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Nummer 48, november 2022 

  



 

DE WOLWEVER 
 

       

 

In onze duisternis, ontsteek dan een licht  

(lied uit Taizé) 

 

                                                                                                                  Fride Bonda 

Dagenlang liepen we over eindeloze vlakten in het Drentse landschap.  

De enige bebouwing die we tegenkwamen was de plek waar we gingen overnachten. 

Maar de dag zelf: dagenlang heidevelden, graslanden, veengronden, bossen.  

Ik wist niet dat die ruimte er was in Nederland.  

Op een avond waren we in een dorpje, met een prachtige kerk. Na ons pelgrimsmaal 

zagen we licht branden in de kerk. Dat ziet er uitnodigend uit: in de schemer licht 

achter hoge glas-in-loodramen. Die middag had ik op de website van de kerk gekeken 

en opeens schoot me een regeltje te binnen, dat ik ergens in een kantlijn had zien staan: 

tweede woensdag van de maand meditatie om half acht. Het wás de tweede woensdag 

in de maand, we konden er naar toe! We liepen een paar rondjes om de kerk, langs alle 

oude deuren die we zagen. Geen één ging er open. We schoten een vrouw aan die op de 

fiets aan kwam rijden en misschien ook wel ging mediteren? Zij legde ons uit dat we 

wat harder moesten duwen: de oude deuren klemmen nog al eens. En ja, na enig geduw 

tuimelden we de kerk in. In het koor van de kerk was een klein kringetje mensen 

verzameld, die verbaasd op keken. Het gebeurde niet elk meditatie uur dat pelgrims in 

hun kring kwamen. 

Het was een oase voor de ziel na de ruimte van het landschap waar we door waren 

gelopen. Ik probeerde de stilte van de heide terug te vinden in de onrust van mijn 

gedachten. De sfeer van de ontmoeting in dit oude godshuis werkte mee. Eeuwen en 

eeuwen waren hier zoveel mensen met hun vragen, hun onrust, hun verlangen naar 

verbinding van hoofd en hart. Na het delen van deze zielenwarmte liepen we door het 

donker naar onze slaapplek. Ook hier lichtjes in het donker: sterren, die twinkelden aan 

het donkere firmament. Wat zou er achter die lichtjes zijn?  

De James Webb telescoop die eind vorig jaar de ruimte ingeschoten is maakt 

miraculeuze foto’s van heel oude sterren. Letterlijk kijkt zo’n telescoop terug in de tijd. 

Zo hopen astronomen ooit meer te weten te komen over de oerknal, het licht te zien van 

het begin…  

Zullen we dan ook iets van zielenwarmte ervaren?  

 

 

 

  



Kerkdiensten van de Wolwevergemeente 

Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur 

 6 nov.  Geen dienst 

13 nov. Wolweverviering ds. Fride Bonda 

20 nov. Geen dienst 

27 nov. Wolweverviering ds. Fride Bonda 

 

Bij de vieringen 

In de maand november begint het ontsteken van lichtjes, een oude gewoonte van 

mensen als de dagen donkerder worden. Er is de gedachtenisdienst waarin we de 

namen gedenken van leden en vrienden die dit jaar zijn overleden. Daarna kan ieder 

een lichtje branden voor verlies en verdriet dat jou treft in dit kwetsbare leven.  

Het is lang geleden dat Do-Re Vocaal kon zingen in een gevulde kerk.  

Ze zijn er en zingen met hun liederen troost naar ons toe.  

Zondag 27 november is het de eerste zondag van advent. We gaan een 

Droomboom/Wensboom in de kerk zetten. Alle leden en vrienden zijn uitgenodigd hun 

droom voor beide kerkgemeenschappen in de boom te hangen. Advent is een tijd van 

verlangen naar licht. Zo kun je bijvoorbeeld een wens of droom op schrijven die 

volgens jou meer licht geeft; licht in de zin van betrokkenheid, onderlinge aandacht, 

meer muziek of wat dan ook. Later horen jullie meer over de uitwerking. 

 

Diaconale collecten 

13 november: NeMaTo (via Remonstrantse gemeente Zwolle ANBI) 

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

Gemeente Zwolle, o.v.v. diaconale commissie, NeMaTo 13-11 

27 november: Studiefonds Pupillen Diet Koster (via DG Zwolle ANBI) 

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

Gemeente Zwolle, o.v.v. collecte 27-11  

 

 

 

 

 

Herziening Covid maatregelen 

Wat mag? En wat mag liever niet? 

Voor kerkdiensten en andere kerkelijke bijeenkomsten gelden geen beperkingen.  

De basisregels blijven wel van kracht. 

1.    Bij klachten vragen we U om thuis blijven.  

Uit de kerkenraden 



Thuis kunt U de 2e en de 4e zondag weer vieringen volgen via 

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

Mocht dit i.v.m. afwezigheid van Ronald en/of Martijn niet kunnen, dan laten wij dit 

tijdig weten. 

