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Nummer 43, mei 2022 

  



 

      DE WOLWEVER     

 

 

 

Een reis van duizend mijl 

begint onder je voeten. 

 

 

 

 

Als je snel aan iets begint, misluk je. 

Als je dingen probeert te grijpen raak je ze kwijt. 

Als je een project met geweld wilt voltooien, 

verniel je wat bijna rijp was. 

 

Daarom verricht de Meester daden 

door de dingen hun eigen loop te laten nemen. 

Hij blijft net zo kalm 

aan het begin als aan het eind. 

Hij heeft niets, 

dus hij heeft niets te verliezen. 

Wat hij verlangt is niet verlangen; 

wat hij leert is afleren. 

Hij herinnert mensen er gewoon aan 

wie ze altijd zijn geweest. 

hij bekommert zich uitsluitend om de Weg. 

Daarom kan hij voor alle dingen zorgen. 

 

 

De schrijver van deze oude Chinese wijsheid is Lao Zi. Voordat hij een lange reis ging 

maken vroeg een poortwachter van de stad of hij zijn wijsheden wilde delen door ze op 

te schrijven. 

Dit is één van zijn spreuken. 

 

Een reis van duizend mijl begint onder je voeten. 

 

Zo gaan we onderweg.  

Dank voor al jullie kaarten, brieven, e-mails, appjes en goede wensen.  

Ze zijn allemaal goed aangekomen en maken deel uit van mijn voorpret. 

 

We zien elkaar! 

Fride Bonda 

 

  



KERKDIENSTEN van de Wolwevergemeente 

Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur 

 1 mei  geen dienst 

 8 mei  Wolweverviering  ds. Lense Lijzen   

15 mei  geen dienst 

22 mei  Creatieve kerk  voorbereidingsgroep 

29 mei  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 

Op 8 mei gaat voor ds. Lense Lijzen, predikant in de 

Geertekerk in Utrecht waar de Remonstranten uit het midden 

van het land hun thuis hebben. 

Hij gelooft dat er een grote kracht uitgaat van een 

gemeenschap van mensen, die in hun dagelijks leven de meest 

verschillende dingen doen maar elkaar op geregelde momenten 

opzoeken. Niet met de rug naar elkaar toe maar open voor en 

nieuwsgierig naar elkaar en naar de samenleving. Met een 

speciale plek voor de bijbelse traditie, niet star maar verbonden 

met wie anders denken en geloven. 

Hij studeerde theologie aan het Remonstrants Seminarie en is vanaf 1996 predikant, 

eerst in Amsterdam en daarna in Groningen. 

Op 22 mei staat een creatieve 

viering op het programma. Een 

hele leuke viering voor jong en 

oud. Deze viering zal wat anders 

zijn dan andere vieringen. Na een 

kort verhaal zal er in groepjes de 

mogelijkheid zijn om een creatieve 

verwerking te maken rondom het 

thema. We hopen zo op meer 

verbinding tussen jong en oud! 

  

 

Diaconale collecten in mei 2022 

De collectes van 22 mei en 24 april zijn omgewisseld, vanwege de wisseling van de 

‘Creatieve Kerk’. 

Hierbij alsnog even de toelichting voor het Steunfonds. 

Zondag 24 april 2022 Steunfonds Pupillen Diet Koster 

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


Dit betreft de kinderen van de weeskinderen, die zuster Diet Koster (voormalig lid van 

de Doopsgezinde Gemeente Zwolle) in de loop der jaren heeft opgenomen in het mede 

door haar geleide weeshuis op de West-Bank in Palestina. Deze groep kinderen vormt 

nog steeds een clan (grootfamilie), die samen zorgen voor de (studie van) de 

kleinkinderen. 

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 Diet Koster. 

Zondag 8 mei 2022  NeMaTo 

NeMaTo Change a Life is het ontwikkelingsproject in enkele townships in Zuid-

Afrika, waaronder Nelson Mandela Township, dat jaren geleden is opgezet en nog 

steeds enthousiast begeleid wordt door oud-Zwollenaar Jan Blom van Assendelft. 

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

Remonstrantse Gemeente Zwolle, o.v.v. diaconale commissie, NeMaTo 8-05 

Zondag 22 mei 2022 Actueel doel, nader te bepalen door de voorbereidingsgroep. 

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

Doopsgezinde Gemeente Zwolle, o.v.v. collecte 22-05  

 

Uit de Doopsgezinde kerkenraad 

 

Ledenvergadering 

Dinsdag 10 mei a.s. is de ledenvergadering. We 

beginnen om 19.30 uur in de kerkzaal. Eén van 

de onderwerpen op de agenda is de presentatie 

van het resultaat van de commissie toekomst 

gebouw.  We zien dan de voors en tegens van 

de diverse opties t.a.v. de mogelijkheden betreffende de toekomst van ons gebouw.   

We nemen nog geen besluiten hierover. Dat zal in de najaarsvergadering geagendeerd 

worden. Alle leden en vrienden worden van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.   

 

Predikant 

Nu onze eigen predikant ds. Fride Bonda met haar man op pelgrimage is in de maanden 

mei en juni, zal Bertha Groen zo nodig waarnemen. Mochten jullie contact met Bertha 

op prijs stellen laat het dan even weten via de voorzitter Tineke de Vries,  

tel. 06-25363195. 

