
 

DE WOLWEVER 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Nummer 49, december/januari 2022/2023 

  



 

 

      DE WOLWEVER     

 

 

 

 

groter dan ons hart 

 (lied H. Oosterhuis) 

 

Fride Bonda 

Dit najaar volg ik een online cursus met de titel Tussen de werelden. De werelden van 

chaos en orde en alles wat daar tussenin beweegt. De oervloed uit het eerste 

scheppingsverhaal is beeld van chaos en niets-zijn; de geest Gods stormt over de 

oervloed en schept orde in de chaos: licht en donker, hemel en aarde, aarde en zee. En, 

het ordenen gaat door in het leven van mensen, die dieren groeperen, die de aarde 

bewerken, die huizen, dorpen en steden bouwen.  

Alle wijsheidstradities hebben hun scheppingsverhalen én de rituelen eromheen. 

Rituelen zijn ontstaan om momenten van orde te hebben in het geheel van alle dingen. 

Er zijn jaarfeesten, er zijn wekelijkse en dagelijkse rituelen. In kloosters wordt elke 

ochtend de dageraad bezongen, de komst van het licht als verwijzing naar het licht van 

het begin. En zo is de adventstijd een jaarlijks ritueel met kaarsen: iedere week een 

lichtje erbij in een steeds donker wordende tijd. Een ritueel is overzichtelijk en ordelijk 

in de chaotische werkelijkheid. Daarbij opent een ritueel een ruimte die groter is dat 

wat we zien en denken. Het ene lichtje verwijst naar de ruimte van licht en liefde die 

we God (kunnen) noemen, die we ervaren in de beste momenten van ons leven: als we 

een warme band van liefde ervaren of schoonheid in muziek of in de natuur of hoe dan 

ook.   

In de materiële wereld van onze tijd zijn kerkelijke rituelen op de achtergrond geraakt, 

maar de behoefte om orde te beleven in de chaos blijft. Er groeien andere rituelen, 

zoals voetbal. Het WK voetbal houdt de mensen bezig. In de winkel, in de trein, in de 

krant hoor ik mensen in gesprek: ‘Ga jij kijken?’, ‘Alleen als Nederland speelt’ en ‘Als 

Nederland in de finale komt kijken we allemaal’. De ellende van de arbeiders, de 

betaalde smeergelden en alle andere crises die er zijn raken op de achtergrond bij dit 

evenement. Er is aandacht voor de bondscoach, de teleurstelling van de niet-

geselecteerde spelers, de spanning van het spel, de kunst van het verliezen. Voetbal 

geeft orde in de onoverzichtelijke wereld.  

Ik steek maar eens een kaarsje aan voor de chaos van de wereld, die ons overspoelt. 

Maar vooral een lichtje, de warmte van vuur dat de harten verwarmt hoe groot de chaos 

in je leven ook is. Niets liever wil ik dat dát vuur meer wordt: één wordt twee, twee 

wordt vier en zoveel meer. Grenzeloze liefde voor ieder mensenkind op deze aardbol. 

Zoiets vieren we als het licht in de wereld wordt geboren. 

  



Kerkdiensten van de Wolwevergemeente 

Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur 

 

  4 dec.  Geen dienst  

11 dec.   Wolweverviering  ds. H. Knoop 3e advent 

18 dec.   Adventsvesper  ds. Fride Bonda  4e advent 

24 dec   Kerstavond  ds. Fride Bonda 

25 dec   Kerstmorgen  voorbereidingsgroep 

 

2023 

08 jan.   Wolweverviering   ds. Fride Bonda 

15 jan.   Geen dienst  

22 januari  Wolweverviering               ds. Tineke Weidema-Bos 

29 januari  Geen dienst 

 

 

Bij de vieringen  

Harm Knoop is voorganger in de dienst op 11 december, de derde zondag in de advent. 

Over Harm haalde de redactie informatie van zijn eigen website: 

‘Ik ben al meer dan een half leven op zoek naar het eigene. Dat van mijzelf en van 

anderen. Dat doe ik met groot enthousiasme en een, niet altijd te verhullen, gretigheid. 

Soms is dat ‘a hell of a job’; hard, confronterend en pijnlijk. Maar altijd heilzaam. 

Namelijk als mensen ontdekken, zoals ik ontdekt heb, dat er meer is. En misschien iets 

anders dan de rol en persoonlijkheid die zij zich hebben eigengemaakt, in het gezin van 

afkomst, in hun werkkring en hun relaties. Zoekend, schatgravend, inspirerend, 

bezielend en ondersteunend stimuleer ik mensen om hun eigen bronnen te openen en 

vruchtbaar te maken voor hun leven en voor de wereld om hen heen. Ik werk als coach, 

trainer, inspirator, vrijgevestigd geestelijk verzorger, voorganger, docent, 

vertrouwenspersoon en schrijver.’ 

De vierde advent, 18 december, is er om 19.30 uur een DoRe adventsvesper in de kerk. 

Een viering met een ingetogen karakter; na de vesper ontmoeten we elkaar bij een 

glaasje glühwein. 

Kerst vieren we in de kerk op kerstavond 24 december 19.30 uur met DoRe Vocaal, dat 

o.a. een lied van Arvo Pärt ten gehore brengt. We zingen kerstliederen, van vroeger en 

een enkele van hedendaagse dichters.  

De voorbereidingsgroep Kerstviering 2022 bestaat dit jaar uit Dieneke Dijksma, Valerie 

Plugge, Dimitri Sijperda, Steffen Zantingh en Ellis van der Zee. Op 1e kerstdag om 10 

uur hopen we velen te verwelkomen en vooral kinderen. We gaan het feest van het licht 

vieren en laten ons inspireren door de herders die met hun eenvoudige gaven vanuit het 

hart op zoek gingen naar het Jezuskind. We gaan muziek maken, knutselen, een verhaal 

luisteren en zingen. Na de viering worden de zelfgemaakte kerstknutsels als gaven naar 

mensen gebracht die een hartegroet kunnen gebruiken. 

De eerste zondag in het nieuwe jaar 8 januari 2023 9.45 uur is er voorafgaande aan de 

viering een Driekoningenspel, zie de aparte uitnodiging van Steffen Zantingh. En na de 

viering is er tijd om elkaar een goed en gelukkig nieuwjaar te wensen.  

  



Driekoningenspel 

Steffen Zantingh 

Zondag 8 januari zal er in onze kerk een Driekoningenspel gespeeld worden door een 

enthousiaste spelersgroep uit Meppel. Het spel wordt in z’n geheel gezongen en duurt 

ongeveer 15 minuten. Het spel wordt vaak op Vrije scholen opgevoerd voor kinderen. 