2.    Laat je, als je dat wilt, vaccineren. 

3.    Handen ontsmetten bij binnenkomst (pompje hangt in de hal). 

4.    Eénrichtingsverkeer: We gaan de kerkzaal binnen via de achterzijde. Na de dienst 

de kerkzaal verlaten aan de voorkant en in de Mennokamer is dan koffie, die achter in 

de kerk gedronken kan worden. 

5.    De stoelen worden verder uit elkaar geplaatst (3 op een rij i.p.v. 4). 

Laten we hopen, dat het hierbij blijft. Mocht het aantal besmettingen verder toenemen, 

dan volgt een volgende fase. We houden U op de hoogte. 

 

Remonstrantse kerkenraad 

Gerard Hoogvliet 

Na de ledenvergadering van 9 oktober j.l. is de kerkenraad begonnen om de plannen te 

concretiseren om de financiële situatie geleidelijk aan weer gezond te krijgen. 

Een van die concrete acties is het opstellen van de begroting voor 2023. Die begroting 

zal op de ledenvergadering van 11 december aan de vrienden en leden voorgelegd 

worden. De oproep om dit jaar nog een extra storting te doen, heeft tot gevolg gehad 

dat inderdaad extra gelden binnenkomen. Dat is goed nieuws!  

Omdat die oproep nog steeds doorwerkt, zullen we de uiteindelijke opbrengst 

meenemen naar de ledenvergadering van 11 december. 

Inmiddels richten we ons ook op de voortgang van de verschillende commissies en 

werkgroepen en komen ook daarop terug in de ledenvergadering. 

We zijn blij dat de streaming van de diensten weer loopt en sluiten aan bij de oriëntatie 

voor een nieuwe streamingstechniek die is uitgezet door leden van de doopsgezinde 

gemeente. Samen met de kerkenraad van de doopsgezinde gemeente gaan we weer om 

tafel in het kader van de samenwerking. Daarnaast bouwen we verder aan contacten 

met ons omringende Remonstrantse gemeenten, passend bij de bredere verkenning naar 

mogelijkheden voor samenwerking. 

 

Dromerig………sssst    

Claas G. Hamming 

In het oktobernummer werd het project “DROMEN OVER DE TOEKOMST” 

uitgebreid beschreven. Een aantal Remonstranten reageerde daarop en gaf aan mee te 

willen denken en dromen. Binnenkort komt deze groep voor het eerst bij elkaar. Als je 

ook mee wilt werken: aanhaken kan altijd. Als het goed ‘loopt’ vormen we een tweede 

groep.  

CENTRALE VRAAG IS:  “WAT VERWACHT JE NU VAN EEN KERK? EN WAT 

ZAL EEN VOLGENDE GENERATIE ERVAN VERWACHTEN?” 

Het worden inspirerende gesprekken in een informele en gezellige sfeer.  

De inhoud van deze praatgroepen worden vergeleken met de resultaten van soortgelijke 

groepen in de regio. Interesse? Stuur een mail aan wolweverzwolle@gmail.com en je 

krijgt meer informatie. 

 



Doopsgezinde kerkenraad 

Ledenvergadering 

Op 27 november na de viering is de ledenvergadering van de doopsgezinde gemeente. 

De stukken hiervoor zullen twee weken tevoren worden toegestuurd. Zet het alvast in 

de agenda! We hopen op een grote opkomst. 

 

Enquête 

De enquête over de huidige stand van zaken in de doopsgezinde gemeente is 

kortgeleden een tweede keer gestuurd. Wie de eerste keer de enquête heeft ontvangen, 

ingevuld en verstuurd, mag er van uitgaan, dat deze is ontvangen (er komt geen bericht 

van ontvangst terug, die mogelijkheid is uitgezet vanuit privacy oogpunt).  

De sluitingsdatum voor het invullen van de enquête was 1 november. Mocht u de 

enquête nog niet hebben ingevuld, doe dit dan het liefst zo snel mogelijk. 

Via onderstaande link is de enquête te vinden: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx8gW02Se5JDoCmHKCJlVqm3zviJaA

cAqlzeJZoKQgJQyYPg/viewform?usp=sf_link  

 

Energie besparen 

We zijn aan het bekijken of het mogelijk is de verwarming korter aan te zetten tijdens 

de activiteiten of op een lagere temperatuur. Hierdoor kan het soms voorkomen dat het 

wat frisser aanvoelt in de kerk. Dit allemaal om energie te besparen. Het is dus aan te 

bevelen om warmere kleding aan trekken dan u misschien gewend bent. 