 

 

Uit de Remonstrantse kerkenraad 

 

Vergadering voor leden, vrienden en belangstellenden 

Graag nodigen wij jullie uit voor de voorjaarsvergadering van de Remonstrantse kerk. 

Deze zal plaatsvinden in de kerkzaal van de Wolweverkerk op dinsdag 17 mei vanaf 

19.30 uur. De agenda en de bijhorende stukken worden u ruim voor de vergadering 

toegestuurd. Wij hopen van harte dat u meedoet, want er zijn belangrijke zaken te 

bespreken over onze toekomstige ontwikkeling/samenwerking en onze financiële 

situatie. Uw mening is erg belangrijk. 

 



 

Contactleden 

Onlangs vonden er enkele veranderingen plaats bij de Remonstrantse contactleden. 

Margreet Huijgen stopte met haar functie wegens drukke werkzaamheden. Zij is zeven 

jaar contactlid geweest van een aantal wijkleden in Zwolle. We bedanken Margreet 

heel hartelijk voor haar inzet. Het is fijn om te kunnen berichten, dat Wendelien Joekes 

opnieuw contactlid is geworden in Hattem. Welkom in deze functie. We wensen je een 

goede tijd toe. 

Onze gemeente kent nu 12 contactleden. Zij onderhouden namens de gemeente contact 

met de mensen in hun wijk. Dat kan door een bezoekje, een telefoontje, appje of mail. 

Dat hangt af van waar behoefte aan is en van de eigen mogelijkheden van het 

contactlid. De contactleden komen ook enkele keren per jaar als groep bijeen, in mei 

samen met onze Doopsgezinde collega’s. 

Nellie Beukema-Kremer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palmpasen en Pasen 

 

We kijken terug op mooie 

Palmpasen- en Paasvieringen. 

Met Palmpasen hebben we met 

de kinderen Palmpaasstokken 

versierd. Hoewel het altijd veel 

werk is, zijn de stokken 

uiteindelijk erg mooi geworden. 

In de vorige Wolwever staan de 

betekenissen van de versieringen 

uitgelegd. 

 

Ook met Pasen was het erg leuk. 

Na het lezen van het Paasverhaal 

uit de kinderbijbel zijn we naar buiten gegaan om Paaseieren te zoeken in het park.  

Het was heerlijk weer en de kinderen vonden het erg leuk! 

Dieneke en Valerie 

 

  

Voor kleine en grote mensen 



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. 

 

In deze Wolwever een kijkje in het leven van Nico Gravesteijn. 

2 maanden te vroeg zag hij het aardse 

levenslicht. Zijn moeder moest 

opgenomen worden in het ziekenhuis, bij 

de nonnen, en beviel van een zoontje, 

Nico. Er werd die dag ook een meisje te 

vroeg geboren. De wiegjes stonden naast 

elkaar in de babyzaal. 

Nico kende een goede jeugd, eerst in Den 

Haag en later in Amsterdam. Het gezin 

was niet kerkelijk in de zin dat men geen 

kerk bezocht. Nico’s moeder was 

Remonstrant en zijn vader behoorde niet 

tot een kerkgemeente maar vond 

christelijke normen en waarden belangrijk 

om mee te geven aan de kinderen. Nico 

ging naar zondagschool in het vrijzinnige 

kerkje aan de Beeklaan te Den Haag. Hij volgde later catechisatie bij de 

Remonstranten. Als kind was hij lid van VCJC (Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale) 

en doorliep alle leeftijdsgroepen met de bijbehorende weekenden en (zomer-) kampen. 

Eenmaal verhuisd naar Amsterdam werd eerst de HBS doorlopen. Hij kwam voor de 

catechisatie in contact met wijkpredikant ds. Van Hille, een aansprekend spreker en een 

geweldige kerel. Nico deed belijdenis op zijn 18e en was betrokken bij de jonge 

gemeente Remonstranten. Er zijn nog steeds dierbare contacten met leden uit die tijd. 

Toen Nico eenmaal zelf leiding kon geven aan jeugd heeft hij VCJC-zeilkampen 

begeleid in Friesland samen met studiemaat.  

Nico studeerde sociale geografie. Het duurde een lange periode want er werd tevens 

gewerkt. Hij verzorgde de debiteurenadministratie bij een import boekhandel en was 

werkzaam als informateur bij het Borgstellingsfonds. Tijdens één van de vele gezellige 

avonden in het café, samen met een studiegenote en haar echtgenoot, werd op een 

avond een zus geïntroduceerd. Al pratende kwam het gesprek op de bijzondere 

geboorte van deze zus. Geboren in het ziekenhuis, bij de nonnen. Een hectisch verloop 

omdat de bevalling zich 2 maanden te vroeg aandiende. En dit…. terwijl de jonge 

zwangere op bezoek was bij haar moeder in Amersfoort….. Nico herkende dit verhaal 

van zijn eigen moeder en de bijzondere samenloop van deze ontmoeting werd hem met 

grote verbazing duidelijk. Deze zus was het te vroeg geboren meisje dat naast hem op 

de kraamafdeling had gelegen! Dat dit meisje een paar jaren later Nico’s vrouw is 



geworden maakt het nog meer tot een wonderlijke gebeurtenis en speciale 

verbondenheid. 