Het is ook heel geschikt voor volwassenen. Het is het verhaal van de drie wijzen uit het 

oosten, die na een verre reis, het Jezuskind vinden in de kribbe. Vol eerbied knielen zij 

voor het kind en brengen hem de geschenken die ze meegebracht hebben. In 

samenspraak met Fride en de Remonstrantse kerkenraad wil de spelersgroep u van 

harte uitnodigen om het spel te komen beleven. De spelersgroep zal de kerk na het spel 

direct verlaten om in Meppel nog een voorstelling te spelen. Om die reden is de 

aanvang van de voorstelling 9.45 uur. Kom op tijd, de kerk is vanaf 9.30 uur geopend. 

Aansluitend is de kerkdienst. Komt allen en breng kinderen en kleinkinderen mee.  

Het is echt de moeite waard. Wij hopen op een volle kerk.  

Namens de spelersgroep een vriendelijke groet. 

 

Op 22 januari is Tineke Weidema de voorganger van de dienst. Tineke is 

(senioren)pastor bij de Doopgezinde en Remonstrantse gemeente in Meppel. 

Houd de nieuwsbrief in de gaten voor meer informatie over de diensten. 

 

Diaconale collecten in december 2022 en januari 2023 

Zondag 11 december 2022 Stichting ‘Het gehandicapte kind’ (ANBI). De droom van de 

Stichting Het Gehandicapte Kind (voorheen NSGK) is een samenleving waarin 

kinderen met en zonder een handicap samen opgroeien. 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 zijn desgewenst ook over te maken naar NL93 INGB 0000 9229 50 tnv 

Remonstrantse Gemeente Zwolle, o.v.v. diaconale commissie, Stichting ‘Het 

gehandicapte kind’, collecte 11-12. 

  



Zaterdag 24 december 2022 Voedselbank Zwolle (ANBI) 

In deze kerstperiode willen we met name denken aan hen, die onvoldoende geld hebben 

om zelfs het hoognodige voedsel te kunnen betalen. Daarvoor werkt de Voedselbank 

Zwolle. Voor meer informatie: https://voedselbankzwolle.nl Giften rechtstreeks naar 

Voedselbank Zwolle op NL56 INGB 0001 4861 19 tnv 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 24-12. 

Zondag 25 december 2022 Doopsgezind WereldWerk  

Door deze stichting voor solidariteit en vrede worden zo'n 170 kinderen in Brazilië, 

Paraguay en Tanzania financieel ondersteund. Het gaat om kinderen uit gezinnen die 

zelf niet voldoende middelen hebben om scholing te bekostigen. 

Voor het sponsoren van de kinderen, wordt het Adoptie Programma "Geef een kind een 

kans" gedragen door een groot aantal vaste sponsoren, individueel of als kring of 

gemeente. Zij hebben hun steun voor een langere tijd toegezegd om zo kinderen een 

kans op een betere toekomst te bieden. Met de zondagsclub ondersteunen we al heel 

veel jaren een project in Brazilië. Eerst was dit 1 kind en we kregen daar ook 

'persoonlijk' bericht van, maar sinds vorig jaar is dit veranderd. We krijgen nu bericht 

van het hele project en in algemene zin hoe het met de kinderen gaat. Zij hebben te 

maken (gehad) met de gevolgen van de coronapandemie, waardoor kinderen niet naar 

school konden. Behalve het feit dat ze daarom overdag geen opvang hebben wat hen 

veiligheid geeft, missen ze onderwijs. De begeleiders en verzorgers proberen hierin zo 

goed mogelijk te helpen door het digitale onderwijs via de telefoon te regelen. Doordat 

ze niet naar school kunnen, krijgen ze ook de schoolmaaltijden niet. De verzorgers en 

begeleiders vanuit het project hebben voedselpakketten gemaakt om te verdelen onder 

de families, want de economische omstandigheden zijn er natuurlijk niet op vooruit 

gegaan. Onze steun is dus erg belangrijk! 

De collectedoelen voor 2023 zijn nog niet bepaald op het moment van inleveren van dit 

stukje. Voor januari zullen ze bekend gemaakt worden via de nieuwsbrief. 

 

Dans en bevrijding 

Kor Pollema 

Tegen het eind van de 19e eeuw bestond er in de kunsten 

een groeiende belangstelling voor de cultuur van 

exotische volkeren. Van hen werd verondersteld dat zij 

dicht bij de natuur stonden en zodoende eerder geneigd waren hun hart te volgen. Dit in 

tegenstelling tot de moderne mens, van wie de kunst ten prooi zou zijn gevallen aan 

verstard academisme. Kunstenaars gingen op zoek naar oorspronkelijkheid, het pure 

levensgevoel. Wellust en erotiek deden hun intrede, zoals te zien is aan de schilderijen 

van Gustav Klimt en zeker ook de affiches van Henri de Toulouse-Lautrec. Die werd 

vooral aangetrokken door de dans uit de variété-wereld. Bevrijd uit het keurslijf van 

gestileerde vormen en uitgevoerd door schaars geklede dames, gold deze dans voor 

hem als het zinnebeeld van vrije creativiteit. 

De componist Erik Satie heeft zich eveneens met dit onderwerp bezig gehouden. Rond 

1890 componeerde hij zijn Gnossiennes: dansen, geënt op de cultuur van de Oude 

Grieken. Dat hij juist hun muziek als inspiratiebron koos is niet zo verwonderlijk, want 

indertijd was die het onderwerp van een hoog oplopende discussie. Niet lang daarvoor 

https://voedselbankzwolle.nl/


was van de filosoof Friedrich Nietzsche namelijk het boek Die Geburt der Tragödie aus 

dem Geiste der Musik verschenen. In dit spraakmakende werk wordt een lans gebroken 

voor de intuïtie en voert Nietzsche de Griekse tragedie op als voorbeeld van een 

kunstuiting waar tekst, muziek en dans zich verenigen in een vorm die op natuurlijke 

wijze tot stand komt; niet door het hanteren van vastomlijnde principes. 

Net zoals in de Oudheid, waar de dans veelal een sensuele aangelegenheid was waar 

een bedwelmend effect van uitging, beoogde Satie met zijn Gnossiennes een bepaalde 

geestesgesteldheid te bewerkstelligen. Ze halen je uit de preoccupatie met alledaagse 

vormen om je terug te voeren naar dat, wat wezenlijk is aan het bestaan. Zondag 11 

december luisteren we naar zijn derde. Her en der verspreid boven de noten heeft Satie 

de muzieknotatie voorzien van nogal cryptische aanwijzingen, bedoeld om je te 

geleiden op het pad naar meditatieve stilte. 