 

Ledenadministratie 

 

 

 

 

 

Literatuurkring 

Jacinta Janssen 

Op de zonnige middag van 30 augustus kwamen we bijeen. We zaten gezellig in de tuin 

bij Rieke de Vlieger, omgeven door oleanders en fuchsia’s. Wij lezen en bespreken zo 

ongeveer viermaal per jaar een in gezamenlijk overleg gekozen boek van een 

Nederlandse schrijver, maar het is een traditie om in de zomervakantie ieder een boek 

mee te brengen en daarover te vertellen. Een boek dat bij ons een onvergetelijke indruk 

heeft gemaakt of een bijzondere snaar heeft geraakt. 

 

Ter tafel kwamen: 

Verslagen 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx8gW02Se5JDoCmHKCJlVqm3zviJaAcAqlzeJZoKQgJQyYPg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfx8gW02Se5JDoCmHKCJlVqm3zviJaAcAqlzeJZoKQgJQyYPg/viewform?usp=sf_link


Baltische Zielen van Jan Brokken.  

Over de ontwikkelingen van personen uit de  

Baltische staten vanaf WO1 tot recent. 

 

Het is de Kunst van Verliezen van Alice Zeniter. 

Deze Franse schrijfster had in haar opvoeding 

nooit gehoord over haar Algerijnse achtergrond. 

Ze begint bij haar grootvader die in de bergen 

woonde. 

 

Rituelen van Cees Nooteboom.  

De vileine schrijfstijl is heerlijk om te lezen. De 

schrijver roept heel veel op in compacte zinnen. 

 

Het vierluik Het Kerkhof der Vergeten Boeken 

van Carlos Ruiz Zafón.  

De vertaler Nelleke Geel verdient groot respect. 

Vier delen met prachtige literatuur, elke zin is een 

snoepje. De sfeer is mysterieus, sinister en speelt in Barcelona ten tijde van Franco. 

 

De Tolk van Kaboel van Mathieu Aikens. Deze Canadese journalist schrijft een 

documentaire over hoe hij probeert zijn ‘fixer’ te helpen vluchten. Naast de hobbels en 

moeilijkheden, ook de emoties die dat teweeg brengt. 

 

Pieter Marits, lotgevallen van een Transvaalschen boerenjongen van August Niemann. 

Dit boek is van vader op zoon doorgegeven in november 1944. Het heeft zo’n grote 

affectiewaarde dat het opnieuw is ingebonden. Het gaat over de Engelsen, Boeren en 

Zoeloes die elkaars rechten betwisten. 

 

Brieven aan…mijn grootvader/ mijn kleinzoon/ mijn dochter enz. van Abel J. 

Herzberg. De schrijver heeft veel geleden door de Jodenvervolging maar schrijft 

daarentegen met een diepgaande positiviteit jegens het leven en de mens. 

 

Jouw Afwezigheid is Duisternis van Jon Kalman Steffanson. Balanceert op de rand van 

proza en poëzie en beschrijft hoe tijd verstrijkt en niemand onberoerd laat. 

 

Na een zeer genoeglijke middag stappen we weer op de fiets en in de auto.  

We zwaaien naar Rieke ‘bedankt, adieu en tot de volgende keer’. 

Op 11 oktober a.s. bespreken we Wormmaan van Mariken Heitkamp ten huize van 

Ineke Friedrich om 19.30 uur.  

Voor informatie over de literatuurkring neem je contact op met Tineke Datema, 

tiend123@gmail.com 

 

  



Dag voor middenleeftijders 

Dieneke Dijksma 

Op 8 oktober vond voor het eerst een dag voor middenleeftijders plaats. Deze dag was 

georganiseerd door de doopsgezinde gemeenten Drachten en Rottevalle en 

Surhuisterveen in samenwerking met Nick Everts (regiopredikant, Groningen, Drenthe 

en Ost-Friesland). Er heeft zich een groep gevormd die met het nieuwe woord 

middenleeftijders benoemd wordt. De middenleeftijders zijn mensen in de leeftijd 

tussen 25 en ca. 55 jaar. 

Alle doopsgezinde gemeenten in Noord-Nederland (Friesland, Groningen, Drenthe en 

Overijssel) waren aangeschreven. Er waren dan ook deelnemers vanuit Drachten tot 

aan Borne. 

Tijdens deze dag, die plaatsvond op een prachtige locatie in een natuurvriendenhuis in 

Noordlaren, was er veel ruimte voor kennismaking en ontmoeting. De groep bestond 

uit zo’n 25 volwassenen (en kinderen die met hun ouders meegekomen waren). 

Na een lekkere kop koffie of thee met taart, was er in de ochtend een actieve 

kennismaking buiten op het grasveld. Hierna volgde een gezellige lunch. Na de lunch 

was er ruimte voor een wandeling door de prachtige omgeving of even lekker niets 

doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierna volgde verdiepende gesprekken; in groepjes werd er gesproken over de  

behoeften van deze ‘middenleeftijders’ als het gaat over zingeving en kerk zijn.  