Na het behalen van zijn diploma sociale geografie werkte Nico als docent in 

Amsterdam. De aanstelling was voor 15 lesuren. Toen er inmiddels sprake was van een 

gezin Gravesteijn, met 2 kleine kinderen, werd de bovenwoning aan de Jacob van 

Lennepkade aan de kleine kant. Een vacature voor een volledige baan als docent in 

Hardenberg bood uitkomst. In het verre oosten van het land, bij de Jan van Arkel 

scholengemeenschap werd Nico aangenomen als docent aardrijkskunde en meerdere 

andere vakken. Het was een grote overgang om in Hardenberg te wennen. Een veel 

kleinere woongemeenschap waar iedereen elkaar kent en kerkelijk gezien was er een 

behoudend gereformeerd klimaat. Voor zijn geloofsinspiratie raakte Nico betrokken bij 

de Vrijzinnige hervormde kerk te Ommen. Daar werd op zondagavond gepreekt, 

behalve met kerstmis en Pasen. Dan was er een ochtenddienst. Nico was de enige 

Remonstrant in Hardenberg. Hij kreeg daarom huisbezoek vanuit de meest dichtbij 

gelegen Remonstrantse gemeente, uit Hoogeveen, dhr. Pieter de Jong. 

Rond zijn 29e is Nico ook lid geworden van de vrijmetselarij. Het zelfstandig zoeken 

naar waarheid inspireert hem en het respect hebben voor de eigenheid van mensen is 

een levensmotto. Daarbij, zo zegt Nico, past heel goed de vrijheid van geloven, zoals 

hij dat bij de Remonstranten ervaart.  

Zijn voltijd baan als docent deed Nico met veel plezier. Nico heeft een goed gevoel 

voor humor. Dát kunnen inzetten heeft hem tot een gewaardeerd docent gemaakt. Het 

lukte bijna altijd om een klas met losbandige jongeren tot een samenhang te vormen. 

Ook zijn kijk op het leren buiten de boeken viel bij zijn leerlingen in goede aarde. Tot 

rust komen deden Nico en zijn vrouw in Friesland waar in het buurtschap it Heidenskip 

hun caravan bij een kleine boerencamping aan het water stond. De stilte, rust en de 

sfeer van het merengebied, met de zeilactiviteiten op de Fluessen ervaarden zij vele 

jaren als een weldaad. Zeilen loopt als een rode draad door het leven van Nico. 

Nico was in Hardenberg jaren actief als voorzitter 

van de kleindierenfokvereniging “Pels en Pluim”. 

Nico’s vrouw werkte langdurig in de 

wijkverpleging en leidde als directrice het 

verzorgingstehuis waardoor het echtpaar een 

flinke bekendheid had gekregen. 30 werkzame 

jaren gingen voorbij en er werd nagedacht over de 

periode na het pensioen. Er is gekozen om te 

verhuizen naar een woonplaats met meer 

anonimiteit. Die nieuwe woonplaats werd Zwolle. 

Hier was voor hem keuze uit 3 vrijmetselaarsloges. De aansluiting bij de 

Remonstranten Zwolle was vanzelfsprekend. Een bescheiden kerkgemeente waar  

ds. F. Bonda net was aangesteld.  

Tijdens het pensioen kwam er de mogelijkheid om reizen te gaan maken. Verre landen 

als Peru en Bolivia zijn bezocht. Door met lokale gidsen in contact te komen waren 

deze reizen avontuurlijk en cultureel rijk aan ervaringen. Zo vond Nico het bezoek aan 

Macchu Pichu, de historische Inca-stad, een hoogtepunt. Zo indrukwekkend! Ook 

Marokko en Ierland werden bereisd en intens beleefd. Heel waardevol om op terug te 

kijken.  



Met regelmaat werd er door Nico mee geholpen met de begeleiding van reizen voor 

gehandicapten. Ook is er betrokkenheid bij het Onthaastcafé waar iedere 14 dagen 

gegeten wordt samen met mensen met een beperking. Binnen “onze” kerk heeft Nico 

mee geholpen binnen verschillende taakgebieden. Samen met Joke van Vuuren werden 

er vele ouderenreisjes georganiseerd. Nico heeft in de kerkenraad gezeten, is lector 

geweest en hij is, tot op de dag van vandaag, wijkcontactlid voor andere gemeente-

betrokkenen. Persoonlijk heb ik Nico leren kennen als de vriendelijke en 

belangstellende man waarvan je het liedboek ontvangt aan het begin van een viering. 

Makkelijk in het leggen van contact. We hadden een mooi gesprek waarbij ik getuige 

was van een snelle reis door zijn leven.  

Veel dank daarvoor! 

