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      DE WOLWEVER     

 

 

 

 

 

 

Gewoon …………….of…… niet gewoon ? 

Tineke de Vries 

 

 

Afgelopen zomer fietste ik op een namiddag in de bossen van het Vechtdal.  

Ongewild was ik getuige van een ruzie in één van de tuinen die ik passeerde.  

De inhoud van de woordenwisseling is mij tot de dag van vandaag bij gebleven. 

 

‘Doe eindelijk eens gewoon’, bulderde een stem van de ene kant.  

‘Gewoon...?’, klonk het aan de andere kant, ‘dan verandert er dus niets.... doe jij eens 

niet gewoon, dan kunnen we verder praten’. 

 

Ik fietste door. Doe eens niet gewoon, dan kunnen we verder praten. Die zin bleef zich 

in mijn hoofd herhalen. Niet gewoon doen en toch of juist dan verder kunnen praten. 

Iets anders doen dan wat normaal verwacht wordt. Verder kunnen praten wanneer het 

gewone niet meer toereikend is. Hoe vaak ga ik niet op de automatische piloot en doe 

hetgeen ik gewend ben. Makkelijk, niet hoeven denken, vertrouwd. Vooral gewoon 

doen en niet opvallen. Al denkend borrelt er iets van onrust in me op. Is het misschien 

zo dat ‘gewoon doen’ ook een blokkade kan gaan vormen voor vernieuwend 

denken in welke vorm dan ook? We zijn zo gewend aan alles wat ons dierbaar is en 

wat we eigenlijk niet op willen geven. Dit is van ons, houden dus zo.  

Kom er niet aan, dit is ons heilig.  

Thuis wordt mijn aandacht steeds meer getrokken door beelden en/of zinnen die 

hiermee te maken hebben. Een baby kan niet geboren worden zonder uit het 

moederlichaam te komen, een slang kan niet groeien zonder zich van zijn oude huid te 

ontdoen. Een kuiken kan niet uit z’n ei komen zonder de schaal te breken, enz.  

Dit natuurlijke proces van verandering moet gebeuren om verandering in gang te 

zetten.. Ik kan proberen om veranderingen te voorkomen omdat het veilig en zeker 

voelt – dus vooral gewoon blijven doen – en blijven in de beperkingen van wat ik ken, 

maar deze beperkingen kunnen ook mijn einde zijn.  

Nee, ik heb mijn les geleerd. Zodra ik mij bewust ben van dingen die ik uit gewoonte 

doe of zeg, moet het alarm afgaan. Ik moet mijn nek uit durven steken, kijken wat en 

waar ik kan veranderen, meegaan met de tijd en de noodzaak van wat gebeurt begrijpen 

en accepteren. Misschien ook iets voor onze huidige geloofsgemeenschappen? 

Met dank aan de ruzie in de achtertuin. 

 



KERKDIENSTEN van de Wolwevergemeente 

Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur 

  5 juni  Wolweverviering  ds. Sigrid Coenradi, Pinksteren 

12 juni  Wolweverviering  ds. Madelief Brok  

19 juni  geen dienst 

26 juni  Wolweverviering  pastor Graddie Meijer 

  3 juli  geen dienst 

 

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 

 

Muziek 5 juni: Twilight Woods 

Kor Pollema  

De composities van de Engelse componist William Baines zijn weinig bekend en 

liggen voor het grote publiek ook niet altijd even gemakkelijk in het gehoor.  

De inspiratie voor zijn stukken heeft hij geput uit zijn aanraking met de natuur.  

Zo roept het eerste nummer uit zijn Twilight Pieces de verstilde sfeer op van een 

ontwakend bos, gehuld nog in een fijne nevel, maar waar reeds de eerste banen van het 

ochtendgloren doorheen schijnen. Om die sereniteit te kunnen weergeven, zoekt 

William Baines de grenzen op van de tonaliteit. In de verte komen zijn samenklanken 

nog wel bekend voor, maar ze missen definitie en bestemming.   

De vergelijking laat zich gelden met de schilderkunst van het impressionisme.  

Ook daar vervagen de contouren. Wat telt is niet geheel nog de scherp getrokken lijn, 

als wel de reflectie van de kleur waarmee het schilderij een pure indruk wil geven van 

wat de schilder heeft gezien. De Waterlelies van Monet bijvoorbeeld vormen een 

tafereel waar verder geen anekdote aan te pas komt. De ene lelie is niet mooier dan de 

andere. Er komt geen eend aan zwemmen. Wat overblijft is een op het doek 

vastgelegde meditatie op het kleurenspel van de waterlelies. 

In Twilight Woods zijn de klassieke connotaties van harmonie en melodie losgelaten. 

Thematische elementen verliezen hun belijning en vervloeien tot een compositie waarin 

ze niet langer hun verhaal kunnen doen. Het resultaat is dat je als luisteraar wordt 

opgenomen in de klank zelve en zo wordt verplaatst naar het bos waar de componist 

zijn indrukken heeft opgedaan.  

William Baines leefde van 1899 tot 1922 en overleed aan tuberculose.  

Hij is dus maar 23 jaar oud geworden. Desondanks heeft hij 150 composities op zijn 

naam staan. Zijn vader was kerkorganist. Beleef het bos eens meditatief en luister 

tijdens de dienst van 5 juni naar Twilight Woods van William Baines. 

 

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


 

Op 12 juni gaat voor ds. Madelief Brok. Zij is opgegroeid in 

Amersfoort in een katholiek gezin. Ze studeerde antropologie en 

deed een opleiding aan de toneelacademie van Maastricht. Na 

ruim tien jaar onderwijs en verschillende theaterprojecten ging 

het toch weer kriebelen. Ze koos voor het traject aan het 

Remonstrants Seminarium in combinatie met een master 

Theologie aan de VU. 