Ook waren er groepjes die aan de slag gingen met een vragenspel over bv. leven en 

dood. De dag werd afgesloten met een heerlijke maaltijd. 

Het was een dag die voor herhaling vatbaar was. Uit de aanwezige deelnemers is een 

groep gevormd die een vervolg in maart of april gaat organiseren. Ik zit in deze groep, 

dus als je meer informatie hierover wilt, vraag mij gerust!  



Systeem loopt vast 

Karin Janze 

Het was een indrukwekkende voorstelling op 30 

oktober j.l.. Met zang, virtuoze muziek en gesproken 

woord werd de bezorgdheid over de toestand van/in 

de wereld verbeeld. 

Vooral het telkens terugkerende “doorlopen”, dat uit 

een megafoon klonk maakte veel indruk op mij.  

Je zal daar maar als vluchteling lopen. Je wilt niet 

lopen of je kunt niet meer omdat je zo moe en 

wanhopig bent van zovele dagen op de vlucht zijn. 

De gebroken leiding op de affiche was al in mei zo 

ontworpen en nu is het werkelijkheid. 

Jammer dat er (door het mooie weer?) weinig 

mensen waren. 

 

 

 

 

 

 

Droomboom 

Valerie Plugge, Dieneke Dijksma en Fride Bonda 

Voor alle mensen en kinderen in de kerk van 0-100 jaar. 

Het jaar loopt alweer ten einde en, al doet het weer dat nog niet vermoeden als ik dit 

stukje schrijf (20 graden buiten), gaan we richting Kerst. Er zijn al een aantal plannen, 

die nog wel uitgewerkt moeten worden. Zo is er een idee van een advents (wens) boom 

die gevuld wordt door iedereen die in kerk komt/ alle leden en vrienden. 

Het idee is dat je opschrijft wat je 

belangrijk vindt voor onze 

gemeenschap: doopsgezind en/of 

remonstrant. Bijv. Ik wil dat er 

beter naar de leden/vrienden 

geluisterd wordt. Of dat er meer 

interactieve beweging is in de 

kerkdiensten. (Of juist niet). Het 

idee is dat de besturen/kerkenraden 

iets te weten komen over welke 

richting je belangrijk vindt voor 

onze gemeentes.  

Ook zal er nagedacht worden over 

een vervolg op de creatieve viering voor alle leeftijden/jong en oud. Hopelijk lukt het 

om al deze plannen tot uitvoering te brengen en weer wat (creatieve) energie te 

verspreiden onder jong en oud! 

 

 

Voor kleine en grote mensen 



Ontmoeting en Bezinning 

Een van de belangrijkste pijlers van een kerk zijn de ontmoetingen. Bij iedere 

ontmoeting is iedereen welkom. Er is niet een vaste kring; je kunt altijd ergens 

aanschuiven, ook al is het maar één keer. Wel fijn als je het laat weten aan 

fridebonda@gmail.com 

 

 

 

 

 

Donderdag 3 november - meditatieuur - 19.00 uur 

De eerste donderdag van de maand is er een meditatieuur in de Mennokamer. 

Iedereen is welkom, ook als je nooit gemediteerd hebt. Voor iedereen is meditatie 

telkens weer opnieuw beginnen. Het blijft een oefening, net als het leven zelf. 

 

Donderdag 10 november - lezing over Bonhoeffer - 18.00 uur 

In 2021 is in de kerk de film ‘Angel of Graze’ over Dietrich Bonhoeffer gekeken en een 

week later zou deze lezing plaatsvinden, maar door corona kon dit laatste toen niet 

doorgaan. Dit jaar een nieuwe poging! Iedereen is van harte welkom bij de lezing, ook 

als je de film niet gezien hebt. 

De lezing wordt gegeven door Renze Yetsenga uit Groningen, doopsgezind predikant 

met emeritaat. Vanaf 18.00 uur gaan we eerst met elkaar eten. 

Geef je vooraf even op bij Jelma, jelmawiegersma@gmail.com, 06-19506520. 

 

Dinsdag 15 november - RVC 

Het RVC van 15 november is bij Joke van Vuure, Sichtermanmarke 8,8016 MN 

Zwolle, tel 038-4662644. Onderwerp is: Het laatste deel van haar Strauss cyclus. 

 

Dinsdag 15 november - lezing over Rusland door Helga Salemon - 20.00 uur 

Op uitnodiging van Vrijzinnigen Hattem belicht Helga Salemon de geschiedenis en 

cultuur van Rusland en natuurlijk ook de zorgwekkende verhouding met Oekraïne.  

Er is volop gelegenheid vragen te stellen. 