Beschouw jezelf aandachtig 

Wees als een helderziende  

in je eentje een tijdlang 

Alsof je in een grot bent beland 

Heel verlaten 

Houd dit ogenblik vast 

Maak je hoofd leeg 

Laat het geluid zachtjes wegsterven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De redactie heeft met inbreng van velen een fijne Wolwever 
kunnen samenstellen. Echt meerwaarde wanneer we met elkaar 
“ons” kerkblad maken. Bij deze veel leesplezier gewenst.  
Wij wensen jullie een ingetogen adventstijd en een stralend 
kerstfeest. Graag tot ziens bij de vieringen!  
 

 



 

 

 

 

 

Bericht van de predikant 

Fride Bonda 

Omdat beide kerken te maken hebben met verminderde inkomsten en het moeilijker 

wordt om de kosten van mijn formatie op te brengen heb ik me ingeschreven bij het 

mobiliteitsbureau van de PKN, om me beschikbaar te stellen voor invalplekken in 

vrijzinnige gemeentes. Een soort uitzendbureau voor dominees. Als ik daar een plek 

krijg dan is het plan dat ik voor beiden gemeentes 10 % minder ga werken. 

 

Covidmaatregelen: het niveau van de coronadreiging is verlaagd van fase twee naar 

één. Speciale maatregelen komen weer te vervallen. Bij binnenkomst in de 

Wolweverkerk kunnen de handen worden ontsmet en voor de rest gelden de normale 

adviezen, zoals het thuisblijven met klachten. De stoelenopstelling is niet met extra 

ruimte. Laat ieder vooral dingen doen waarbij die zichzelf prettig voelt. 

 

Remonstrantse kerkenraad  

Gerard Hoogvliet 

De kerkenraad heeft afgelopen week uitgebreid besproken wat nodig is om tot een 

verbetering van onze situatie te komen. We zijn toen tot de conclusie gekomen dat er 

nog veel te doen is voordat de verschillende scenario’s uitgewerkt zijn. Daarom hebben 

we unaniem besloten om de geplande ledenvergadering van zondag 11 december a.s. 

uit te stellen tot 22 januari 2023. Dan hopen we met elkaar van gedachten te wisselen 

over de plannen die moeten leiden tot een stabiele situatie in de gemeente. Tevens 

vinden we het belangrijk om een langetermijnperspectief te kunnen bieden. Hier past 

goed de tekst bij die op de recente landelijke vergadering werd uitgesproken: we zetten 

ons in voor het voortbestaan van onze gemeente voor onze kinderen en kleinkinderen. 

Op 2 december is er overleg met de kerkenraad van de Doopsgezinde gemeente. Er is 

een flinke agenda met praktische en principiële punten die belangrijk zijn voor onze 

samenwerking. U zult de agenda en bijbehorende stukken voor de ledenvergadering 

van 22 januari 2023 begin januari ontvangen. 

Met ingang van 1 januari 2023 kunt u voor vragen over de ledenadministratie van de 

Remonstrantse gemeente Zwolle terecht bij Jacinta Janssen,  

 

Doopsgezinde kerkenraad 

Tineke de Vries 

Hieronder vindt u enkele hoofdpunten uit de ledenvergadering van 27 november 2022: 

 

- De enquête 

De enquête is door 29% van de leden/vrienden ingevuld en werd door Renze op slides 

gepresenteerd. Dit aantal is niet zo veel, maar correspondeert wel met de landelijke 

trend van het invullen van enquêtes. Ongeveer 1/3 komt terug. 

Enkele hoofdvragen stonden centraal. 

Uit de kerkenraden 



De kerkenraad; over het algemeen functioneert de kerkenraad naar behoren.  

Zij communiceert in de Wolwever en via de nieuwsbrief. De samenwerking met de 

Remonstranten zou wat duidelijker gecommuniceerd kunnen worden. 

De predikant; de mensen zijn heel tevreden over Fride. Mocht er ooit een andere 

predikant beroepen moeten worden, dan gaan de meesten voor de beste predikant i.p.v. 

een Doopsgezinde. 

De samenwerking met de Remonstranten 

De gezamenlijke vieringen werden vooral positief ervaren. Drie mensen gaan niet naar 

de gezamenlijke vieringen. Het gros mist niets en mist geen eigen Doopsgezinde 

diensten. 

De activiteiten; 60% bezoekt de gezamenlijke activiteiten. Van literatuurkring, bronnen 

van inspiratie tot wandelen in de natuur. 

Toekomst gebouw. De geënquêteerden zijn het ermee eens het gebouw onder te 

brengen in een Stichting.  

De volledige uitslag van de enquête krijgen de Doopsgezinde leden/vrienden via de 

mail en/of per post thuisgestuurd. 

 

- Samenwerking met de Remonstranten 

Na de 2e bestuurswissel bij de Remonstranten ging de communicatie eerst wat 

moeizamer. Hierin heeft corona uiteraard ook een rol gespeeld. De onuitgesproken 

afspraken begonnen stroever te lopen. Vrijdag 2 december gaan we weer aan tafel 

zitten met elkaar en de afspraken evalueren. 

 

- Financiën 

De begroting voor volgend jaar is zorgelijk. De inkomsten blijven behoorlijk achter bij 

de uitgaven. Zie de begroting die toegestuurd is. De oorzaak hiervan ligt voornamelijk 

bij de verhoogde energiekosten en de verminderde inkomsten van leden/vrienden. 

Extra stortingen zijn hierdoor zeer welkom. 

Gezien dit alles heeft Fride aangegeven dat de mogelijkheid bestaat dat ze iets van haar 

contract in gaat leveren, wanneer ze elders een kleine aanstelling kan krijgen. Dit wordt 

nauwkeurig vervolgd. 

 

- Commissie toekomst gebouw 

De voorzitter van de commissie toekomst gebouw, Theo te Winkel, nam ons via slides 

mee naar de start van de nieuwe opdracht en de huidige stand van zaken. De vraag: 

“Op welke manier gaan we naar een Stichting i.o.?”, moest beantwoord worden. 

Er zijn 3 mogelijkheden:  

1. Zelfstandige stichting zoals Giethoorn en Blokzijl 

2. Stichting onder Doperse koepel 

3. eerst onderzoek doen alvorens te kiezen 

De gezamenlijke vergadering koos voor het gebouw voor een Stichting i.o. onder 

Doperse koepel. Wel is het belangrijk eerst een exploitatieonderzoek te laten 

plaatvinden. Ook hiervoor zijn subsidies beschikbaar. De commissie gaat hiermee aan 

de slag. Het zou fijn zijn wanneer er vanuit de Remonstrantse Gemeente weer iemand 

kan participeren in de commissie. 

 



- Rondvraag 

Zowel de voorzitter als de penningmeester treden regulier in april 2023 af.  

De kerkenraad roept op na te denken over vervanging en mogelijk voorstellen te doen. 

De ledenvergadering van april 2023 zal hier over beslissen. 

Elske Visser vertelde over haar werkzaamheden in de ledenraad. In juni is er een 

Gemeenteberaad in Mennorode voor alle Doopsgezinden in Nederland. 