 
Diaconale collecten in juni 2022 

 

Zondag 5 juni 2022 Pinksteren Project Wereldwerk ‘Hulp Oekraïne’ 

Wereldwerk schrijft: 

Samen met andere Europese doopsgezinde hulpwerken SMM, CdS, MH en Multiply en 

met MCC hebben we besloten om onze krachten te bundelen en gezamenlijk op te 

trekken. Afgesproken is dat Multiply, die in Oekraïne een netwerk heeft, het voortouw 

neemt en ons regelmatig op de hoogte houdt van de ontwikkelingen en de 

hulpaanvragen. Zo kunnen we relatief snel anticiperen op de situatie in Oekraïne.  

De drie hoofdlijnen: - aandacht door gebed voor de mensen - financiële ondersteuning 

en - opvang van vluchtelingen geven iedereen een mogelijkheid mee te doen. 

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

Remonstrantse Gemeente Zwolle, o.v.v. diaconale commissie, Hulp Oekraïne 05-06 

Zondag 12 juni 2022 Stichting Vluchteling  

Stichting Vluchteling is een in Den Haag 

gevestigde Nederlandse hulporganisatie, die 

zich primair richt op het verlenen van hulp 

aan vluchtelingen in hun eigen regio. Dat wil 

zeggen aan vluchtelingen en ontheemden, die 

in eigen land of in een buurland wachten tot ze naar 'thuis' kunnen terugkeren. 

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

Gemeente Zwolle, o.v.v. diaconale commissie, Stichting Vluchteling 12-06 

Zondag 26 juni 2022 Community Peacemaker Teams 

CPT Nederland schrijft:  

Wij zijn een vredesorganisatie die streeft naar beëindiging 

van onderdrukking, overal ter wereld. Om dat te bereiken 

luisteren we naar wat de gemeenschappen die onze 

assistentie hebben ingeroepen, zeggen nodig te hebben.  

We versterken de stemmen van deze mensen, die zelf niet 

meer bij machte zijn om onder de onderdrukking uit te 

komen. Dat doen we door: geweldloosheid, beschermende 

aanwezigheid en versterking van lokale stemmen.” 

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

Gemeente Zwolle, o.v.v. collecte 26-06  

 

 

 



 

 

 

 

Uit de Doopsgezinde kerkenraad 

Renze Zijlstra 

Op 10 mei 2022 vond de jaarlijkse ledenvergadering plaats. De opkomst was niet heel 

erg hoog met 14 aanwezigen, inclusief de kerkenraad. Tijdens de vergadering zijn de 

jaarverslagen over 2021 besproken. Wat fijn dat er ondanks Covid toch nog zo veel 

gebeurd is in de gemeente! Renze heeft ons meegenomen met alles rondom de 

financiën. De jaarrekening over 2021 heeft hij toegelicht. Veel dank aan onze financiële 

administrateur, Ronald Tuinstra. Zijn werk zorgt ervoor dat we een goed beeld hebben 

van de financiële status van onze kerk. Kor Pollema en Ekke Klamer hebben dit jaar de 

financiële administratie gecontroleerd en vormden zo de kascommissie.  

De kascommissie heeft alles in orde bevonden en op basis heeft de gemeente de 

kerkenraad decharge verleend voor de financiële administratie over 2021.  

Voor 2022 treedt Kor Pollema af. Hij wordt opgevolgd door Han Joppe.   

De gemeente heeft besloten in de voorjaarsvergadering dat de kerk overstapt naar de 

SNS bank. Het blijkt echter dat deze bank, maar ook de ASN bank geen kerken wil 

aannemen. De kerkenraad gaat nog onderzoeken of de Triodos bank een mogelijkheid 

is. Verder heeft ABN AMRO te kennen geven de bankrelatie met de gemeente te willen 

beëindigen. De bank is van mening dat ze geen goed oordeel kan vellen over de 

gemeente. Dit verbaast de kerkenraad zeer, aangezien alle informatie is aangeleverd. 

Het enige is dat een vragenlijst over vastgoedactiviteiten niet door de kerkenraad 

beantwoord kon worden omdat we een kerk zijn. Aan ABN AMRO is verzocht om een 

vragenlijst ten behoeve van een kerk te ontvangen. Helaas heeft de bank niet het geduld 

gehad. Onze bankrelatie met de ING bank blijft gewoon. 

De Doopsgezinde kerk heeft vanuit de nalatenschap na het overlijden van mevr. Jansma 

een legaat ontvangen. De kerkenraad zal ervoor zorgen dat de nalatenschap netjes 

wordt afgehandeld. Tevens is aan de orde gekomen dat in het komende jaar gezocht 

moet gaan worden naar twee nieuwe kerkenraadsleden. Voor Tineke en Renze zit hun 

periode in de kerkenraad er na dit jaar namelijk op. Als laatste zijn de resultaten van de 

commissie toekomst gebouw besproken.  

De conclusies en aanbevelingen zijn als volgt: 

Het is duidelijk dat de Doopsgezinde Gemeente het gebouw niet lang meer zelfstandig 

in goede staat zal kunnen brengen, onderhouden en aan moderne eisen/verwachtingen 

kan laten voldoen.  

Veel religieuze gemeenschappen zijn al voorgegaan in de stap het gebouw onder te 

brengen in een stichtingsvorm. 

Uit ervaringen elders blijkt dat onderbrengen in een zelfstandige stichting alléén het 

voordeel biedt, dat er een bestuur specifiek op gericht is om het gebouw zo goed en 

goedkoop mogelijk (kosten versus opbrengsten) zowel in stand te houden als op de 

maatschappelijke markt te brengen (te exploiteren). 

Het onderbrengen in een stichting die meerdere monumenten beheert, geeft meer 

ervaring en kracht tijdig de juiste subsidies aan te trekken en in dit veld gekend te 

worden en zelf de juiste wegen te kennen. 

Uit de kerkenraden 



In de Doopsgezinde wereld zijn er enige stichtingen in dit vlak al actief en met name in 

Friesland, maar de enige die al operationeel is, is de Stichting Noorder Vermaning. 

