

Deze tekst belicht hoop op een manier die ik kan meebeleven.  

Ik heb er in mijn leven voor gekozen mij te willen inzetten voor en te wonen tussen 

mensen die in onze samenleving in de marge zijn geraakt (en daar veelal ook niet meer 

uit wegkomen). Als bewoonster van de flat, weet ik hoe het voelt dat hoop ergens voor 

werken is omdat het goed is, en niet omdat het kans van slagen heeft. Soms verlies ik 

daarbij toch de moed. Zoals de laatste maanden het geval was na drie jaar tegen 

windmolentjes vechten van de gemeentelijke ‘democratie’ met betrekking tot een 

prestigieus bouwproject dat niet goed is voor mens en milieu. Uitzicht op Pasen helpt 

mij de zinvolheid van handelen weer in herinnering roepen afgezien van de afloop,  

het resultaat. 

 

De tweede kaart was van Karin. Ze schrijft onder meer: ‘Hoop heeft iedereen nodig en 

al helemaal in deze tijd. Ik wens je toe dat je licht kunt zien in de dingen om je heen.’ 

En dan: 

‘Zie jij kans om iets te schrijven voor de Wolwever over hoe jij de 40-dagentijd 

beleeft/doet?’ 

Het verschilt voor ieder van ons wat deze tijd inhoudelijk betekent. Bij mij roept het 

verzoek tranen op. Ik ga zitten en schrijf bovenstaande tekst. 

Twee kaartjes. Ook dat is hoopgevend. Mensen uit een kerkgemeenschap die zomaar 

even een kaartje sturen. Het is de kracht van gemeenschap-zijn. Dank je Janny en Leo. 

Dank je Karin.  

En toch morgen mijn stem uitbrengen… In de hoop, tegen beter weten in, op meer 

gerechtigheid. Gewoon om onze democratische rechtsstaat levend te houden. Op naar 

Pasen! 

Ineke-Regina Uytenbogaardt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
Waarom wil je haten, verwoesten en moorden? 
Waarom ben je zelf zoveel meer dan de rest? 
Waarom doen jouw daden mij snakken naar 
woorden? 
Waarom is jouw wil toch zo’n bloedmanifest?  
 
Mens! Als je voor God speelt 
Als je zo graag voor God speelt 
Doe dan in Godsnaam je best! 
 
Louise Korthals (cabaretière) 
 
(In gedachten bij Oekraïne, Dicky Verloop) 

 



 

 

 

 

 

 

Paarse tulpen 

Maandagochtend. Stralende zon, de natuur barst los. In onze tuin bloeien volop 

bolbloemetjes, maar ook longkruid, smeerwortel, maagdenpalm, teveel om op te 

noemen. En dat alles zonder bestrijdingsmiddelen of kunstmest. 

Al lezend in de krant (Trouw) stuit ik op een artikel over de pesticidenlobby. Alleen al 

de vier grootste bedrijven hebben een jaarlijkse omzet van 53 miljard euro. Ik lees dat 

zij landbouwonderzoek in Wageningen sponsoren. Wat doet dat met de uitkomst van 

zulk onderzoek? Blijkbaar zijn mensen gevoelig voor geld.  

De chemieconcerns beweren dat zonder pesticiden en kunstmest de 

landbouwopbrengsten omlaaggaan, waardoor de voedselprijzen stijgen en we 

afhankelijker worden van import uit het buitenland. Terwijl dat ook van veel andere 

dingen afhangt en we nu voor de vlees- en melkproductie allang afhankelijk zijn van 

import van veevoer. Dat is dan kennelijk geen probleem.  

Voor mij weinig opwekkend nieuws. Soms word ik er wel een beetje moedeloos van. 

En dan vooral op de momenten dat ik onze overbuurman met ernstige Parkinson zie of 

hoor van een gemeentelid dat een huisje in Zeeland heeft bij een oude boer en boerin 

die allebei Parkinsonverschijnselen lijken te hebben. Maar ja, “de aardappelen en uien 

kan je zonder bestrijdingsmiddelen niet telen”. 

Toch wil ik me door deze somberheid niet laten bepalen. Mijn keuze is om zo min 

mogelijk producten te kopen waar bestrijdingsmiddel voor gebruikt is.  

Dus boodschappen doen bij Ekoplaza en liever geen bloemen in de winter  

(’s zomers zijn er diverse mogelijkheden in pluktuinen).  

Verder koop ik heel weinig nieuwe kleding en zo mogelijk biologisch.  

Maar ja, voor de Pasen wil ik wel een mooi liturgisch bloemstuk maken (samen met 

Ineke-Regina). We zullen zien wat het wordt…. 