Drs. BA Helga Salemon is een veelgevraagd spreker over het thema Rusland en de 

voormalige Sovjet-Unie. Met een achtergrond als sociologe, journalist en tolk-vertaler 

Russisch is ze initiatiefnemer en directeur van Most Translation & Research Russia, het 

eerste taal en onderzoeksbureau voor Russisch en Rusland. Daarnaast is ze docent 

Russisch en schrijft ze regelmatig over Rusland in o.a. de Groene Amsterdammer, Vrij 

Nederland en de Volkskrant. Ze is als Rusland-deskundige verbonden aan The Hague 

Centre for Strategic Studies en treedt geregeld op voor radio en tv. In het kader van 

haar werk reist ze regelmatig naar Rusland. In april 2019 verscheen haar boek 

‘Russische ravage, leven met gewone Russen’. Salemon probeert de vaak bizarre 

Russische alledaagse werkelijkheid begrijpelijk te maken voor een Nederlands publiek. 

Locatie: De Marke te Hattem (Daendelsweg 2) 

Tijd: 20.00 uur   

Toegang: 10 euro (pin mogelijk) 

U kunt zich eventueel vooraf aanmelden via secretariaat@vrijzinnigen-hattem.nl. 

Agenda 

mailto:fridebonda@gmail.com
mailto:secretariaat@vrijzinnigen-hattem.nl


Donderdag 17 november - 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! 

 

Vrijdag 25 november - Bronnen van inspiratie - 10.15 uur 

We lezen gelijkenissen en botsen op de soms stugge taal uit oude tijden. Deze keer 

lezen we over de schat in de akker en de mooiste parel voor een koopman.  

Locatie: bij Peter en Fennie Blom van Assendelft, Otto Smikstraat 2a. 

 

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 naar een van ons is voldoende. 

John Butterfield – 06 51094571  

Rachel Lopes Cardozo – 06 52146226 

Jelma Wiegersma – 06 19506520 

Steffen Zantingh – 06 52068283  

Claas Hamming – 06 53372764 

 

OPROEP: het zou mooi zijn als er nog een doopsgezind lid/vriend mee wil doen! 

Aanmelden kan bij Claas Hamming.  

  



ZAL MEN OOIT WIJZER ZIJN 

(Nederlandse vertaling van “Where have alle the flowers gone”) 

 

 

Waar zijn al die bloemen heen 
Lang geleden 
Waar zijn al die bloemen heen 
Lang, lang voorbij 
Waar zijn al die bloemen heen  
Mee met meisjes een voor een 
Zal men ooit wijzer zijn 
O, zal men ooit wijzer zijn. 
 
Waar zijn al die meisjes heen (etc) 
Mee met jongens een voor een 
Zal men ooit wijzer zijn 
Waar zijn al die jongens heen 
In het leger een voor een 
Zal men ooit wijzer zijn 
O, zal men ooit wijzer zijn. 
 
Waar zijn al die legers heen 
Naar de graven een voor een 
Zal men ooit wijzer zijn 
O, zal men ooit wijzer zijn 
 
Waar zijn al die graven heen  
Onder bloemen een voor een 
Zal men ooit wijzer zijn  
O, zal men ooit wijzer zijn 
Zou je niet wijzer zijn. 

 

Ingestuurd door Dicky Verloop. 

Dit bekende anti-oorlogslied is in 1955 geschreven door Pete Seeger. Het is in 

verschillende talen vertaald. In het Nederlands is dit lied onder andere gezongen door 

Jan Rot. 

 

 



 

 

 

   

Dagje Texel 

Claas G. Hamming 

Vrijdag zou het een bijzonder mooie dag worden met zon en aangename temperaturen. 

Een mooie dag om naar Texel te gaan, waar we zoveel mooie herinneringen aan 

hebben. Het weer viel tegen maar steeds dacht ik aan de kerkenraadsvergadering van de 

dag ervoor. Deze werd door Joke Barneveld geopende met woorden van Claudia de 

Brey: “Vier alles, lieve allemaal. Het leven is hard, maar wij niet”. Om te lunchen 

zochten wij een plekje en wij vonden een bank met daarop de tekst  

“Volg je dromen, zij weten de weg”.  

Na ons heerlijk rondje Texel wilden we 

met de boot van zes uur weer richting 

huis. Maar …. één van de veerboten had 

technische problemen en was uit de 

vaart genomen. Er stond een file van 

vijf kilometer voor de veerhaven,  

het normale parkeerterrein stond daar 

bomvol en er was een extra parkeer 

terrein ingericht voor nog eens zo’n 

vijfhonderd auto’s. Kortom, een 

wachttijd van meer dan drie en een half 

uur. En waarom schrijf ik dit? Wat 

opviel was de rust en vriendelijkheid 

van alle wachtenden, die wij zagen of 

spraken. Geen onvertogen woord en 

geen geprikkeldheid. Ook niet als je 

moest wachten met baby’s en kleuters. 