Ellis van der Zee, redactielid 

 

 

Liturgisch (bloem)schikken 

Zoals in de vorige Wolwever te lezen 

was, hebben we met een aantal 

mensen een cursusdag liturgisch 

bloemschikken gehad. Dat 

inspireerde mij om op 3 april een 

schikking te maken voor de vesper 

waar het Stabat Mater van Vivaldi 

uitgevoerd werd; prachtige muziek, 

mooi vertolkt door Rachel Lopez 

Cardoso met Johannes Dijkstra op het 

orgel, die het grote lijden van een 

moeder om de dood van haar kind 

verbeeldde. Daar koos ik dus voor 

paarse (kleur van lijden) ondergrond, 

een eenvoudig houten kruis, 

doornentakken, stenen en 3 rode 

rozen (drie-eenheid, liefde, 

stekeligheid). 

Zo maakte ik samen met Ineke-

Regina Uytenbogaardt een schikking 

voor Goede Vrijdag en Pasen. 

Over de paasschikking (zie foto) 

stond een korte uitleg op de liturgie (nog na te lezen op de website). 

Het was enorm inspirerend om aan de hand van voorbeelden op internet met een aantal 

ingrediënten samen een schikking te maken. Idee van de één, idee van de ander, 

samenvoegen, schikken en dan een resultaat dat we beiden niet verwacht hadden. 

Hieruit bleek dat 1+ 1 niet altijd 2 is, maar veel meer. 

Karin Janze 

  



DAT MOET 

Mag je nog genieten 

 Van de volle zon 

 Als niet zo heel veel verder 

 Mensen levens achterlieten 

 Huizen, scholen, pleinen 

 Waar hun liefde ooit begon 

  

Mag je kijken naar je kind 

 Dat op pad gaat naar het strand 

 Een bijbaan wacht op hem 

 Als jongens net zo oud 

 Zich in diezelfde nacht 

 Vol overgave storten 

 In strijden voor hun land 

  

Mag je camelia’s zien bloeien 

 Je verbazen hoe dat felle rood 

 Na dorre kou komt bovendrijven 

 Er is leven, er is leven na de dood 

  

Mag je lachen om een koe 

 Die huppelt, hapt naar frisse lucht 

 Als kilometers verder 

 Kinderen huppelen 

 Op hun reddeloze vlucht 

  

Mag je zingen over lente 

 Als mannen schreeuwen over haat 

 Mag je zoeken naar een kus 

 Als alles steen voor steen 

 Steeds kapotter gaat 

  

Mag je nog genieten 

 Of sla je de plank mis 

 Als het mooie verderop 

 Juist ver te zoeken is 

  

Als midden in verdriet 

 Niets er nog toe doet 

 Dan mag genieten niet 

 Dan is het iets 

 Dat moet 

 

gedicht van Richard Kemper 

(ingebracht door Dieneke Dijksma)  



 

VOORAANKONDIGING 

Als Zwolse Remonstranten zijn wij van plan om een legpuzzel te maken van 1.000 

stukjes van de bekende Wolters schoolplaat van de Dordtse Synode in 1619. Deze 

schoolplaat werd vervaardigd in 1911 en sierde menig lokaal. Deze puzzel wordt aan 

alle Remonstranten in Nederland aangeboden. 

VERLEDEN – HEDEN – TOEKOMST 

Bij deze puzzel wordt een brochure geleverd. Daarin wordt onder andere een link 

geplaatst naar de EO uitzending “God in de lage Landen”, waarin Ernst Daniel Smid 

reist door de geschiedenis en verhaalt over deze historische kerkvergadering. Daar is de 

basis gelegd voor de Remonstrantse Broederschap. Maar niet alleen het verleden wordt 

belicht. Ook wordt er naar voren gekeken aan de hand van de Beleidsvisie 2020-2030: 

“Remonstranten een bezield verband.” 

Wij denken dat veel Remonstranten dit spel willen hebben. Het wordt een “collectors 

item”. Bovendien is het een origineel cadeau voor kinderen en kleinkinderen in de 

maand december. Het kan in familiekring leiden tot interessante gesprekken. 

FUNDRAISING 

Alle Remonstrantse gemeenten kunnen deze puzzel gebruiken om hun ‘kas te spekken’. 

De verkoopprijs bedraagt € 39,95. Als men er vijftig verkoopt brengt het € 1.000 op 

voor de gemeentekas. De bestellingen worden per gemeente geleverd en door hen 

verder gedistribueerd. 



TIJDPAD 

Om de puzzels tijdig te kunnen leveren sluit de inschrijving op donderdag 15 

september. Dan kan de uitlevering plaats vinden in de eerste week van november. Mooi 

op tijd voor de decembermaand. Binnenkort ontvangt U een bestelformulier. 

VRAGEN? 

Wil je meer weten over dit project stuur dan een mail naar 

wolweverzwolle@gmail.com of bel 06-53372764. Wij beantwoorden uw vraag graag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stuwkracht 10 

Dezer dagen bracht de post mij, zoals jaarlijks, het door penningmeester Joop Lavooij 

netjes en zorgvuldig toegelichte jaarverslag van de stichting Stuwkracht 10. Het is 10 

jaar geleden dat ik mij heb laten overschrijven van DG Aalsmeer naar DG Zwolle, 

maar hier heb ik er nooit meer iets over gehoord. Misschien vanwege vergrijzing? 

Doperse bescheidenheid om niet te koop te lopen met het aardse slijk? Of in Overijssel 

onbekend gebleven? Geen Open Ruimte in de liturgie? Hoe moeilijk is het om als rijke 

door de hemelpoort te komen? 