Deze heeft weliswaar (nog) geen als kerk in gebruik zijnd monument onder eigen 

vleugels, maar heeft wél contacten op dit vlak. 

Het is duidelijk dat zélfs bij zo’n overstap het beslist noodzakelijk blijft een ‘eigen’ 

stichtingsbestuur te hebben, die het beheer en met name de exploitatie (verhuur) 

daadkrachtig ter hand neemt. 

Het verdient aanbeveling zo snel mogelijk, vooruitlopend op de juridische stappen en 

verdere oriëntatie op het vlak van monumentbehoud, subsidies en andere stichtingen 

voor/rond kerkgebouwen, een commissie in het leven te roepen, die de huidige taken 

van penning- en kerkmeester op dit gebied in portefeuille neemt. Er moet gelobbyd 

worden en PR gepleegd met daarnaast de wil en inzet om de gebouwtechnische kanten 

op zich te nemen. 

De kerkenraad stelt voor om de conclusie en aanbevelingen over te nemen van de 

commissie. Dat betekent het volgende: het samenstellen van een stichtingsbestuur i.o. 

Dit bestuur dient een businessplan te maken voor het vormgeven.  

Hierin dient aandacht geschonken te worden aan het volgende: 

- de invulling van het kerkelijk gebruik van het pand door Do, Re en derden; 

- de mogelijkheden voor commercieel gebruik van het pand; 

- de noodzakelijke aanpassingen van het pand; 

- vaststellen van de juridische entiteit. 

Dit plan wordt voorgelegd aan de ledenvergadering ter besluitvorming. 

De kerkenraad gaat verder met deze voorgestelde acties.  

De volgende ledenvergadering zal zijn in november 2022. 

 

Uit de Remonstrantse kerkenraad 

Claas G. Hamming 

Uit de algemene leden vergadering Remonstranten Zwolle van dinsdag 17 mei 2022. 

Deze vergadering werd geopend door Michiel Jöbsis. Hij deelde mee dat John 

Butterfield zijn voorzittersfunctie om persoonlijke overwegingen heeft neergelegd.  

De huidige kerkenraad bestaat nu uit slechts drie leden: Janny Buijnink, Fride Bonda 

en Michiel Jöbsis. John Butterfield werd hartelijk bedankt voor zijn inzet. Gedurende 

zijn voorzitterschap heeft hij met veel energie een aantal zaken opgepakt en daarbij 

vooral duidelijkheid aangebracht in de samenwerking met de Doopsgezinden.  

Drie kerkenraadsleden zijn een te smalle basis voor de voortgang, vooral omdat er 

belangrijke afwegingen gemaakt moeten worden, mede omdat de financiële situatie van 

de gemeente zorgwekkend is (zie ook hieronder). 

Gerard Hoogvliet is bereid gevonden om deze vergadering te leiden als moderator.  

Hij stelde een wijziging van de agenda voor en ons daarbij te richten op een aantal 

hoofdpunten: 

- Peiling 

In het najaar van 2020 is de mening van de leden en vrienden gepeild over de 

samenwerking en het samengaan met de Doopsgezinden. De reacties daarop werden 

goed toegelicht en geduid door Willem Spiers. De antwoorden waren wat verdeeld, 

maar de teneur is dat men tevreden is over de samenwerking met de Doopsgezinde 



gemeente, maar dat samengaan nu niet aan de orde is. Daarvoor zijn de verschillen in 

de grondvesten en de identiteit te groot. 

- Financiële situatie 

Penningmeester Michiel Jöbsis heeft de administratie gestroomlijnd om een helder 

beeld te kunnen schetsen. De vermogenspositie per 31 december 2021 en verlies- en 

winstrekening werden gepresenteerd. De al jaren bestaande tendens van dalende 

inkomsten en stijgende kosten leidt tot een zorgwekkend beeld. Aan de hand van deze 

ontwikkeling is een begroting opgesteld voor het lopende jaar. De maatregelen om 

financieel gezond te worden zullen nader worden uitgewerkt en medio september/ 

begin oktober worden voorgelegd op de najaarsledenvergadering. 

- Bestuurlijke situatie 

Janny Buijnink en Michiel Jöbsis legden de vraag voor: hoe nu verder ?  

Uitbreiding van de kerkenraad is noodzakelijk in deze moeilijke tijd. Nadat Gerard 

Hoogvliet, Willem Spiers en Claas Hamming hadden toegezegd om op interim basis 

toe te willen treden tot de kerkenraad volgden meer spontane reacties uit de zaal. 

Applaus steeg op.  

- Aanpak 

De versterkte kerkenraad gaat aan de slag richting de ledenvergadering van medio 

september/begin oktober. Dan komt er een middellang termijnplan met een visie op een 

gezonde toekomst.  

NB: een bijkomend argument om nu door te pakken is dat we het risico lopen dat in het 

najaar COVID weer opspeelt en bijeenkomsten gemeden of verboden worden.  

Onze aanpak vraagt nu eenmaal om een fysieke afstemming, dat is deze keer ook wel 

gebleken. 

 

Wat verder ter tafel kwam. 

Zoals gebruikelijk voor de voorjaarsledenvergadering schreven de predikant en diverse 

commissies hun jaarverslag. Die werden aan de orde gesteld, maar leidden niet tot 

inhoudelijke bespreking. 

Sluiting. 

Janny Buijnink bedankte de aanwezigen voor hun inbreng en Gerard Hoogvliet voor 

zijn leiding. Ook vertelde ze over de vertwijfeling, die ze soms voelde. Maar is nu blij 

met het nieuw elan en de inspiratie, die dat geeft. 

Uiteraard krijgen de leden en vrienden binnenkort de notulen. Daarin wordt ingegaan 

op de details. 

 

 

 

Verhuisd 

Christel en Ivo Ekker zijn begin mei verhuisd naar: 

Nieuw-Loosdrechtsedijk 8, 1231 KX Loosdrecht,  

tel. 035 2400554, email  c.ekker@me.com 

Christel stuurt een hartelijke groet aan alle bekenden. 