De laatste vraag betrof het tijdstip van deze bijeenkomst. De aanwezigen waren hier 

zeer tevreden over en is voor herhaling vatbaar.  

Dank Inge, Tonnis en Conny voor de heerlijke en gezellige lunch. 

 

Uit de enquête o.a. bleek dat verschillende mensen een actieve bijdrage zouden willen 

leveren: 

 
Momenteel wordt nog gezocht: 

- Een contactpersoon voor Amnesty International 

- Iemand die stukjes schrijft m.b.t. de goede doelen in de diensten 

- Versterking van de activiteitencommissie 

En zien we een potentieel nieuw redactielid tussen de reacties staan? Welkom! 

 

Uit de enquête o.a. bleek dat verschillende mensen een bijdrage aan de Wolwever 

zouden willen leveren. 

De redactie ontvangt graag jullie bijdragen en hoort graag eventuele ideeën. 

 

 

Aandacht voor elkaar 

Wat zou het fijn zijn wanneer we juist in deze tijd weer wat 

meer aandacht aan elkaar zouden schenken. Misschien een 

kaartje of mogelijk een bezoekje. Wie weet. 

 

  



 

 

 

 

 

Donker wordt de aarde, 
Duister overal. 
Maar ons hart bewaarde 
Licht dat blijven zal. 
 
Dat het helder brande, 
Lichten mag heel ver, 
Dan zal eens de aarde 
Worden tot een ster! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITNODIGING VOOR KERSTMORGEN 

 

Eerste kerstdag is er weer een kerstviering voor 

jong en oud. Jullie zijn van harte 

uitgenodigd om het feest te komen vieren rondom de geboorte van Jezus. 

Het thema voor deze viering is: gaven. Wat zou je willen geven aan het Kerstkind, dat 

hulpeloos ligt in de kou? Wat zou je willen geven aan je naaste? 

Daarnaast willen we met elkaar zingen en genieten van muziek. U/je wordt van harte 

uitgenodigd om jouw muziek, lied of gedicht te laten horen tijdens deze kerstviering. 

Om een programma te kunnen opstellen vinden we het fijn als je je van te voren 

opgeeft: valerieplugge@hotmail.com of dmdijksma@gmail.com 

 

Hartelijke groet, 

de Kerstcommissie 

  

Voor kleine en grote mensen 



 

 

 

 

Dietrich Bonhoeffer 1906-1945 

Rita van Dorp 

Ruim twee jaar geleden zagen we de film over het leven van Dietrich Bonhoeffer, 

theoloog en predikant van de Evangelisch-Lutherse kerk. Een bijzondere film die diepe 

indruk maakte op ons. Hierop volgend was door de activiteitencommissie een lezing 

gepland over Bonhoeffer. Echter door corona werd deze uitgesteld. Op 10 november 

2022 kon de lezing doorgaan onder leiding van Renze Yetsenga. Net als bij de 

vertoning van de film werd er voorafgaand een gezamenlijke maaltijd gebruikt. Hoe 

verrassend als je tegen etenstijd de Wolwever binnen stapt en je de tafel gedekt vindt. 

Daarbij hadden Bauwien en Thecla heerlijk gekookt. Een verrassend smakelijke soep 

en geheel in stijl van de avond had Thecla een Duitse aardappelsalade met groentes 

bereid. Renze Yetsenga, theoloog, predikant en Bonhoeffer kenner bij uitstek, leidde de 

avond in met een overzicht van levensloop en werk van Bonhoeffer. 

Geboren in het toenmalige genoemde Breslau in Polen in 1906, verhuisd naar 

Duitsland waar hij theologie ging studeren in Berlijn. Eenmaal afgestudeerd was hij 

nog te jong om als predikant te gaan werken en ging hij op advies van een vriend naar 

Amerika waar hij postdoctorale studies deed. Na in Engeland te hebben gewerkt, ging 

hij in 1939 nogmaals naar Amerika. Daar besloot hij dat het beter was terug te keren 

naar Duitsland, juist omdat de mensen in zijn thuisland in zo’n moeilijke tijd waren 

beland. Hij maakte deel uit van het verzet, hielp Joden vluchten en had contact met een 

groep officieren die zich verzette tegen het nazisme en hun leider. Bonhoeffer werd 

opgepakt en als staatsgevaarlijk burger gevangen gezet. Uiteindelijk werd hij, minder 

dan drie weken voor de capitulatie, geëxecuteerd in concentratiekamp Flossenbürg. 

(Voor het volledig overzicht van zijn leven en werk: zie Wikipedia). In zijn korte leven 

heeft hij veel geschreven. Teksten, boeken, overwegingen en gedichten. Samen lazen 

we enkele teksten en gedichten die Renze had geselecteerd. Hoe waardevol de inhoud 

van de teksten zijn, blijkt wel uit het feit dat ze ook nu nog steeds actueel zijn. Ter 

illustratie een stukje uit een tekst van Dietrich Bonhoeffer: “Wij moeten leren de 

mensen niet zozeer te taxeren op wat zij doen en laten, maar op wat zij meemaken”. 

Overwegingen en uitspraken waar we over kunnen nadenken en discussiëren. Het was 

een zinvolle avond, verbindend door het samen eten en vooral een verdieping op de 

film van twee jaar hiervoor. Het leverde ons nieuwe inzichten op. Met dank aan Renze 

Yetsenga voor de goede uitleg van het gedachtegoed van Bonhoeffer, Bauwien en 

Thecla (onze keukenprinsessen van deze avond!) en alle deelnemers, die zich open 

stelden om met elkaar van gedachten te willen wisselen; door het samen beleven kreeg 

deze avond een bijzondere waarde.  

 

 

 

 

 

 

Verslagen 



Recepten  

 

Tomatenpaprikasoep 

4 tomaten, 4 paprika’s 

1ui, 1bouillonblokje 

olie of boter 

Paprika’s een half uur in de oven 

roosteren op 220 graden, ze mogen 

iets zwart worden (bakpapier 

gebruiken is handig). 

De velletjes eraf trekken en van de 

zaadjes ontdoen. 

De tomaten ontvellen (kokend water erover gieten) en in blokjes snijden. 

Een ui snipperen en zachtjes fruiten in een beetje olie. 

De tomaten meesmoren. 

De paprika erbij en met de staafmixer een saus maken.  

Water erbij gieten en een bouillonblokje toevoegen en aan de kook brengen. 

Eventueel peper en room toevoegen. 

 

 

 

Salade 

1 zakje veldsla 

doperwten (diepvrieserwten even voorkoken en af laten koelen)  

avocado (in blokjes snijden)  

hütenkäse of fêta 

limoen persen  

koriander (fijn knippen met een schaar) 

peper en zout 

Hoeveelheden naar eigen wens en alles door elkaar husselen. 