Karin Janze 



De literatuurkring 

Deze keer werd het boek ‘De nieuwe man’ van Thomas Rosenboom besproken. Het 

verhaal speelt in de twintiger jaren van de vorige eeuw aan het Groningse Damsterdiep. 

De scheepsbouwer Bepot, een sociaal voelende, dominante man, heeft het beste met 

iedereen voor, maar verstaat niet de tekenen des tijds en heeft geen begrip voor de 

mensen naast hem. Daardoor verliest hij de grip op zijn bestaan. De lezer krijgt weinig 

vat op zijn vrouw, dochter en zwijgzame, trotse schoonzoon Niesten. Maar door de 

mooie schrijfstijl, wel veel beeldspraak, voelt de lezer de beklemming en 

ontgoocheling van de hoofdpersoon. Het boek geeft een goede weergave van 100 jaar 

geleden. 

Op 14 juni bespreken we het boek ‘Alexandra’ van Lisa Weeda. Zij beschrijft een 

familiegeschiedenis in Oekraïne. 

Bauwien van der Werf  

 

Zaterdag 5 maart 2022 workshop symbolisch bloemschikken 

 

Zomaar een roos, 

op beton, geknakt en gebroken 

maar o zo mooi: 

in een schaal 

omsloot ze haar hart en geurde ze. 

Zomaar op straat, 

agressie, een bloedvlek, 

een paar uur later: 

kaarsen en bloemen. 

Zomaar buiten 

een korenbloem tussen koren, 

blauwe hemel op aarde. 

Zomaar een boeket 

lievelingsbloemen: 

ontroering, geluk. 

Zomaar? 

Uit: Bloemen geven zin 

 

Vanaf 10.30 uur verzamelden wij ons in de Mennokamer, waar de tafeltjes met 

benodigdheden en de koffie klaar stonden.  

Dineke van Zwieten gaf ons eerst een introductie en gaf uitleg over bepaalde bloemen 

en vetplantjes en de betekenis ervan. 

Door dit symbolisch/liturgisch bloemschikken kan er op je geheel eigen wijze een 

thema in beeld gebracht worden, want het komt uit je hart. Iedereen had een tekst of 

een voorwerp meegenomen van betekenis, bijv. een bakje van moeder of een kannetje 

van een dierbare vriend, of een tekst op een mooie kaart of linten. Ook werden er harde 

materialen in verwerkt, stenen, jute, spiegel.  Zo werd er vertwijfeling, verwachting, 

hoop en eeuwigheidswaarde uitgebeeld in lijnen, vormen en kleuren. 



Iedereen vertelde aan het eind van de ochtend over haar kunstwerk en dat was heel 

verrassend en mooi, zo kon iedereen wat bijzonders mee naar huis nemen en het een 

speciaal plekje geven in het huis. 

Warme groet, Janny Buijnink 

 

Mijn scoot en ik 

Even wist ik niet wat ik deze keer zou vertellen maar er gebeurde deze week toch weer 

iets grappigs. Ik moest voor de boosterprik naar de Meeuwenlaan en ik had eerder bij 

de IJsselhallen een wegwijzer gezien. Dus ik dacht: “daar rijd ik zo heen”. Dat viel 

tegen, ik wist de weg niet meer! Dus ik vraag de weg naar de Meeuwenlaan aan drie 

tieners die op een hoekje stonden. Een van de jongens ging gelijk met z’n telefoon aan 

de gang, maar een ander zei: “mevrouw, wilt u ook een jointje?” 

Marijke de Koff 

 

Comforters 

Inmiddels hebben we een groepje 

van 8 mensen die met enige 

regelmaat bezig zijn met het 

maken van dekens voor 

vluchtelingen in Jordanië via 

Wereldwerk en MCC (Mennonite 

Central Committee = een 

Doopsgezinde organisatie in USA 

en Canada voor hulpwerk op 

allerlei gebied).   

Vrijdag 18 maart ging er een 

delegatie uit Zwolle naar 

Steenwijk, waar mensen uit 

verschillende Doopsgezinde 

gemeentes uit de ring kwamen om 

samen te werken. 

Maandag 28 maart waren we met z’n zessen in de Wolweverkerk waar we weer twee 

comforters “naaiklaar” maakten. Het is leuk om zo met elkaar bezig te zijn en 

onderwijl over van alles en nog wat te praten en je helpt er ook nog vluchtelingen mee! 

Heb je zin om ook mee te doen? Je hoeft er helemaal niet handig voor te zijn of over 

speciale kwaliteiten te beschikken. Iedere helpende hand is welkom. Maandag 11 en 25 

april gaan we weer aan de slag. We beginnen om 10.00 uur met koffie en een praatje. 