Tijdens het Doopsgezind Wereldcongres 1967 in Amsterdam, riep Elmer Neufeld de 

mensen op tenminste 10% van het bruto inkomen te reserveren voor goede doelen. Een 

daverend applaus kwam hem ten deel. Toen iedereen weer huiswaarts ging, bleef de 

oproep hangen bij Jetze Jorritsma. Samen met bijna 100 andere doopsgezinden pakte 

hij het idee op en startte met de stichting Stuwkracht 10 en een ANBI-erkenning. Tegen 

alle tendenzen in, is in het afgelopen jaar het totaal van de bijdragen hoger uitgevallen 

dan in 2020. 

Dankzij nalatenschappen is er vermogen opgebouwd, waardoor afgelopen jaar niet 

alleen aan alle goede aanvragen om steun positief antwoord kon worden gegeven,  

maar óók besloten kon worden om voortaan jaarlijks tien mille extra uit het vermogen 

te gaan besteden. 

Er wordt opgetreden in overleg met Doopsgezind Wereldwerk, Doopsgezinde Zending 

en Mennonite Central Committee, maar de meeste bestedingen zijn ‘diaconaal’ in eigen 

 

BEZORGEN WOLWEVERS 

Het bezorgen van de papieren Wolwevers scheelt een flink bedrag aan 

portokosten. Steffen Zantingh neemt veel van de bezorging voor zijn rekening. 

Het is altijd in de laatste week van de maand. Het zou heel leuk zijn wanneer 

anderen daarbij ondersteunend zouden kunnen zijn. De verspreiding gebeurt na 

het stickeren bij Tineke Boot. Er wordt nu een bezorger gevraagd voor de 

bezorging binnen Aalanden, Stadshagen en Westenholte (totaal ongeveer 15 

Wolwever-adressen) een klus van anderhalf uur. Lijkt je dat wat? Meld je dan bij 

Steffen; zantinghvanderzee@zonnet.nl. Hij vertelt je alles over wat het bezorgen 

inhoudt. Vervangende bezorgers zijn i.v.m. de vakantie van Steffen voor eind mei 

en eind juni is ook heel welkom. Alle Wolwevers bezorgen binnen de gemeente 

Zwolle is een fietsafstand van bijna 60 km.  

 

mailto:wolweverzwolle@gmail.com
mailto:zantinghvanderzee@zonnet.nl


land, aangedragen door Doopsgezinden, individueel, als gemeente of instelling.  

Die variëren van een pruik voor een kankerpatiënt, een invalide-bus, elektrische fiets 

voor een minder valide, studieproject West Bank, project Vermaning Giethoorn, 

jubileum AKC (jongeren) e.a.. 

Ook bij Stuwkracht 10 laat zich de vergrijzing echter voelen. Graag dus aandacht voor 

dit fonds. 10% van uw pensioen hoeft niet, want ook kleinere bedragen zijn welkom op 

NL30 INGB 0001 2110 2110 t.n.v. Stuwkracht 10 te Oostzaan. Zie 

www.stuwkracht10.doopsgezind.nl/ of Stuwkracht10@doopsgezind.nl 

Vanzelfsprekend zijn bijdragen van Remonstranten ook méér dan welkom. 

Bij voorbaat hartelijk dank! 

Theo te Winkel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE GROENE KERK 

Het was op 12 april jl. dat onze dochter een berichtje plaatste op haar Instagram en 

Facebook. Het kwam bij me binnen. Onze dochter studeert bos- en natuurbeheer in 

Velp. De stand van zaken van moeder aarde, de ecologische samenhangen en de 

opdracht er bewust en zorgvuldig mee om te gaan zijn een flink deel van haar 

levenshouding. De noodzaak daarvan werd door dit berichtje uitgelegd. Deze dag is het 

Dutch Overshoot Day: De dag waarop Earth Overshoot Day zou plaatsvinden als 

iedereen in de wereld zou leven zoals wij dat in Nederland doen. Helaas is dit absoluut 

geen feestdag, maar een negatieve trend, gezien het feit dat Overshoot Day ieder jaar 

steeds eerder valt. Het betekent namelijk dat we tussen 1 januari en 12 april 2022 

precies net zoveel grondstoffen hebben gebruikt als de Aarde in een heel jaar kan 

regenereren. Voor Nederland is het dit jaar 2 weken eerder dan in 2021. Waarom scoort 

Nederland zo hoog en wat kunnen we doen om er iets aan te veranderen? 

Het artikel vervolgde met harde cijfers en feiten, nee…beslist geen feestdag. 

https://earthcharter.nl/12-april-2022-nu-al-dutch-overshoot-day/  

Ik vind het leuk om 2 tips met jullie te delen. Want gedragsverandering kun je alleen 

zelf realiseren.  

Er zijn tegenwoordig steeds meer tools te vinden die consumenten helpen hun 

individuele verbruik in kaart te brengen. Men kan bijvoorbeeld een verandering 

teweegbrengen door uit te vinden wat jouw eigen ecologische footprint is op de 

Ecological Footprint Calculator of via de Voetafdruktest van het WWF. Bij deze testen 

beantwoord je een selectie vragen over je levensstijl die jou inzicht geven in hoeveel 

energie je verbruikt en wat je het beste kunt doen om deze gewoontes te verduurzamen. 