Bauwien van der Werf 

 

 

 

Schwäbische Kartoffelsalat 

Voor 4 personen heb je nodig: 

Ca. 800 gram vastkokende aardappelen 

I ui 

1 theelepel mosterd  
3 eetlepels zonnebloemolie 

3 eetlepels azijn 

Ca. 200 ml vleesboullion 

2 eetlepels gehakte peterselie 

2 eetlepels gesneden bieslook 

Peper en zout naar smaak 



De aardappelen het liefst voor de 

middag in schil 20 minuten koken. 

Laten afkoelen en schillen. In dunne 

schijfjes snijden. De ui pellen en in zeer 

kleine stukjes snijden. Uien in klein 

beetje olie aanzetten in de pan. Olie en 

mosterd erbij. Krachtig kruiden met 

peper en zout. Azijn en uienmengsel 

voorzichtig over de aardappelschijfjes 

gieten. De aardappelsalade 10 minuten 

laten intrekken. Daarna de kruiden er 

overheen strooien en voorzichtig 

omscheppen. Goed proeven en zonodig 

nog azijn, peper en zout nog toevoegen 

naar smaak. Tot gebruik in koelkast 

plaatsen.  

 

Eet smakelijk! 

Thecla Barneveld 

 

 

De literatuurkring 

Rieke de Vlieger 

De literatuurkring heeft het boek Wormmaan van Mariken Heitman gelezen en 

besproken. Het boek is bekroond met de Libris Literatuur Prijs 2022. In zijn column 

over het boek in Trouw benoemt Jan Beuving de openingszin van het boek als 

‘vorstelijk’: ‘Het besturen van een trekker is een daad van soevereiniteit.’ Sinds de 

boerenprotesten een toch wat onheilspellende zin? Hij gaat verder: ‘Het is niet de enige 

zin om te koesteren – het boek staat er vol mee. Alcohol is een angstspons’, 

bijvoorbeeld. Of: ‘Het bestaan van God is per definitie vormeloos, […] of vorm-arm, 

dat klinkt aardiger. Het is een doorlopende oefening in ontvankelijkheid voor het 

onbewijsbare, voor het mysterie.’ Tot zover Jan Beuving. Helemaal eens! Het boek 

staat vol met prachtige zinnen en teksten! Een citaat dat mij trof is ‘Ongevraagde hulp 

verlamt. Het vertelt je dat je het zelf nog niet doorhad, maar dat je het niet kunt en dat 

het zonder hulp ook nooit wat wordt.’ Een tekst over bijvoorbeeld huidmondjes 

illustreert de wetenschappelijke insteek van de roman. Misschien nooit eerder zo goed 

uitgelegd! Ook de actualiteit wordt niet geschuwd: ‘Inmiddels verzuipen we in de mest, 

regent het stikstof uit de hemel en traant het fosfaat in de sloot.’ 

De roman gaat aan de ene kant over de traagheid van de evolutie, tegelijkertijd over de 

snelle draai die de mens aan de geschiedenis geeft, bijvoorbeeld door te veredelen. 

Overigens een proces dat jaren in beslag neemt!  

De titel Wormmaan slaat op de volle maan in maart. In maart beginnen de 

regenwormen te voorschijn te komen in de grond die opwarmt na de winterperiode. 

Maart, het begin van alles wat groeit en bloeit. En tegelijkertijd de wormen die alles 

wat geleefd heeft weer afbreken. Saillant detail is dat regenwormen hermafrodieten 

zijn, man en vrouw tegelijkertijd. En dan zijn we bij hèt thema van dit boek, 



genderidentiteit. Zowel in het verhaal over de hoofdpersoon Elke als in het parallel 

verhaal over Ra, halfgod, halfman, halfvrouw, ‘middenmens’ en ‘geenlander’ is dit het 

thema. Zowel Elke als Ra kunnen maar moeizaam aansluiting vinden bij de 

samenleving. Beide worden zij voor man aangezien. Hoofdpersoon Elke is op zoek 

naar de oerversie van zichzelf. Man noch vrouw, of allebei, is Elke even uitzonderlijk 

als gewoon. Ze is ‘de vrouw die ze nooit werd’. Het spat van elke pagina. En daar 

haakten verschillenden van ons af. Het boek lijkt in het thema genderidentiteit wat 

drammerig te worden. En toch, lees het vooral vanwege de mooie taal! 

 

 

Samen op pad  
Ekke Klamer  

Onze voorzitter Tineke de Vries 

kwam op een feestje van een 

wederzijdse vriendin in gesprek 

met iemand van de PKN in 

Berkum. Daar kwamen ze tot de 

ontdekking dat het zo jammer 

was dat we eigenlijk zo weinig 

wisten van elkaars 

geloofsrichtingen. Zo ontstond 

het idee om eens een keer met 

een viertal mensen van de PKN 

en vier van onze gemeente een 

wandeling te maken in het Engelse Werk en dan in tweetallen wat dingen uit te 

wisselen hoe wij in onze gemeentes met het geloof omgaan en dit evt. na afloop bij 

Krisman, onder genot van een kop koffie, na te bespreken. Tineke heeft hiervoor drie 

personen gezocht en gevonden in Bauwien, Lieuwe en mij. Op 15 november om 10 uur 

stonden we met nog drie vrouwen (er was er één ziek geworden) van de PKN bij 

Krisman voor de deur om de wandeling te beginnen. Onder leiding van Lieuwe, die het 

Engelse Werk en omgeving kent als zijn broekzak, hebben we een prachtige wandeling 

gemaakt. Omdat we niet echt 4 stelletjes konden maken hebben we onderweg af en toe 

wat gewisseld, zodat we van verschillende kanten veel persoonlijke verhalen hebben 

gehoord en elkaar goed hebben geïnformeerd. Bovendien werkte het weer ook mee, 

zodat we na een uur wandelen verkwikt weer bij Krisman neerstreken. Bij de koffie en 

een appelpunt waren we het er over eens dat deze morgen echt de moeite waard was en 

dat het voor herhaling vatbaar is. Er zijn verschillen tussen de PKN en Doopsgezinden, 

maar de overeenkomsten hebben gelukkig de overhand en dat gaf ons een fijn en 

verbonden gevoel. 

  



 

 

 

 

 

“AAN TAFEL!” 

Ineke Regina Uytenbogaardt 

Nog niet zo heel lang geleden vierde ik mijn verjaardag. De paar koppels en 

alleenwonende vriendin die ik had uitgenodigd voor het avondeten, vroeg ik vooraf of 

ze die avond maximaal vijf minuten zouden willen vertellen over iets waar ze 

enthousiast mee bezig zijn. 

Wat een gezellige maaltijd en interessante avond werd dat! Er passeerde een 

schrijfcursus; een gelegenheidskoor; een verhaal over Society 4.0: homepagina (zie 

internet) en meer. Het leverde allerlei herkenning en verbindingen over en weer op.  