Wij ervoeren dat als wonderbaarlijk. 

Het was alsof iedereen de tekst van 

Claudia de Brey had gehoord: “Vier alles, lieve allemaal. Het leven is hard, maar wij 

niet”. 

In alles de liefde, hartelijke groet. 

 

Gesprekje na de Ionaviering van 30 oktober 

Karin Janze 

Na de viering spreek ik een van de mensen die voor het eerst onze kerk bezochten. 

“Ik dacht, ik ga nu maar eens naar die kerk toe. In de coronatijd ben ik aan het shoppen 

gegaan op internet. Daar kwam ik de Wolweverkerk tegen. Samen met mijn twee 

puberkinderen keken we. En nu komen ze speciaal hun bed uit om naar die vieringen te 

kijken.” 

Wat prachtig dat het streamen, dat wel veel inspanning van de streamers vergt, zo’n 

resultaat heeft. 

 

Wat ons boeit, beweegt en bezighoudt 



Van oergraan tot Mennobrood van Klaas Smit 

Dieneke Dijksma 

Leven van het land waarop je woont. 

Het boek ‘Van oergraan tot Mennobrood’ gaat 

over de bijzondere reis van het oergraan van 

Menno Simons en 500 jaar migratie van 

mennonieten over de wereld. Leven van en op 

de grond waar je woont, dat doen mennonieten 

vandaag de dag overal en ook in Witmarsum. 

Na eeuwenlange gedwongen omzwervingen is 

het oergraan terug waar het is ontstaan, de 

graancirkel is rond. Op de grond van Menno 

Simons’ geboorteplaats Witmarsum groeide 

naar verwachting 500 jaar geleden het 

voedzame graan Turkey Red Wheat en sinds 

2018 groeit het daar opnieuw. Het brood dat 

ervan wordt gebakken, noemen we in het Fries 

Menno’s bôle en dat begint nu aan een nieuwe 

reis - deze keer vrijwillig - over de wereld. 

Ambachtelijk bereid en een inspiratie voor 

velen. Het verhaal van Menno’s bôle komt 

voort uit de overtuiging van de mennonieten 

dat we de aarde te leen hebben en er goed op moeten passen. Dit past helemaal bij de 

actuele inzichten van een duurzame levensstijl met gezonde ambachtelijke 

streekproducten. Het verhaal ‘Van oergraan tot Mennobrood’ sluit goed aan bij het 

doopsgezinde thema ‘Thuis op aarde’, met daarin de centrale vraag “hoe wij zelf, met 

onze bescheiden mogelijkheden, een bijdrage kunnen leveren aan de bewoonbaarheid 

van de aarde als een thuis voor iedereen”. Doopsgezinde Gemeente De Lytse Streek 

Witmarsum-Pingjum en Stichting Ekspedysje Wytmarsum hebben dit mooie verhaal 

vastgelegd. Hiermee is het verhaal toegankelijk gemaakt voor iedereen die erin is 

geïnteresseerd. 

Dit boek zal uitgereikt worden aan alle doopsgezinde leden, vrienden en 

belangstellenden tijdens de viering op 27 november (of daarna). Een vrijwillige 

bijdrage wordt op prijs gesteld. 

 

Genieten op de Floriade 

Nellie Beukema-Kremer 

Begin oktober bezochten Harry en ik tweemaal de Floriade, de 

wereldtuinbouwtentoonstelling met als thema Growing Green Cities, over oplossingen 

om steden groener, gezonder en leuker te maken, betere voedselvoorziening en 

slimmere energievoorziening. Na enige aarzeling vanwege een negatief krantenartikel, 

maar er was van alles te beleven en te ontdekken.  

We gingen naar binnen in het gebouw van de provincie Flevoland, duurzaam gebouwd 

en met een unieke leemgevel op de bovenverdieping. Met een VR-bril maakten we een 

virtuele ballonvlucht boven Flevoland, de voedseltuin van Europa. Een bijzondere 

ervaring. Tijdens het dalen scheerden we over het groene dak van het gebouw, dat op 



zeeniveau ligt. Dit paviljoen Food Forum blijft bestaan voor vernieuwende en 

duurzame voedselvoorziening voor de toekomst. 

Van de vele buitenlandse inzendingen vonden we Japan erg mooi met prachtige, 

kleurige bloemstukken. In het paviljoen wordt uiting gegeven aan de traditionele, 

ecologische levensstijl, waarin tuin, landbouw en bos met elkaar verbonden zijn.   

Ook Italië zag er goed uit. In de mooi aangelegde mediterrane tuin verschillende 

soorten bomen, zoals olijfbomen, citroen- en sinaasappelbomen, cipressen en daaronder 

weer andere, eetbare gewassen en bloemen. In het gebouw kartonnen meubels.  