 

 

  

mailto:c.ekker@me.com


 

 

 

 

 

 

“Woorden zetten je aan het denken. Muziek laat je voelen. 

Een lied laat je een gedachte voelen”  
– Yip Harburg, een Amerikaans tekstschrijver en dichter 
 
 

 

Een interview met Rachel Lopes Cardozo 

 

Auteur: John Butterfield 

 

Ik vind dat er iets exotisch, spectaculairs, en fascinerends is aan mensen die alleen voor 

een publiek durven staan om te zingen. Het vergt moed, verve, en talent. Er is geen tijd 

om door de zenuwen te friemelen, overweldigd te worden, of te bezwijken. Met vele 

ogen op jou gericht, moet je als een rots in de branding staan, onmiddellijk een 

aanwezigheid uitstralen, en een sfeer neerzetten. Dit om de juiste snaar te raken bij de 

toehoorders. Het zijn ontzettend veel dingen om tegelijkertijd te doen. 

Kijk naar Rachel Lopes Cardozo die regelmatig als soliste zingt in de Wolweverkerk. 

Zij is lid is van verschillende koren en zanggroepen binnen de regio van Zwolle. Zelf 

ga ik vaak op zondagochtend vroeg naar de kerk, waar ik soms het geluk heb Rachel 

een warming-up te zien doen met Kor Pollema voordat de dienst begint. Het is 

inspirerend om de energie en het enthousiasme en de concentratie te zien die beiden 

uitstralen om vorm te geven aan de muziek. De aandacht voor detail om de dynamiek 

optimaal tot uiting te laten komen.  

 

Achtergrond 

Hoewel zingen tegenwoordig een zeer belangrijke rol speelt in Rachels leven, staat het 

niet op de eerste plaats. Allereerst komt haar gezin: echtgenoot Rutger en hun zonen 

Julius die 7 jaar is en Rafael van 4. Rutger en Rachel zijn 10 jaar samen en wonen nu 6 

jaar in Zwolle. Toen ze elkaar ontmoetten, woonde Rachel in Rotterdam. Rutger trok 

bij haar in, maar hij kon er niet goed aarden. Hij kwam oorspronkelijk van het 

Groningse platteland en wilde graag terug naar een regio met meer open ruimte en een 

ontspannen levensstijl. Toen Julius werd geboren werd besloten om een woonruimte 

buiten de Randstad te vinden. Rachel had twee wensen: één was om in de buurt van een 

roeivereniging te zijn omdat het toen één van haar passies was, en de andere was in de 

buurt te zijn van een Remonstrantse gemeente. Uiteindelijk viel hun oog op Zwolle. 

Interview 



Hoewel Rutger zelf 

niet gelovig is, 

respecteerde hij om 

te helpen bij het 

vervullen van 

Rachels wens om 

hun kinderen deel te 

laten zijn binnen 

een 

kerkgemeenschap. 

Julius en inmiddels 

ook Rafael doen 

mee met de 

kinderactiviteiten 

bij Dieneke 

Dijksma en Valerie 

Plugge. 

 

Muziek 

Rachel begon al op jonge leeftijd te zingen en genoot er zeker van. Al vrij vroeg was zij 

er echter van overtuigd dat ze niet de juiste aanleg had en bovendien was haar zanglust 

thuis niet gestimuleerd. Haar eerste ervaring met een muziekinstrument was op 

vierjarige leeftijd toen zij blokfluit begon te spelen. Zij vond het relatief eenvoudig te 

leren en het fluit spelen benadert voor haar het geluid van een stem. Ondanks deze 

vroege inwijdingen zouden muziek en zang jarenlang geen echte rol in haar leven 

spelen. Pas toen zij en Rutger zich in Zwolle hadden gevestigd en ze zich bij de 

Remonstrantse kerk had aangesloten, besloot ze weer te gaan zingen. Ze sloot zich aan 

bij Do-ReVocaal. Rachel ontdekte dat zingen haar energie en plezier gaf, en het vormde 

een ontspannend contrast met haar werk als moeder, echtgenote, en haar dagelijkse 

baan als jurist. Haar muzikaliteit en mooie stem werden snel erkend, maar ze nam zelf 

haar zang niet serieus. Onno Sijperda, één van de koorleden, vertelde haar dat haar 

talent verbeterd kon worden wanneer zij zanglessen zou gaan volgen. Rachel besloot 

dit te doen en krijgt sinds drie jaar les van Jasper Schweppe. Door deze lessen kreeg ze 

meer controle over haar stem en groeide haar plezier in zingen. 

Tegenwoordig besteedt ze zo'n vijf uur per week aan oefenen. Binnen de kerk is dat het 

zingen, onder begeleiding van Kor Pollema en Johannes Dijkstra en het zingen bij  

Do-ReVocaal. Zij zingt ook bij het Huygens Vocaal Ensemble, een gerenommeerd  

a-capellakoor uit Hattem waar je het beste uit jezelf haalt. Daarnaast zingt ze elke 

vrijdag samen met een vriend een repertoire van Franse en Italiaanse liederen. In dit 

verband is zij op zoek naar iemand die vloeiend Italiaans spreekt om haar te helpen met 

de Italiaanse uitspraak. Ken je iemand die kan helpen, laat het weten!  

Met haar leraar heeft ze ook een reeks liederen bestudeerd van componisten Dvořák 

(dat is ‘werk in uitvoering’) en Schumann. Veel van het plezier dat ze uit het zingen 

haalt, is het werken aan de interpretatie van de muziek en teksten samen met andere 

muzikanten, en het vinden van haar eigen weg hierin. Het is een persoonlijk traject.  



Ze heeft niet persé de behoefte om uit te voeren wat ze aan haar repertoire heeft 

toegevoegd. 

Wanneer ze een nieuw muziekstuk begint te leren, gaat ze niet meteen luisteren naar 

interpretaties van andere zangers. In plaats daarvan, begint ze met het lezen van de 

partituur om het stuk te leren. 