‘t Was zomaar laat. 

Zondag 25 december a.s. is het eerste Kerstdag. Wie heeft dan -net als ik- ook zin in 

een feestelijke (samen voor te bereiden) maaltijd en interessante avond bij mij of bij jou 

thuis? Tel. 038 - 4 220 220.  

“Aan tafel!” is het jaarthema van de PKN (Protestantse Kerk Nederland). Ik las erover 

in hun blad Petrus, na het schrijven van bovenstaande uitnodiging. Wat een mooi 

initiatief van de PKN. Eerste Kerstdag, een dag en een plek van verbinding; ook voor 

onze kerkgemeenschappen.  

 

ONTMOETINGEN IN DE WIJK 

Vanuit de contactleden hebben we een plan gemaakt voor huiskamergesprekken over 

passages, overgangen in je leven. Het is een pilot om te verkennen of deze 

ontmoetingen, één of twee keer per jaar, in een behoefte aan verbinding voorzien.  

En, om met elkaar te ontdekken welke andere mogelijkheden van contact gewenst zijn.  

We denken aan gesprekken met zo’n 6 mensen.  

Voorlopige data: 17, 21 en 23 februari 2023.  

Mocht het zo zijn dat er meer belangstelling is dan wij denken dan zullen er meer 

gastadressen en data nodig zijn.  

Er is bereidheid om minder mobiele mensen te halen en thuis te brengen. Wil je mee 

doen met de ontmoetingen neem dan contact op met onderstaande personen. Zo ook als 

je wilt helpen met de organisatie van halen en brengen. 

Nellie Beukema - beukema1@home.nl, tel. 0529-432934. 

Roelie Gasthuis - rgasthuis@planet.nl,  06-12901263. 

Fride Bonda - fridebonda@gmail.com, 06-16783562. 

 

Muzikale beleving naar kerstmis 

Johannes Dijkstra 

In het Liedboek vinden we bij nummer 466 een eeuwenoude tekst vertaald door Willem 

Barnard. Het lied heet: “Veni, veni Emmanuel”. 

In de kloosters werd vanaf 17 december  in de Vespers voorafgaand aan de lofzang van 

Maria (vast onderdeel van een vesper) een antifoon gezongen, de zogenoemde O-

antifonen vanwege het eerst woord van elke antifoon. 

Wat ons boeit, beweegt en bezighoudt 



17 december O Sapientia - Wijsheid, Gij zijt voortgekomen uit de mond van de 

Allerhoogste en doordringt alles met milde kracht, kom nu, wijs ons uw wegen. 

18december O adonai - Heer en meester, Heer van Israëls huis, Gij zijt aan Mozes 

verschenen in het brandend braambosen hebt hem de wet gegeven op de berg; kom nu, 

bevrijd ons met sterke hand. 

19 december O Radix Jesse - Wortel van Isaï, Gij zijt het teken waarop de volken 

hebben gewacht, voor U staan koningen sprakeloos en werpen hun onderdanen zich 

biddend neer; kom nu, bevrijd ons, wacht niet langer. 

20 december O Clavis David - Sleutel van David en scepter van Israëls huis, wat 

Gij opent zal niemand meer sluiten en wat Gij sluit zal niemand meer openen; kom nu 

en bevrijd ons, gevangenen, uit de duisternis en de schaduw van de dood. 

21 december O Oriens - Opgang uit den hoge, afglans van het eeuwig licht en zon 

van gerechtigheid; kom nu met uw licht tot hen die in duisternis leven, in de schaduw 

van de dood. 

22 december O Rex gentium - Koning van de volken, zo lang verwacht, Gij zijt de 

hoeksteen waarop alles rust; kom nu, red de mens die Gij uit aarde hebt gevormd.  

23 december O Emmanuel - God-met-ons, Koning en Wetgever, lang verwachte 

redder van de volkeren; kom nu, red ons, Heer onze God. 

Zoals gebruikelijk in de liturgie wordt deze lofzang ingeleid met een passend gebed, 

variërend volgens de tijd van het kerkelijk jaar: de zogeheten ‘antifoon’. Hierdoor 

krijgt eenzelfde gezang elke keer toch net weer een andere kleur.  

De antifonen van het Magnificat uit de week voor Kerst zijn bijzonder fraai en dat is 

eigenlijk ook wel logisch, want zo vlak voor Kerstmis valt de lofzang van Maria op z’n 

plaats en kan de verwachting van de gemeente aan die van Maria worden gespiegeld 

(of omgekeerd, als u dat liever leest). Deze 7 antifonen staan bekend als de ‘grote 

antifonen’, of de ‘O-antifonen’. Deze laatste titel hebben zij gekregen omdat elke 

antifoon begint met de aanroeping van de nieuwgeboren Heer met een andere 

naam/titel, voorafgegaan door de uitroep ‘O’. De zeven messiastitels zijn alle uit 

oudtestamentische schriftgedeelten afgeleid.  

Als dan op 24 december deze 7 antifonen gezongen zijn en je zet alle eerste letters op 

een rij, te beginnen bij strofe 7 ontstaat er het woord “EROCRAS” en dat betekent 

zoveel als: “MORGEN ZAL IK ER ZIJN”. 

Voorwaar een hoopvolle verwachting. 

 

De Misa Criolla, een bevrijding om te zingen 

Rachel Lopes Cardozo 

De Misa Criolla is een katholieke mis, met de kenmerkende structuur van Kyrie tot 

Agnus Dei. De Argentijnse componist Ramírez componeerde deze Misa in 1964,  in de 

tijd dat het werd toegestaan om de mis in andere talen dan het Latijn te zingen. De 

Misa Criolla is een smeltkroes van talen en ook van de muzikale tradities van 

Argentinië. Volksmuziek meets klassiek, Latijnse mis vertaald naar volkstaal: het stuk 

was van meet af aan een doorslaand succes. 

Bijna 60 jaar later is de Misa Criolla nog steeds zeer populair en trekt een breed 

publiek. Ook mijn eigen Hattemse koor - het Huygens Vocaal Ensemble - voert hem dit 

jaar voor de zoveelste keer uit, ik zing voor het eerst mee. We zijn het achtergrondkoor 

voor een fenomenale Argentijnse zanger, Javier Rodríguez, die jarenlang samen met 



Ramírez op tournee is geweest met de Misa. José 

Carreras had in de jaren 80 van de vorige eeuw 

veel succes met de Misa, maar vergeleken met de 

intensiteit die Rodríguez in zijn zang legt, was 

Carreras een koorknaapje (vind ik). 