Veel indruk maakten Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten. Qatar liet zien, hoe ze 

proberen de woestijn te vergroenen om er ten slotte groene steden te realiseren.  

We zagen een soort modern en duurzaam gebouwde duiventil, oorspronkelijk bedoeld 

als rustplaats in de woestijn voor duiven op trektocht. Ook een toren begroeid met 

planten, mogelijk door een irrigatiesysteem. Bij de zoutwatersteden van de VAE zagen 

we hoe men omgaat met woestijn en de problemen rond hitte, zoute grond en planten 

die daar gedijen. 

Er waren ook veel Nederlandse paviljoens. 

De inzending van Zundert was geïnspireerd 

door de schilderijen van Van Gogh en daar 

ging het mede om een ingenieus buizenstelsel 

in de bodem voor boomkwekerijen, waardoor 

warmte opslag mogelijk is en een modern 

bewateringssysteem.  
Blikvanger op het centrale plein was het 

kunstwerk Beehold, menselijke gestaltes 

opgebouwd uit 10.000 bijen en een 

bijenkoningin van Cortenstaal. Begroeten ze 

ons, zwaaien ze ons uit of vragen ze aandacht 

voor bijen? We zijn afhankelijk van hen voor 

de bestuiving van planten, maar hun situatie is niet goed en hun aantal wordt kleiner. 

Verrassend was de presentatie van de gezamenlijke kerken van Almere met Fruitful 

City, een “soort bijbels toekomst visioen van een stad in een paradijselijke tuin”, zoals 

ze zelf toelichtten. Er was een klein, houten kerkje op een draaischijf en met 

zonnepanelen op het dak. Het gebouwtje draaide met de zon mee om zoveel mogelijk 

zon op te vangen. Binnen kon je een kaarsje branden en een voorbede schrijven.  

De voorbeden werden dan de volgende dag voorgelezen. Het ging om de spirituele kant 

van groen en duurzaamheid. In de tuin stonden 12 beelden, die geestelijke vruchten 

uitbeeldden, die steden leefbaar maken, zoals vreugde, medeleven, liefde, hoop, 

zelfbeheersing. De tuin liet je ook nadenken over wat je verbindt met de aarde en over 

de zorg voor de aarde. Hoop werd uitgebeeld door een regenboog.  

Voor de kinderen waren er allerlei leuke speelterreintjes. Ook voor de inwendige mens 

was goed gezorgd. Er was nog zoveel meer te zien en er was op velerlei manieren vorm 

gegeven aan het thema. Een bezoek was zeer de moeite waard. 

 

 



 

 

 

 

Een kerk vinden om je thuis te voelen 

Dit is een nieuwe reeks artikelen waarin kerkleden worden geïntroduceerd bij de 

Wolwevergemeenschap. Deze keer gaat onze aandacht uit naar de familie van 

Nieukerken. Sommigen van ons zullen Christiaan kennen als de persoon met de vrolijke 

glimlach en verwelkomende woorden wanneer hij koffie en koekjes serveert aan 

degenen die na de vieringen achterblijven om een praatje te maken met andere 

gemeenteleden. Hier is hun verhaal. 

 

Een ontmoeting met de familie Nieukerken 

John Butterfield 

De herfst is definitief aangebroken. Het is maandagavond en ik ben uitgenodigd om 

Christiaan en Elize van Nieukerken te bezoeken in hun huis in Zwolle-Noord: om hen 

beter te leren kennen en dit interview af te nemen. 

Gelukkig heb ik een navigatiesysteem in mijn auto omdat de buurt waarin ze wonen 

een waar doolhof is. Het wordt donker dus het is niet makkelijk om de cijfers op de 

huizen te lezen. Ik had me echter geen zorgen hoeven maken. Wanneer Christiaan mijn 

auto ziet naderen, komt hij naar buiten om me te verwelkomen. Al snel word ik door 

zijn vrouw, Elize, hun gezellige woonkamer binnen getrokken. Hun houtkachel straalt 

een lekkere warmte uit die geruststellend is op deze kille avond, en voordat ik het weet, 

zit ik thee te drinken en koekjes te eten in een zeer ontspannen en vriendelijke sfeer.  

We worden vergezeld door hun jongste zoon Silas die me vertelt over zijn dag op 

school. Hij vertelt over een recente spreekbeurt die hij voor zijn klas gaf over de 

beeldenstorm. Hoe protestanten vele kerken binnenvielen, de heilige beelden 

vernietigden en alles plunderden wat ze in handen konden krijgen. En de inname van 

Den Briel in 1572 door de Watergeuzen. Het is een ingewikkeld onderwerp voor een 

elfjarige om uit te leggen, vooral aan een vreemde. Vertederend is de manier waarop 

Elize en Christiaan hem coachen met vragen, waardoor hij de rode draad van de 

verhaallijn kan vasthouden zodat ik een levendig beeld krijg van wat er gebeurde 

tijdens deze gewelddadige periode uit de geschiedenis. Hoewel het onderwerp 

bloedserieus is, lachen wij om hoe ze samen nieuwe dingen leren door deze studie van 

Silas. Het is een hechte, warme, en zorgzame familie. 