 

De rol van muziek in de kerk 

Misschien nogal verrassend voor een zangeres, Rachel luistert niet veel naar muziek, 

simpelweg omdat er met een druk gezinsleven en werk niet veel tijd voor kan worden 

gereserveerd. In de auto zet ze vaak de radio aan op moderne hedendaagse muziek. 

Wanneer zij naar een concert gaat, is dat altijd om naar klassieke muziek te luisteren. 

Zij is dol op Bach. Het spreekt voor zich dat muziek een enorme impact op haar heeft. 

Ook luistert ze graag naar hoe andere mensen zingen, niet alleen professioneel maar 

bijvoorbeeld ook in de kerk. Ze vertelt me dat ze, zonder naar iemand in het bijzonder 

te hoeven kijken, weet wiens stem het is. 

Rachel vindt dat het gezamenlijk zingen van teksten met een gemeente iets meditatiefs 

heeft, en natuurlijk hoe meer mensen er zingen, hoe beter het geluid. Maar 

Remonstrantse kerkgangers opgelet: Rachel vindt dat de Doopsgezinden beter zingen – 

dus we hebben ruimte om te verbeteren – een uitdaging! 

 

Stabat Mater 

Rachel heeft moeite met het lezen van bijbelteksten over het lijden van Christus in de 

aanloop naar zijn kruisiging. Muziekstukken over dit onderwerp zijn voor haar 

gemakkelijker te verteren. Het Stabat Mater, dat ze vlak voor Pasen in de kerk zong, is 

bij het hedendaagse publiek minder bekend dan de Matthäus Passion, maar het is één 

van de beroemdste middeleeuwse Latijnse gedichten gewijd aan de moeder van Jezus 

en haar verdriet door de kruisiging van haar zoon. We weten niet helemaal zeker wie de 

auteur was, waarschijnlijk een Franciscaan uit Frankrijk of Italië. Mogelijke auteurs die 

in de literatuur worden genoemd, zijn Johannes Fidenza (1221-1274), later kardinaal-

aartsbisschop Bonaventura, en John Peckham, een Engelse student van Bonaventura, 

die twintig jaar in Parijs woonde. In het verleden is het gedicht ook toegeschreven aan 

Jacopone da Todi die in 1306 stierf. Het is op muziek gezet door een aantal beroemde 

componisten, waaronder Antonin Dvořák, Joseph Haydn, Giuseppe Verdi, Franz Liszt, 

Franz Schubert en Antoni Vivaldi, om er maar een paar te noemen. 

Het stuk werd haar aangeraden door haar zangleraar en ze begon het in de zomer van 

2021 te leren. Ze oefende voor het eerst in een leegstaande kerk in Zierikzee, voordat 

ze het verder in detail bestudeerde met Johannes Dijkstra. 

 

Remonstrantse kerk en overtuigingen 

Eén van de overwegingen van Rachel om lid te worden van de Remonstrantse kerk is 

de vrijheid om haar eigen weg te vinden in haar religieuze overtuigingen en 

verplichtingen. Er waren geen dogma's om te volgen en niemand vertelde haar wat juist 

was en wat onjuist was in haar geloof. Dit vond ze stimulerend. Ze nam de tijd om haar 

weg te vinden in de kerk en deed een belijdenis toen ze begin dertig was. 



Minstens zo belangrijk voor haar als haar Remonstrantse geloofsovertuiging, is haar 

gevoel deel uit te maken van een gemeenschap binnen de kerk. Door de jaren heen is ze 

erg gehecht geraakt aan ons en aan onze predikant, Fride Bonda. 

Toch ziet zij meerdere uitdagingen. Rachel vindt onze gemeenschap soms te veel naar 

binnen gericht. Ze zou graag zien dat we projecten buiten de kerk oppakken, 

bijvoorbeeld door concrete en praktische ondersteuning te bieden in de armere wijken 

van Zwolle, en gezinnen met kansarme kinderen te helpen. Het is duidelijk dat dit geen 

gemakkelijke weg is, omdat er altijd het gevaar bestaat om arrogant over te komen,  

wat nooit haar bedoeling zou zijn. Maar compassie begint met het zoeken naar wat wij 

voor anderen kunnen betekenen. Misschien iets om ons allemaal stof tot nadenken te 

geven.  

Eén ding is zeker. Rachel zal zich blijven verdiepen binnen de rijke chocoladedoos van 

liederen. We kunnen uitkijken om haar rijke muzikale bijdrage (stem) in de toekomst te 

blijven horen. 

 

Een update van Jasper 

Jasper van der Horst 

Soms kom ik opeens in beeld in het kerkgebouw of in deze 

nieuwsbrief. In april was ik gastvoorganger. En onlangs 

verscheen mijn naam als mogelijke vervanger in geval van 

nood, tijdens de afwezigheid van Fride. Toen dacht ik: laat 

ik eens een update over mijzelf schrijven. Sommigen van u 

vragen zich wellicht af wie ik ben en anderen zullen me wat 

uit het oog verloren zijn. 

Ongeveer zeven jaar geleden heb ik mij aangesloten als 

vriend bij de Remonstranten. In dezelfde tijd besloot ik mij 

te gaan omscholen, ik startte met de vrijzinnige opleiding 

OVP in Bilthoven. Hiermee bleek ik op het goede spoor te 

zijn gekomen. Bij de Remonstranten en in de opleiding vond ik de ruimte die ik zocht. 

In die eerste jaren was ik actief, onder andere in gespreksgroepen en in de zogenaamde 

3+3 commissies, gesprekken tussen Doopsgezinden en Remonstranten. 

Gaandeweg rolde ik steeds meer in de richting van pastoraal werk en intussen ben ik 

een paar stappen verder. Ik ben voorganger geworden bij Vrijzinnig Assen, nu sinds 

anderhalf jaar. In aanwezigheid van een camera, een paar mensen en heel veel bloemen 

heeft Fride mij aan de gemeenschap in Assen verbonden. Zo ging dat toen, in januari 

2021. Tussendoor heb ik een half jaar ingevallen in Hattem. Sinds kort ben ik ook 

voorganger bij de vrijzinnigen in Heerde. 