Karin 

 

Beste supporter van Nemato Change a Life 

Een brief van Jan Blom van Assendelft: 

Odwa neemt het stokje over van Lunga als manager van Nemato Change a Life. We 

zullen vaardigheden verliezen en we zullen vaardigheden krijgen. Alles bij elkaar denk 

ik dat iedereen zal winnen: nieuwe kansen voor Lunga, voor Odwa en voor Nemato 

Change a Life en haar leden. Meer hierover in onze volgende nieuwsbrief. 



Om een luidere stem te krijgen, vooral richting de lokale overheid, werken we aan meer 

samenwerking met de sterkste spelers in lokale gemeenschapsontwikkeling. Hopelijk 

overtuigt het de gemeente om ons het gebruik van de Titi Jonas Hall voor onze sport te 

geven. Tot nu toe vermijden ze het een beslissing te nemen. 

In eerdere updates heb ik het gehad over de vloer van ons nieuwe pand. Ik denk nu aan 

epoxyvloeren. Zou dat een goed plan zijn? 

We hebben las- en kooklessen gehad voor onze zaterdagse vaardigheidssessies. Vertel 

het ons alsjeblieft als je iemand kent die een aantal zaterdagse vaardigheidssessies (of 

leuke activiteiten) in ons centrum kan doen. Dat zou geweldig zijn! 

Het lijkt erop dat de maatregelen die we hebben genomen om de dreiging van kaping 

van een van onze Quantum-minibussen aan te pakken, succesvol zijn geweest. We gaan 

langzaam terug naar 'normaal', maar tegelijkertijd verbeteren we ons algemene 

beveiligingssysteem, inclusief extra cctv-camera's. Donaties hiervoor zijn van harte 

welkom. 

Heel erg bedankt voor alle steun en hartelijke groeten!!! 

Jan 

 

Update over de activiteiten in Oekraïne 

 

Stel je eens voor: 

‘Sirenes van het luchtalarm blèren hun 

waarschuwing in het rond. In paniek zoek 

je snel een schuilplaats. Opeens herinneren ijskoude vingers je eraan dat je in de haast 

bent vergeten een warme jas aan te doen’.  

Dit is op dit moment de werkelijkheid voor veel mensen in Oekraïne. 

Lokale partners: 

Temidden van al deze ontberingen, werken onze lokale partners en voorzien ter plekke 

en waar mogelijk in essentiële behoeften. Ze ontvangen geld en hulpgoederen vanuit 

het buitenland, maar kopen, waar mogelijk, ter plekke o.a. voedsel, medicijnen, dekens, 

matrassen. Allemaal zaken, die iedereen momenteel nodig heeft, maar steeds moeilijker 

verkrijgbaar zijn. Matrassen gaan naar mensen die in kelders of in trappenhuizen 

slapen. Verder dienen schoollokalen vaak als onderkomen voor mensen die ‘onderweg 

zijn’. Men koopt benzine, zodat mensen per auto verder 

kunnen trekken naar een veilig deel van het land.  

In de gebieden die nog niet zijn bezet, doen lokale 

partnerorganisaties hun uiterste best om kwetsbare 

mensen te voorzien van eerste levensbehoeften. Denk 

hierbij aan ouderen, gehandicapten en zieken. Kerken 

zijn belangrijke punten geworden voor de distributie van 

hulpgoederen en verder functioneren ze ook als een plek 

van troost in een tijd vol trauma en stress.  

Neem bijvoorbeeld New Hope Center, een 

geloofsgemeenschap en lokale partner in Zaporizja. De 

gevechten in de buurt worden steeds heviger en eisen 

steeds meer levens. Het aanwezige team wordt steeds 

kleiner, maar is gelukkig nog steeds operationeel. Momenteel tovert men kantoren om 



tot slaapruimtes, zodat mensen er kort kunnen verblijven. Het gaat om mensen die 

dorpen en steden in het zuiden ontvluchten, zoals Marioepol.  

Kijk op de Facebook-pagina: New Hope Center Zaporizja. 

 

De Europese Doopsgezinde hulpwerkorganisaties zorgen voor geld en hulpgoederen, 

maar het bovenstaande maakt duidelijk dat de lokale partners geweldig werk doen 

onder zeer moeilijke omstandigheden. Langzamerhand zie je echter dat men moe 

wordt. Steeds meer werk moet door minder handen worden gedaan. 

Daarom blijft gebed en aandacht heel belangrijk: de mensen in de Oekraïne voelen zich 

hierdoor zeer gesteund en bemoedigd. Zo beseffen ze dat ze er niet alleen voor staan! 