Iedere verandering is er tenslotte één die helpt de druk op de aarde te verlichten!  

http://www.stuwkracht10.doopsgezind.nl/
mailto:Stuwkracht10@doopsgezind.nl
https://earthcharter.nl/12-april-2022-nu-al-dutch-overshoot-day/


Ter afsluiting, bemoediging en ondersteuning deel ik graag de volgende spreuk. Ik 

leerde deze op mijn opleiding op de biologisch dynamische land- en tuinbouwschool 

(’83-’87): 

Heb de aarde lief, want Gij zijt aarde. 

Heb de lucht lief, want dat is Uw adem. 

Het levende water lief, want dat is Uw bloed. 

Heb de zon, de maan en de sterren lief, want zij zijn Uw licht. 

Heb alles wat leef lief, want alle leven is Uw leven. 
Ellis van der Zee 

 

 
 

Paradijs in de polder, een verrassende wandeling 

Op 23 april maakten we met een klein groepje een wandeling om opnieuw een paradijs 

in de polder te ontdekken. Het was prachtig weer en een mooie, verrassende en 

gevarieerde wandeling. We vertrokken bij de Kas van Kaat aan de Kuyerhuislaan aan 

de rand van Zwolle. De Kas van Kaat is een biologische onderneming met o.a. een 

bakkerij, kwekerij en een lunch-café, en waar ook mensen werken met afstand tot de 

arbeidsmarkt. 

Het landschap was afwisselend. We liepen langs weilanden en een pas aangelegd 

bosperceel. Dat laatste lag naast het vernieuwde stuk spoorlijn richting het noorden en 

Emmen. De Westerveldse Aa stroomt hier. Het is een mooi beeklandschap en geschikt 

om te wandelen en te fietsen. Mooie natuur naast ingenieuze technische constructies. 

Verderop een prachtig oud bos met een vennetje en grote eiken en beuken. Onderweg 

zagen we verschillende soorten bloemen, o.a. dotterbloemen en wilde hyacinten. Aan 

het eind van de wandeling kwamen we door het Kiekeboslaantje, een kleine villawijk 

met grote en mooie huizen. En we kwamen langs de Joodse begraafplaats aan de 

Kuyerhuislaan. Vanuit de verte lazen we het opschrift: ‘Ieders stof keert weder tot de 

aarde en de geest tot God die hem gegeven heeft’. 

Tijdens de wandeling lazen Aart en Karin mooie teksten en liepen we een stukje in 

stilte om te luisteren naar de vogels en andere geluiden in de natuur, met op de 

achtergrond wel de voorbij gaande treinen. Een wandeling, die zeer de moeite waard 

was en zo dicht bij huis. 

Harry en Nellie Beukema 



Natuur dicht bij huis 

Eerste oefeningen 

Staartmezen hebben dichtbij ’t 

grote raam hun nest gebouwd 

nadat ze ons lieten genieten van 

hun dansjes in de lucht om 

vliegjes, mugjes etc. te vangen. 

Nu vanmorgen komt uit de hoge 

jeneverbes ’t eerste jonkie! 

Deze vliegoefeningen maken 

me blij! 

In de natuur blijf je verwonderd 

kijken als je kunt openstaan en 

ook de tijd neemt. 

Misschien ontvangen we 

boodschappen voor een nieuwe 

tijd? 

Misschien ontvangen we 

verbondenheid? 

Misschien geeft het ons rust dat 

we diep in onszelf weten dat de 

liefde het leed overwint!!! 

Misschien is alle aandacht voor 

elkaar juist die warmte waarbij 

ieder mens groeit en bloeit. 

Geniet van al het moois. 

Conny Tjabbes 

 

Mijn scoot en ik 

Vervelend nou…ik ben bestolen! Het frame, dat zo 

zorgvuldig door de zorginstelling was bevestigd, waardoor ik 

een rollator mee kon nemen, was plotseling weg! 

Je zou zeggen: ‘wat moeten andere mensen ermee’, is dat 

vandalisme of dacht iemand: ‘hè, dat kan mijn moeder ook 

gebruiken?’. Ik hoop het laatste. 

Ik ben in de 25 jaar wel meer bestolen. De eerste keer was 

mijn eigen schuld: ik had mijn sleuteltje in het slot laten zitten, toen ik naar therapie 

ging. Mijn therapeute zei: ‘Er zijn een paar jongelui, die erge lol hebben en ik ben 

bang, dat het met jouw scootmobiel is!’ Omdat ik er op dat moment niet op gekleed 

was, om dat stelletje toe te spreken, deed mijn therapeute dat en gelukkig waren ze zo 

aardig om mijn scootmobiel weer terug te zetten. 

Maar een andere keer hadden ‘ze’ mijn scootmobiel uit het fietsenhok gestolen! En 

helaas werd mijn heerlijke vervoersmiddel een week later in de sloot terug gevonden! 