Daarnaast ben ik begonnen als zelfstandig geestelijk verzorger en heb ik mij 

aangesloten bij het Centrum voor Levensvragen in Overijssel. Dankzij een 

subsidieregeling van de Rijksoverheid is het mogelijk om als geestelijk verzorger 

mensen thuis te bezoeken. Dat wordt geheel vergoed en er is geen indicatie voor nodig. 

Vaak gaat het om mensen in de laatste fase van hun leven, maar dat hoeft niet. Iedereen 

van 50 jaar en ouder kan gebruik maken van deze mogelijkheid. Ik vind het heel mooi 

dat dit kan, omdat steeds meer mensen thuis zitten met ziekte of eenzaamheid of 

anderszins met levensvragen. En steeds minder mensen zijn in zo’n geval aangehaakt 



bij een kerk of ander soort organisatie die ze daarbij zou kunnen ondersteunen. Als u 

iemand kent die mogelijk behoefte heeft aan een goed gesprek, laat het gerust weten. 

Tot zover deze update. Door mijn werkzaamheden, ook vaak op zondag, lukt het mij 

niet meer om actief en aanwezig te zijn zoals in eerdere tijden. Maar ik wil graag 

verbonden blijven en het kan zomaar gebeuren dat ik er opeens weer een keer ben. Als 

u meer wilt weten over mij of mijn werkzaamheden kunt u terecht op mijn website 

www.beleefdevragen.nl. Bellen kan ook: 06-20598381. Hartelijke groeten en tot ziens! 

 

Oude wijn in nieuwe zakken  

Kor Pollema  

Op 5 mei zochten de wijkgenoten van de Veerallee en Assendorp elkaar op voor een 

gezellige koffieklets. Dit ten huize van Conny Tjabbes, onze wijkcontactpersoon. Nu is 

het gebruikelijk dat de wijkcontactpersoon af en toe de leden bezoekt, maar bij wijze 

van proef gebeurde dat deze keer andersom. Een leuk initiatief! We komen samen om 

‘t leven te vieren en zeggen in alle openheid hoe we denken over zingeving in deze 

chaotische tijd van leven. 

Daarmee zijn we gelijk aangekomen bij het centrale thema van deze ochtend, want 

behalve het nuttigen van koffie, koekjes en chocola werd er ook nagedacht over de 

vraag: wat betekent de kerk voor jou? Bij het beantwoorden werd al gauw teruggeblikt 

op het verleden, op meer of minder succesvolle dominees, op de tijd toen de gemeente 

nog een behoorlijke omvang had. Maar hoe zit het met de kerk van nu? Toen bleef het 

even stil.  

Zingeving, verbinding en troost worden steeds meer buiten de kerk om gevonden. 

Troost kun je bijvoorbeeld ook ervaren tijdens een concert in het Academiehuis (de 

Grote Kerk) en voor het overige: in Zwolle barst het van de praatgroepen, 

verenigingen, lezingen en wat al niet meer. Zijn we als kerk niet achterop geraakt ten 

opzichte van ontwikkelingen in de samenleving? 

De doopsgezinde gemeenschap wordt steeds kleiner. Al pratende kwamen we tot de 

conclusie dat doopsgezinde thema’s zoals geweldloosheid, volwassenendoop, 

scheiding van kerk en staat en de weigering om een eed af te leggen minder sterk leven 

en onvoldoende aanslaan om er nieuwe leden mee aan te trekken. Misschien hebben we 

wel te lang en te nadrukkelijk deze trom geroerd zonder stil te staan bij de 

uitgangspunten die daaraan ten grondslag hebben gelegen.   

Hierover nadenkend kwamen we op begrippen als medemenselijkheid, open staan voor 

de ander, vrijheid, geborgenheid, vriendelijk en behulpzaam zijn. Hoe krijgen we deze 

oude wijn weer in nieuwe zakken? We concludeerden dat een antwoord hierop vraagt 

om een open houding, het lef om dingen los te laten in het vertrouwen, dat daarmee 

ruimte komt voor ontwikkelingen die bijdragen aan een levende gemeente. 

 

Er was eens….een middag voor contactleden/wijkcontacpersonen 

Tineke Datema (mede namens Nelly Beukema en Hermine Sievers) 

 “Oud worden is topsport”, met deze uitspraak begon Miny Potze haar bijdrage aan de 

bijeenkomst voor contactleden/wijkcontactpersonen van onze Remonstrantse – en 

Doopsgezinde Gemeente op 18 mei. Zij hebben in die hoedanigheid veel te maken met 

ouderen. Welk beeld hebben zij van de ouderdom?  

http://www.beleefdevragen.nl/


Miny Potze is de auteur van het boek In het licht van de schaduw. Fride had haar getipt 

als interessante spreker over het thema. Dat bleek een goed idee!  

Ze vertelde hoe ze gewerkt heeft in het onderwijs, en zich na haar pensionering nuttig 

wilde maken. Maar er kwam niks. Tot ze gegrepen werd door het boek Nog lang en 

gelukkig: sprookjes en de tweede levenshelft, van Allan B. Chinen.  

Ze gaf een uitleg over jeugdsprookjes, en de verschillende lagen zoals het verhaal, de 

psychologische – en spirituele laag. In de bijlage het beeld van de ouderdomssprookjes.  

Ook op leeftijd hebben we ontwikkelingstaken (gebaseerd op Erik Erikson), zoals 

aanvaarden van jezelf, verkleinen van je ego, omgaan met verlies. Afstand doen, 

onthechten, innerlijke rust horen daarbij. En ook: je 

levenslust houden. Ze had het over de schaduw en onze 

eigen verwerkingsprocessen, die we niet altijd onder ogen 

willen of kunnen zien.  