Wat zie je als je gaat kijken? Een traditioneel 

geklede Rodrigués en zijn musici, met 

traditionele instrumenten. Een tamelijk keurig, 

Nederlands koor op de achtergrond, de ene 

zanger iets ritmischer meebewegend dan de 

ander. Feestelijke folklore? Nee, veel meer dan 

dat: de Misa is een prachtig strijdlied. 

In het Latijns-Amerika van de jaren 60 kwam de 

bevrijdingstheologie op die streed tegen dictatoriale regimes met hun onderdrukking, 

ongelijkheid en onrechtvaardigheid. En tegen de katholieke kerk als onderdeel van dat 

systeem. De Misa viert de vrijheid om in je eigen taal, met je eigen muziek je geloof te 

bezingen. Een vreedzame vorm van protest tegen de heersende macht. En die vrijheid 

voel je, als je Javier Rodrígues hoort zingen.  

Meezingen, in zíjn moedertaal, geeft mij grote vreugde!  

Meer informatie over de Misa Criolla op argentijnsemuziek.info en op huygensmusic.nl 

Op huygensmusic.nl (in het menu links: Misa Criolla) vindt u tevens een aantal 

uitvoeringen waarin Rodrígues zingt. In de laatste vier (Utrecht, Beekbergen, 

Amsterdam en Haarlem) zing ik mee in het koor. De andere zijn dichter bij huis - o.a. 3 

december in Epe en 7 december in Hattem. Van harte aanbevolen, het is mogelijk de 

laatste keer dat Rodrígues naar Nederland komt! 

 

Mijmeringen bij het maken van een comforter 

Karin Janze 

 

Ik had nooit gedacht dat 

ik zoveel plezier zou 

hebben bij het maken 

van lappendekens 

(comforters). Het is niet 

alleen leuk om in de 

Mennokamer met elkaar 

praktisch bezig te zijn. Er 

ontstaan prachtige 

gesprekken, het is 

gezellig, creatief en het 

geeft voldoening dat je 

het voor een ander doet. 

Terwijl ik thuis achter 

mijn naaimachine zit voelt het soms meditatief en soms komen er heel wat gedachten 

in mij op. “Hé, die ruitjeslapjes zijn van de bloes van …… O ja, dat was de dekbedhoes 

van onze zoon…... Toch wel leuk dat R. van onze gespreksgroep overhemden van haar 



partner kwam brengen…. Dat kussensloop van een gemeentelid staat toch wel mooi in 

het geheel….. Wat leuk dat zoveel mensen meeleven en spullen geven. 

Dan denk ik aan vluchtelingen en mensen in oorlogsgebied. Je zal toch maar verdreven 

zijn van huis en haard. Je hebt bijna niets meer, het is koud. En dan zijn er mensen die 

zo’n vrolijke warme deken speciaal voor jou gemaakt hebben. 

En dan na een paar uurtjes naaien en mijmeren ligt er weer een prachtige doek met 

lapjes waar we met elkaar een deken gaan maken. 

 

Drie warme boeken 

Tineke Datema 

Bij boeken die geschikt zijn om te lezen in de wintertijd, denk ik meteen aan de trilogie 

van de IJslandse schrijver Jon Kalman Stefansson: Hemel en hel, Het verdriet van de 

engelen en Het hart van de mens. Het is een trilogie, maar prima afzonderlijk te lezen. 

Deze boeken zijn poëtisch en ingekeerd. Vol kou, sneeuwstormen en ijzige boottochten.  

Dood en rouw zijn dichtbij, met personages die je hart verwarmen. Voor lezers die van 

mooie zinnen houden en willen nadenken over doel en zin van het leven. Niet geschikt 

voor lezers die van een spannend verhaal houden.  

 

Leestips van  

Gerard W. van Dorp 

Hylke Speerstra De Oerpolder 

Ken Alder De maat van alle dingen 

Jan Brokken Baltische zielen of nieuwste boek  

Jonathan Rabat Leegland 

Jozef Conrad Hart der duisternis 

 

 

Geef mij die dwaze meisjes maar 

Kortgeleden is het boek Geef mij die dwaze meisjes maar. In gesprek met Jezus’ 

gelijkenissen verschenen. Het gaat over de parabels in de bijbel. Remonstrants 

predikant Koen Holtzapffel nam het initiatief tot het project en voerde de redactie. Het 

thema van het boek vormt een van de twee jaarthema’s van de Remonstranten in 2021-

2022. 

Koen Holtzapffel schreef zelf de hoofdstukken die ingaan op enkele belangrijke 

inzichten uit het moderne parabelonderzoek. Hij bespreekt vragen als: Vormen parabels 

de toegangspoort naar de historische Jezus? Kan een parabel als moreel kompas 

functioneren? Hoe actueel zijn gelijkenissen eigenlijk en zijn er ook hedendaagse 

gelijkenissen? 

In de andere hoofdstukken ligt het accent op een specifieke parabel (bijvoorbeeld die 

van de zaaier). Deze hoofstukken zijn van de hand van de predikanten Jan van Belle, 

Bert Dicou (i.s.m. Petra Schipper), Antje van der Hoek, Pieter Korbee, Marius van 

Leeuwen, Joost Röselaers, Evelijne Swinkels en Joep de Valk. Deze auteurs leggen hun 

eigen leven en beleven naast de parabel die ze bespreken. Deze hoofdstukken zou je 

‘meditatief’ of ‘reflectief’ kunnen noemen.  

 



 

Het boek is in coronatijd tot stand gekomen. 

Dat leidde tot meer focus op de zinvraag in 

het leven, bijvoorbeeld in de parabel van de 

zaaier.  

Geef mij die dwaze meisjes maar. In gesprek 

met Jezus’ gelijkenissen,  

Koen Holtzapffel (red.) ISBN: 978-94-

93220-08-9. Skandalon, Middelburg 2021.  

Prijs: € 18,95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comforter Werkdag: een goed begin van het nieuwe jaar 

Karin Janze en Aart Hoogcarspel 

Een paar jonge medewerkers van de comfortergroep in Zwolle kunnen niet meer op de 

maandagochtend, eens in de twee weken. Dat bracht ons op het idee om een werkdag te 

organiseren in de kerstvakantie. In Amerika noemen ze dat een comforterbash en 

werken ze er aan met 100 mensen in een sporthal. Dat gaan we niet halen, maar een 

werkdag in de kerk in Zwolle kan wel. Her en der werd al positief gereageerd op het 

plan. We hopen na die dag 11 comforters klaar te hebben met dikkere vulling, voor 

Oekraïne. De bedoeling is om half januari een transport via Duitsland naar Oekraïne te 

organiseren. Dus, we gaan het doen: wie (een keertje) wil meewerken met comforter 

maken is hartelijk welkom op woensdag 4 januari 2023 van 10.30 tot 15.00 uur.  