Ook sprak een man mij een keer aan en terwijl ik hem beantwoordde, pakte hij de tas, 

die in mijn mandje zat! Daar zat een dure regencape in, speciaal om op de scootmobiel 

te dragen! Gelukkig waren er sterke mannen in de buurt, die hem op mijn hulpgeroep 



grepen, mijn eigendom weer teruggaven en hem nog een poosje vast hielden, zodat ik 

opgelucht verder kon rijden. 

Ja, je bent een makkelijk slachtoffer voor wie kwaad wil. Meestal bind ik mijn tas maar 

vast. 

Marijke de Koff  

 

 

 

 

 

 

 

Contactleden bijeenkomst 

Op woensdag 18 mei is er een bijeenkomst van Doopsgezinde en Remonstrantse 

contactleden in de Mennokamer, van 14-16 uur. Het onderwerp is ‘Levenslijnen’. 

Mevrouw Miny Potze zal iets vertellen over haar boek ‘In het licht van de ouderdom, 

zicht op onze levensreis’. Hierin beschrijft zij haar visie op oud-zijn.  

Welke levenslijnen zijn er, hoe werkt dat? En wat betekent dat voor ons werk als 

contactpersonen in onze gemeentes? 

 

Reanimatiecursus 

In de activiteitenfolder stond voor mei een 

reanimatiecursus gepland op de vrijdagavond, zowel een 

basiscursus van 2 avonden als een herhalingscursus van 

1 avond. Tot op heden is er echter nog onvoldoende 

belangstelling voor gebleken. Het voorstel is om de 

reanimatiecursus nu niet door te laten gaan, maar 

opnieuw op de agenda te zetten, voor het seizoen '22-'23.  

Graag horen we van jullie wie eventueel mee zou willen 

doen en of de vrijdagavond dan geschikt is, of dat vrijdagmiddag een betere optie is - in 

dat geval gaan we zoeken naar een cursusleider die het op de middag kan verzorgen 

(niet zeker is of deze gevonden kan worden).  

Jelma Wiegersma 

 

Bijeenkomst RVC mei 2022 

De bijeenkomst van het Remonstrants Vrouwen Contact in mei staat gepland voor 

dinsdag 17 mei om 10 uur. We ontmoeten elkaar bij Zwaantje van Slageren, 

Lorentzlaan 34, 8024 XL Zwolle, tel. 038-4529353. 

Deze keer is het niet één van ons die een inleiding houdt, maar we nemen allemaal iets 

mee, bijv. een gedicht, een tekst, een gebeurtenis of iets anders dat ons raakt(e), en dat 

we willen delen.  

Verder proberen we invulling te bedenken voor het seizoen 2022-2023 (8 keer). Het 

zou fijn zijn als er uit de groep ideeën komen om een inleiding te houden of op een 

andere manier met elkaar een gesprek vorm te geven. 

Tot 17 mei! 

Joke Spiers 

Activiteiten 



Comforters en tasjes maken 

Op maandagochtend om 10.00 uur op 9 en 23 mei gaan 

we weer werken aan het maken van lappendekens en 

tasjes voor vluchtelingen. Er zijn inmiddels 12 

deelnemers, die met regelmaat komen. Niet iedereen 

kan elke maandag, maar omdat de groep zo groot is, 

zijn er iedere keer genoeg mensen om een aardige 

hoeveelheid werk te verzetten. 

Zo is er de afgelopen maandag weer een nieuw patroon 

gelegd, zijn er twee ‘tops’ (aan elkaar genaaide lapjes) 

met tussenvoering op een onderlap gemaakt. Die 

moeten nog omgenaaid en doorgepit worden. Ook 

werd er weer een nieuwe top uitgelegd en werden er 

tasjes genaaid.  H 

 

 

 

Het 
Het is leuk 

om zo 

informeel 

met elkaar 

bezig te zijn. 

We beginnen om 10.00 uur met koffie/thee 

en een praatje. Daarna maken we een plan 

wie wat doet. Soms komt iemand een beetje 

later maar invoegen kan ook altijd; er is altijd 

wel iets te doen. 

Zo aan het eind van de morgen is het altijd 

weer een verrassing om te zien wat er 

allemaal gemaakt is. 

Lijkt het je leuk om mee te doen of gewoon 

een keertje voor de gezelligheid langs te komen, dan ben je van harte welkom. 

Karin Janze  

 

AKC-kamp (Algemene Kamp Centrale) 

Een week lang fietsen, sporten en spellen doen op Ameland?  

Ontdek het eiland en de AKC tegelijk! Ben jij tussen de 9 en 

11 jaar? Houd je van avontuur? Ben je niet bang om vies te 

worden? En vind je het leuk om nieuwe vriendjes en 

vriendinnetjes te maken? Dan zijn wij op zoek naar jou!  