Ze sloot af met Doen: 

- Luisteren naar elkaar; gebruik wekkende vragen, zoals 

‘vertel daar eens iets meer over’. Begin niet meteen over 

je eigen ervaringen en stel je oordeel uit. 

- Opruimen van spullen, dat geeft ook innerlijke ruimte.  

- Biografisch schrijven (luisteren naar je pen).  

Miny gaf ons in korte tijd veel stof tot nadenken en 

inspiratie waar we mee verder kunnen. Het was goed om 

op deze manier bij elkaar te zijn.  

 
 
LUISTEREN 
 
Als ik je vraag naar mij te luisteren 
en jij begint mij adviezen te geven 
dan doe je niet wat ik je vraag. 
 
Als ik je vraag naar mij te luisteren 
en jij begint mij te vertellen waarom 
ik iets niet zo moet voelen als ik het voel, 
dan neem je mijn gevoelens niet serieus. 
 
Als ik je vraag naar mij te luisteren 
en jij denkt dat je iets moet doen om 
mijn problemen op te lossen, 
dan laat je mij in de steek, 
hoe vreemd dat ook mag lijken 
 
Misschien is dat de reden waarom voor 
sommige mensen bidden werkt, omdat 
God niets terugzegt en Hij geen adviezen 
geeft of probeert dingen voor je te regelen, 
Hij luistert alleen maar en vertrouwt erop 
dat je er zelf wel uitkomt. 
 
Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar 
me en probeer me te begrijpen. 
 
En als je wilt praten, wacht dan even en 
ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou 
zal luisteren. 
 
Leo Buscaglia 



Een preek met een staartje 

Kor Pollema  

De dienst van 8 mei heeft een uiterst aangenaam vervolg gekregen. Na het 

gebruikelijke koffiedrinken was er namelijk gelegenheid om een korte rondvaart te 

maken door de grachten van Zwolle. Dit in de motorsloep van Johan en Mienke, die 

plaats biedt aan maar liefst veertien personen. 

De ‘Spoor bijster’ lag aan de kade bij het Rode Torenplein. Toen iedereen aan boord 

was werd als eerste koers gezet naar de fontein bij de Potgietersingel. Die gepasseerd, 

voeren we onder de Sassenpoortenbrug door richting de Thorbeckegracht. Zelfs 

waagden we ons even buitengaats. Op het Zwarte Water ging het op volle kracht naar 

de Twistvlietbrug.  

Intussen werd er ijverig gediscussieerd over de preek van dominee Lense Lijzen, die 

onder meer handelde over het onderscheid tussen goed en kwaad. De scheidslijn tussen 

die twee is niet altijd even scherp te trekken. Ook hebben we gepraat over de 

mogelijkheid om je te begeven uit de cirkel van je emotionele ‘ik’, opdat je deel kunt 

hebben aan de schepping zoals het bedoeld is. 

De gespreksstof werd verteerd met een uitgebreide lunch. Wie trek had kon kiezen uit 

vlaai, belegde broodjes, noten, een glaasje wijn en andere versnaperingen.   

Eenmaal bij de Twistvlietbrug werd rechtsomkeert gemaakt en na een rondje via de 

Achtergracht meerden we na een dik uur weer aan bij het Rode Torenplein. Wil je ook 

eens mee doen aan een bespiegeling op de Zwolse wateren? Er komt vast wel weer een 

volgende keer en dan ben je van harte welkom. 

 

 

 

  



Creatieve dienst 22 mei, thema gastvrijheid 

Tonnis & Conny Tjabbes 

Deze samenkomst vond plaats onder leiding van Dieneke & Valerie. 

Na een inleiding kwam het filmpje “De kikker en de vreemdeling” met als thema hoe 

vriendelijk ga je om met de NIEUWE-ling, wanneer komt de echte acceptatie? Voor 

jong en oud leerzaam! Het lied van Typhoon sloot er prachtig op aan. 

Daarna stelde Dieneke een 5-tal thema’s voor om uit te kiezen: 

1. naar buiten gaan om met foto’s terug te komen en het 

verhaal te vertellen 

2. werken aan comforters ofwel de lappendekens voor 

vluchtelingen  

3. het maken van vriendschapsarmbandjes  

4. helpen met het maken van buitenlandse hapjes in de 

keuken bij Elise  

5. schrijven van Elfjes  

We waren allen 25 min goed bezig en ook in gesprek met 

elkaar!  

Resultaat samen vertellen, samen zingen en samen smikkelen! Een totaal niet 

chaotische samenzijn maar wel erg inspirerend voor nogmaals alle leeftijden!  

Lieve mensen dankjewel voor de organisatie. Het is zeer beslist voor herhaling vatbaar! 

 

ELFJES: 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zoeken 

Ik zoek 

Help je mij? 

Samen is het lichter 

Gevonden 

Gastvrijheid in Zwolle 

armbandjes 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groene Oren 

Karin en Aart 

Een tijdje geleden kwamen wij op het spoor van ‘Groene Oren’.  

Het is een podcast van Staatsbosbeheer. 

Verrassend is, dat er planten, bomen en dieren uit de Nederlandse natuur  

geïnterviewd worden. 

Zo is er een interview met Paulien de eik. Ze was vroeger een enorme eikel, maar 

tegenwoordig draait alles om ‘personal growth’. 

Wart de hazelmuis uit Zuid-Limburg is enorm trots op zijn ‘beach body’, maar als de 

winterslaap nadert laat hij zijn ijdelheid los. 

Wij vinden het erg leuk om naar te luisteren. 

 

 

 

Verwachtingen 

Claas Hamming 

Wat verwacht je ?  

Na een prachtig weerbericht kan het soms anders uit 

pakken en tegenvallen. Als regen wordt voorspeld en 

breekt de zon toch door dan word je blij. 

Wat verwacht je van een kerk ? Nu en in de toekomst.  

Als Remonstranten willen we graag met leden, vrienden 

en belangstellenden dromen over onze toekomst. Op 

basis daarvan gaan we een reële toekomstvoorspelling 

maken. Een voorspelling die uitdaagt en waar je blij van 

kunt worden.  