Ook materiaal, katoenen overhemden, lappen en dekbedhoezen (voor achterkanten) 

kunnen die dag meegenomen en gedoneerd worden. En mocht je niet kunnen/willen, 

een financiële bijdrage (voor de vulling) is welkom (rek. nr. NL86 INGB 0000 8834 

03, t.n.v. Doopsgezinde gemeente Zwolle, o.v.v. Comforters). Als je van te voren 

aangeeft dat je komt, zorgen we dat er ook voor jou een lekkere lunch is. 

  



 

 

 

 

Donderdag 8 december - tafelgesprek of diner pensant - 18.00 uur 

De vorige keer lieten Johan en Mienke Oostijen foto’s zien van hun reis langs allerlei 

plaatsen in Frankrijk waar sporen van Maria Magdalena te vinden waren.  

Ze vertelden over hun eigen intuïtieve reis met werkelijk bijzondere ervaringen.  

Deze keer vertel ik over ‘Passages in gebieden van het leven’, over chaos en orde.  

Dit naar aanleiding van een collegereeks die ik volg. Daarbij is er soep met brood. 

Welkom in de Mennokamer! 

 

13 december AdRem bespreken per Zoom 

Als er een nieuw nummer van AdRem is verschenen, volgt altijd een zoombijeenkomst 

onder leiding van ds. Marjan van Hal (Remonstranten Leeuwarden) over een aantal 

artikelen in het nummer. De exacte data volgen nog, maar ze liggen ergens rondom de 

verschijningsdata van AdRem: het volgende nummer verschijnt rond 13 december.  

Als je mee wil doen kan je je aanmelden per email. Je krijgt dan meteen de precieze 

datum van de bespreking door. Aanvang 14.00 uur  

Opgave: leeuwardenremonstranten@gmail.com 

 

Donderdag 15 december - kerk versieren voor het kerstfeest - 10.30 uur 

Vele handen maken licht werk. Tussendoor (of als afsluiting, net hoe vlot het verloopt) 

een kop soep en een broodje.  

 

Woensdag 21 december - RVC bij Ineke Friederich, Herfterlaan 1-B te Zwolle 

(tel.: 038-4533330). Op deze laatste bijeenkomst van het jaar brengen we allemaal een 

kleine bijdrage mee in de vorm van een gedicht, een verhaal of een gedachte die ons 

raakt of betekenisvol is. 

 

Woensdag 4 januari - comforterwerkdag - 10.30 uur tot 15.00 uur 

 

25 januari Remonstrantse miniaturen: Simon Episcopius 

In januari start de nieuwe serie ‘Remonstrantse 

Miniaturen’ met een Zoombijeenkomst over Simon 

Episcopius. Peter Nissen vertelt dan alles over Simon 

Episcopius en gaat daarna het gesprek met je aan. Geef 

je nu op, kort voor de bijeenkomst krijg je dan de 

Zoomlink toegestuurd. 

Zoals Johannes Wtenbogaert de organisator was van de 

jonge Remonstrantse Broederschap, zo was Simon 

Episcopius (1583-1643) haar eerste grote theoloog. 

Gevormd aan de universiteiten van Leiden en Franeker 

werd hij in 1612 hoogleraar in Leiden, als opvolger van 

Gomarus, de tegenstander van zijn leermeester 

Arminius. Tijdens de Synode van Dordrecht was hij de woordvoerder van de 

Agenda 



Remonstranten met een vurig pleidooi voor verdraagzaamheid. Hij werd ontslagen te 

Leiden en verbleef tot 1626 in ballingschap. Daar formuleerde hij de eerste 

geloofsbelijdenis van de Remonstranten. Terug in Nederland werd hij predikant in 

Rotterdam en Amsterdam. Van 1634 tot zijn dood was hij de eerste hoogleraar van het 

Remonstrants Seminarium. 

Veel van zijn geschriften zijn polemieken, maar zijn postuum uitgegeven hoofdwerk, 

de Institutiones theologicae, getuigt van een rijke theologie, meer bijbels dan 

filosofisch van aard, en sterk oecumenisch. Hij kijkt over de grenzen van kerken, 

confessies en zelfs religies heen, verdedigt de vrije wil van de mens en diens vermogen 

om tot volmaaktheid te komen. Een theoloog die ook ons nog iets te bieden heeft. 

De tweede en derde bijeenkomst zijn op 21 februari en 14 maart. Dan staan Hugo de 

Groot en Joannes Tideman op het programma. Meer informatie volgt. 

Tijd: 19.30 – 21.00 uur. Opgave: https://www.remonstranten.nl/webshop/Kosten: € 5,- 

 

Vrijdag 27 januari - bronnen van inspiratie - 10.15 uur 

 

Zondag 29 januari - Preek van de Leek – 17.00 uur 

Bij de Preek van de Leek leren we inspiratiebronnen kennen van diverse sprekers. 

 

Woensdag 1 februari - filmavond - 18.00 uur 

In de nieuwsbrief wordt aangekondigd welke film getoond wordt. 

We beginnen de avond met een maaltijd. 

Opgeven bij Jelma, jelmawiegersma@gmail.com 

 

Zondag 19 maart - Ontmoeting met gevolgen - 15.00 uur 

Een toneelstuk van Sikke en Korneel Roosma over een ontmoeting tussen de vrouw 

van Menno Simons, Geertruydt Jansdochter Hoyer en haar achter-, achter-,  

achterkleindochter Geerte de Vries. 

Locatie: de Doopsgezinde kerk in Deventer. We rijden samen.  

Opgeven bij Jelma, jelmawiegersma@gmail.com 

 

 

Voorjaar 2023 - De Wolwever boekenmarkt 

In samenwerking met de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Vaassen organiseren 

doopsgezind en remonstrants Zwolle een boekenmarkt in het voorjaar 2023 in en 

rondom de Wolweverkerk.  

 



Binnenkort begint de inzamelingsactie. Kijk eens in je boekenkast. Welke boeken zou 

je willen inbrengen? Een mooie gelegenheid om de boekenkast op te ruimen. Iemand 

anders kan dan van jouw boeken 

genieten voor een klein prijsje. 

De opbrengst van dit initiatief 

komt ten goede aan de kas van 

de Doopsgezinde en 

Remonstrantse gemeentes in 

Zwolle en dat is meer dan 

welkom. 

Je hoeft niet te sjouwen met de 

boeken. Wij komen ze graag 

halen. Een telefoontje of mailtje 

naar een van ons is voldoende. 

 

John Butterfield – 06-51094571  

Rachel Lopes Cardozo – 06-52146226 

Inge Straks – straksi@kpnmail.nl 

Gerard W. van Dorp – gwvandorp@planet.nl 

Jelma Wiegersma – 06-19506520 

Steffen Zantingh – 06-52068283  

Claas Hamming – 06-53372764 

 

 

 

 

 

 

 

Inleverdatum kopij woensdag 18 januari 2023  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    
 