Deze zomer gaat er weer een enthousiaste groep de overtocht 

maken naar het mooie Ameland. Waar we samen een onvergetelijke kampweek gaan 

beleven! En waar je vrienden voor het leven kan maken! Zandkastelen bouwen op het 

strand, fietsen door de duinen, liedjes zingen rond het kampvuur, weg dromen onder de 

sterren, verstoppertje spelen met je nieuwe vrienden in de bos, leiding plagen en vooral 

heel veel mooie herinneringen maken. Wie wil dat nou niet?! Ben je nou nieuwsgierig 

geworden en is dit echt iets voor jou? Wacht dan niet langer en ga mee met de 

Ontdekking! https://akckampen.nl/kamp/ontdekking   

https://akckampen.nl/kamp/ontdekking


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht uit NeMaTo 

 

Odwa doet geweldig werk als onze nieuwe manager. Hij schreeuwt niet om het lawaai 

te stoppen, hij duwt niet om een gevecht te stoppen. Hij kalmeert de leden met zijn 

aanwezigheid. Met meditatieklassen geeft hij leden de tools om hun woede en angst 

aan te pakken. Met een breed scala aan ideeën verandert hij langzaam een 

armoedecultuur van agressie en negativiteit in zorg en ondersteuning voor elkaar. 

 

Als er iets misgaat, en er zullen altijd dingen mis zijn, gaat Odwa er goed mee om. 

Toen twee jonge leden zonder rijbewijs in de nieuwe Quantum gingen rijden, pakte 

Odwa het snel op en vond de daders. Hoewel we de voorkeur geven aan hulp boven 

straf, hebben we in dit geval de jongens een half jaar uit de club geschorst om een 

sterke boodschap te sturen: dit gedrag is volkomen onaanvaardbaar en kan voor ons 

allemaal catastrofaal zijn als het fout gaat. 

 

Met de hulp van Jo en anderen gaan we proberen om van onze rommelige achtertuin 

een kleine hemel van kruiden, bloemen en natuur te maken en leden hierbij te leren 

tuinieren. Uw input is welkom. 

 

Onze oude clubcamera ging een tijdje geleden stuk. We hebben nu alleen mijn eigen 

camera. We kunnen onze fotografiegroep niet slechts met één camera uitvoeren.  

Als iemand een ongebruikte camera heeft, denk dan aan ons! 

 

Zoals altijd zijn uw gedachten en uw steun zeer welkom en gewaardeerd! 

 

Hartelijke groeten, 

Jan Blom  

Van buiten de gemeente 



Benefietconcert voor Bangladesh  

Plantagekerk – 22 mei – 15.00 uur 

Benefietconcert m.m.v. kamerorkest Gelsenkirchen, Shaya van den Berg en 

Judith Capelle 

Op zondag 22 mei wordt in de Plantagekerk een benefietconcert georganiseerd voor 

slachtoffers van vrouwenhandel in Bangladesh door Amader Nir, werkgroep tegen 

mensenhandel. Het Kamerorkest van de Städtische Musikschule van Gelsenkirchen 

onder leiding van Christian van den Berg komt naar Nederland voor dit 

benefietconcert.  

Ook de in Bangladesh geboren sopraan Shaya van den Berg is te horen.  

Daarnaast is er een gastmuzikant, de contrabassiste Judith Capelle.  

Op het programma staan werken van o.a. Händel, Bottesini, Mozart en Haydn. 

Het concert vindt alweer voor de zesde keer plaats. Vorige edities vonden in de 

Wolweverkerk plaats. Er is dit jaar uitgeweken naar een grotere kerk, omdat bij 

vastlegging van de datums het nog niet zeker was of de 1,5 meterregel er wel af zou 

zijn in mei. 

De opbrengst van het concert is bestemd voor: 

- Het nieuwe hulpprogramma voor ‘verhandelde’ vrouwen in Bangladesh, 

waarvan een aantal volkomen onverdiend in de gevangenis is gekomen. Het 

kost veel energie en geld om deze vrouwen vrij te krijgen.  

- Scholen voor kinderen die nauwelijks kans hebben op onderwijs. 

De broeders van Taizé zijn al jaren actief in Bangladesh en onder hen bevindt zich de 

Nederlandse broeder Guillaume (Willem). Broeder Guillaume woont en werkt er al 

meer dan 40 jaar onder de allerarmsten. Zijn zus Marijke Hessels woont hier in Zwolle.  

De werkgroep Amader Nir steunt al jaren het werk van Guillaume en zijn broeders.  

In de pauze worden sjaals, vachten, tassen, kaarten en schilderijen verkocht, ook voor 

Amader Nir. De entree is gratis, er is de mogelijkheid tot het geven van een vrijwillige 

bijdrage.  

Koffie en thee, koek en taart vanaf 14.30 uur, aanvang 15.00 uur.  

Ook kinderen zijn van harte welkom. Wij hopen velen van jullie bij het concert 

welkom te mogen heten. Een eventuele bijdrage kan overgemaakt worden op 

rekeningnummer NL16 INGB 0002 8868 40 o.v.v. Amader Nir t.n.v. M.A. Dedden 

(penningmeester). 

Graag tot ziens op 22 mei in de Plantagekerk! Het adres is Ter Pelkwijkstraat 17.  

Mocht op 22 mei de agenda vol staan, dan is er ook nog de mogelijkheid op 21 mei het 

concert mee te maken in de Ontmoetingskerk in Heerde, Kanaalstraat 21 (aanvang 

15.00 uur). 

Vriendelijke groet van de werkgroep Amader Nir; 

Juul van den Berg, Maria Dedden, Jeanne Kloosterziel,  

Netty Gröllers, Fransje van de Bospoort en Jelma Wiegersma 

 

 

 

Inleverdatum kopij 24 mei: E-mail: dewolwever@gmail.com 

 