 

Opvang vluchtelingen 

Na iedere rit met hulpgoederen naar 

de grens, worden op de terugweg 

mensen naar Duitsland gebracht. Het 

aantal mensen dat in Bielefeld en 

omgeving wordt opgevangen bij 

particulieren groeit met de dag en 

loopt nu tegen de 100 personen. 

Verder hebben ongeveer 40 mensen 

onderdak gevonden in het 

vakantiehuis van de Sonnenberg 

Gemeinde, een Doopsgezinde 

gemeente in het Zwitserse Les 

Mottes, in de buurt van Tramelan. 

 

Andere initiatieven 

Ook in Doopsgezind Nederland zijn plannen in de maak om mensen uit Oekraïne 

onderdak te bieden.  

Zodra daarover iets te melden is, zult u hiervan op de hoogte worden gebracht. 

Tenslotte zijn een aantal Doopsgezinde gemeenten betrokken bij lokale initiatieven.  

Kijk ook voor meer informatie over andere doopsgezinde initiatieven op: 

www.doopsgezind.nl 

Uw financiële steun is en blijft belangrijk en is welkom op: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/newhopeukraine/?__tn__=%2Cd
http://www.doopsgezind.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amader Nir  

Verschillende jaren is er in onze kerk een benefietconcert geweest voor Amader Nir, 

een opvanghuis in Bangladesh, wat gerund wordt door de broeders van Taizé, o.a. 

broeder Guillaume, die een zus heeft wonen in Zwolle, Marijke Hessels. De concerten 

worden georganiseerd door de werkgroep Amader Nir en mijn vriendin zangeres Shaya 

van den Berg (geadopteerd uit Bangladesh) en haar man Christian. Het orkest van 

Gelsenkirchen doet altijd mee, hier dirigeert Christian. Ik mag presenteren en een 

presentatie over het goede doel verzorgen tijdens de concerten.  

Dit jaar zijn de concerten op 21 en 22 mei. Op zaterdag wordt gezongen in Heerde, op 

zondag in de Plantagekerk. Daar is voor gekozen omdat het al krap was in de 

Wolweverkerk en wie weet was er nog corona in mei.  

Mij is gevraagd om 4 maal de catering te verzorgen: soep en broodjes en fruit. Omdat 

de werkgroep bestaat uit 5 dames die inmiddels ver in de 70 zijn wordt het verzorgen 

van het eten ze teveel.  

Wie vindt het leuk om soep te maken, en om broodjes te smeren?  

Met groeten,  

Jelma. 

 

 

 

AGENDA 

Zondag 3 april 19.00 uur: Stabat Mater door Rachel Lopes Cardozo (zang), Johannes 

Dijkstra (orgel) en Aart Hoogcarspel (lezer). 

Maandag 4 april: Duurzame shopmiddag SARI Fair Fashion in Dalfsen (vertrek 

rond 13.00 uur Zwolle). Het programma is van 14.00-16.00 uur.  

Er zijn geen kosten aan de middag verbonden, SARI Fair Fashion zorgt voor 

koffie/thee met iets lekkers.  

Doel is informatie geven over duurzame kleding, maar het is ook mogelijk om iets te 

kopen in de winkel. 

We vertrekken indien gewenst gezamenlijk met de auto vanuit Zwolle (rond 13.00 uur). 

Opgave bij jelmawiegersma@gmail.com 

Maandag 11 april 10.00 uur: Comforters maken in de Mennokamer 

Dinsdag 19 april 10.00 uur:  Remonstrants Vrouwen Contact. Zwaantje van Slageren 

zal een inleiding geven over “Voltooid leven’’. Opgeven bij Joke van Vuure, tel 038- 

4662644. 

mailto:jelmawiegersma@gmail.com


Zaterdag 23 april 14.00 uur: Paradijs in de polder. Een wandeling in een nog nader 

te bepalen gebied. Wil je mee? Opgeven bij Karin (karinjanze@home.nl, 038-4542611). 

Maandag 25 april 10.00 uur: Comforters maken in de Mennokamer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

   2 apr Basiliek Cappella Campen, o.l.v. Ab Weegenaar, Luuk Schuurman, 
orgel. Werken van Sweelinck, Vogel, Fauré, Gounod en 
Duruflé.   
 

   9 apr Plantage 
Kerk 
 

 Pianoduo Marten & Marte spelen: 
 La Mer van Debussy en Six Morceaux van Rachmaninov. 
 

zie ook: www.kerkenalspodium.nl 
 

 

 

Inleverdatum kopij 24 april a.s. E-mail: dewolwever@gmail.com 
 

 

mailto:karinjanze@home.nl
http://www.kerkenalspodium.nl/