Over jouw verwachting willen we op een avond in 

september in een klein groepje gaan dromen. Dat doen 

we aan de hand van de dromen over de kerk in 2030, die 

door een aantal Remonstranten op papier zijn gezet.  

Vooraf zullen wij het boekje digitaal toesturen. Het is tegelijk een ultieme kans om 

elkaar in een ongedwongen sfeer beter te leren kennen. 

Binnenkort krijg je een uitnodiging. Die hoef je niet af te wachten. Meld je telefonisch 

of per mail aan bij Claas G. Hamming (06-53372764) / claashamming@gmail.com 

 

 



 
 

Ringdag 9 oktober  

Janneke Bakker-Kikstra 

Beste leden en belangstellenden van de Ringgemeenten,  

In 2022 mag de Doopsgezinde gemeente Blokzijl de jaarlijkse ringdag van de ring 

Zwolle verzorgen. Deze dag wordt gehouden op zondag 9 oktober.  

Wij nodigen u allen van harte uit om mee te gaan varen.  

We vertrekken in Kalenberg met de boot van Jongschaap, Kalenbergerpad 4, 8377HL 

Kalenberg.  

Programma: 9.30 – 10.00 uur ontvangst met 

koffie op de boot. U kunt parkeren bij 

Jongschaap en aan de Kalenberg Noord, 

vanwaar ook de boot vertrekt en aankomt. 

Vanaf 10 uur is er een korte dienst geleid 

door zr. Bertha Groen-Mol. Daarna varen 

we door de Weerribben en de Wieden. Er is 

dan volop tijd om bij te praten en natuurlijk 

te genieten van de mooie omgeving. Rond 

12.30 uur leggen we aan voor de lunch en 

we verwachten tussen 14.30 en 15.00 uur 

weer terug in Kalenberg te zijn. Voor de kinderen zijn er spelletjes mee en is er de 

gelegenheid om iets te knutselen. De kosten zijn € 12,50 per persoon en de kinderen 

zijn gratis. Wilt u zich voor 15 september opgeven bij de contactpersoon van uw 

doopsgezinde gemeente? We hopen op een inspirerende en gezellige dag. Met een 

hartelijke groet namens de kerkenraad van de Doopsgezinde gemeente Blokzijl.  

 

 

 

 

 

 

Inleverdatum kopij: 26 juni 

LET OP, DIT IS VOOR HET JULI/AUGUSTUSNUMMER  

E-mail: dewolwever@gmail.com 

  



 
 
 
 

 
 

 

Neem de tijd om te denken,  
het is een bron van kracht. 
Neem de tijd om te lezen,  
het is de grondslag van wijsheid. 
Neem de tijd om te spelen,  
het is het geheim van de eeuwige jeugd. 
Neem de tijd om stil te zijn,  
het is de weg naar je bron. 
Neem de tijd om te lachen,  
het is de muziek van de ziel. 
Neem de tijd om vriendelijk te zijn,  
het is de weg naar geluk. 
Neem de tijd om te dromen,  
het is de weg naar de toekomst. 
Neem de tijd om te bidden,  
het is de grootste kracht die op aarde bestaat. 
 
Uit: 12 teksten 

 
    (ingebracht door Dicky Verloop)  



PREDIKANT Voor de Remonstrantse en Doopsgezinde gemeenten: 
Fride Bonda, Staringlaan 6, 3818 RN Amersfoort, 033-4624455, 06-16783562 

Werkdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag. Email: gebonda@planet.nl    
 

ADRESSEN REMONSTRANTEN  
Kerkenraad: 
Voorzitter a.i.:  Gerard Hoogvliet    hoogvlietg@gmail.com  
Secretaris:  vacant 

Notulist: Claas Hamming    claashamming@gmail.com  
Penningmeester:  Michiel Jöbsis    michiel@familienet.eu  

2e penningmeester Ruud Grabijn    ruudgrabijn@gmail.com  
 Giro NL93INGB0000922950 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Zwolle 
Lid:  Janny Buijnink   0527-253415 jannybuijnink@hotmail.com  
Ledenadministratie:  Tineke Boot   038-4654078  tineke.boot@kpnplanet.nl    
Diaconale commissie:  Joke Spiers   038-4531086  jc.spiers@home.nl   
Mailadres Remonstrantse gemeente Zwolle:  remonstrantsegemeentezwolle@gmail.com  
Website Remonstrantse gemeente Zwolle:  https://zwolle.remonstranten.nl       
Landelijk bureau Remonstranten: Landelijk Bureau, Nieuwegracht 27 A, 3512 LC Utrecht,  
tel. 030- 2316970, email: info@remonstranten.nl, website: www.remonstranten.nl 
 

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

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

Ledenadm.:  Ronald Tuinstra  0529-457434           ra.tuinstra@gmail.com  
Kerkmeester:  Aart Hoogcarspel  06-54783582           a.p.hoogcarspel@gmail.com  
Verhuur kerk: Aart en Karin  038-4542611           verhuurdgzwolle@gmail.com  
Website Doopsgezinde Gemeente Zwolle:        http://www.dgzwolle.doopsgezind.nl/  
 

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

Contactpersonen/ coördinatoren voor de volgende aandachtsgebieden: 

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

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

   Nellie Beukema  0529-432934              beukema1@home.nl  

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

   Dieneke Dijksma  038-4229600              dmdijksma@gmail.com  

4. inkoop/schoonmaak Karin Janze  038-4542611              karinjanze@home.nl    

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

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

   Dirk  Brugman  0529-433121              dbrugman@hetnet.nl  

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

8. activiteiten    Janny Buijnink   0527-253415              jannybuijnink@hotmail.com  

     Claas Hamming                06-53372764               claashamming@gmail.com 

         Jelma Wiegersma  06-19506520              jelmawiegersma@gmail.com 

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

Hoefslagmate 29 

8014 HJ Zwolle 