 

Levenspad 

Christiaan en Elize leerden elkaar twintig jaar geleden kennen en zijn nu negentien jaar 

getrouwd. Op het moment van de ontmoeting woonde Elize in een studentenkamer in 

Utrecht en Christiaan, een geboren en getogen Zwollenaar had net een appartement in 

Zwolle betrokken, dus toen ze besloten te gaan samenwonen, verhuisde Elize naar 

Zwolle. Tegenwoordig hebben zij een druk leven in Zwolle-Noord. Ze werken allebei 

en hebben drie zonen: Joshua (16), Micha (14), en de eerder genoemde Silas.  

 

 

Een kerk vinden om je thuis te voelen 



Christiaan werkt voor een groot ‘groen’ bedrijf dat onderhoudswerkzaamheden doet 

voor de gemeenten, instellingen, bedrijven en particulieren.  

Van beroep is hij boomchirurg en zijn ogen lichten op als hij deze woorden zegt, want 

het werk brengt hem veel plezier. (Voor niet ingewijden, boomchirurgie is het snoeien 

en behandelen van oude of beschadigde bomen om ze te behouden.) In zijn dagelijks 

werk voert Christiaan echter een breed scala aan taken uit waarvoor een heel spectrum 

aan vaardigheden nodig is. Hij is vaak betrokken bij het begeleiden van projecten met 

andere teamleden, en bij het opleiden van nieuwe collega’s. Het is verantwoordelijk 

werk en iets dat hem goed ligt aangezien hij dit beroep al 25 jaar uitoefent.  

Elize werkt als psychiatrische verpleegkundige in de flexpool, ook een zeer 

verantwoordelijke baan. Zij is een taaie - aangezien zij met patiënten werkt met 

complex gedrag, denk aan acute psychose en mensen die lijden aan depressies of 

angsten. “Het is mijn taak om deze mensen dag voor dag door hun leven te helpen.  

Het is heel nuchter werk maar essentieel. Het kan soms moeilijk zijn, maar ik vind het 

zeer de moeite waard om te weten dat je helpt om een verschil te maken voor deze 

mensen, hoe klein ook.” 

De combinatie van werk en een druk gezinsleven laat niet veel tijd over voor hobby's. 

Elize is niettemin een fervent kok en geniet van wandelen zoals afgelopen zomer, toen 

het hele gezin ging wandelen in de Italiaanse Alpen. En Christiaan is een echte 

familieman, wat hij ook als een fantastische hobby beschouwt. Hij volgt het nieuws van 

diverse elektronische kranten. Vroeger was hij imker, maar dit is een hobby die hij 

voorlopig heeft opgeschort, omdat het stadsleven en bijenkorven niet helemaal bij 

elkaar passen, hoewel hij hoopt deze bezigheid ooit weer op te pakken in de toekomst. 

 

Van hun drie zoons zit Joshua, de oudste, in HAVO 5. Hij is de pianist in het gezin. 

Sommigen van ons zullen hem ongetwijfeld hebben horen oefenen in de Mennokamer 

op een zondag voor of na de kerkdienst. Hij beoefent ook Krav Maga - een 

contactverdedigingssport die zijn oorsprong vindt in Israël, en de familiehond is van 

hem. In tegenstelling tot veel van zijn leeftijdsgenoten weet Joshua al wat hij later in 

zijn leven wil worden en heeft hij de lat hoog gelegd. Omdat hij erg geniet van exacte 

vakken op school, wil hij kernfysicus worden. 

Micha zit in 3 HAVO. “Hoewel het best goed gaat op school, staat studeren niet zo 

hoog in zijn vaandel”, zegt Elize. Op zaterdagen gaat hij naar de lokale markt waar hij 

's ochtends helpt met de verkoop van groenten en fruit. En op zaterdagmiddag gaat hij 

naar de zeeverkenners waar hij een enthousiast lid van is. 

Tot slot zit Silas in groep 7. Hij heeft een creatieve geest en leert gitaar spelen. Net als 

zijn oudere broer is hij ook een fervent zeeverkenner en voor later heeft hij zijn zinnen 

erop gezet om een acteur te worden. 

 

Dromen 

Christiaan en Elize zijn oprecht blij en tevreden. Dit betekent niet dat alles altijd 

rooskleurig is. Ze waarderen echt het leven wat ze nu hebben en wie ze zijn en wat er is 

bereikt. Dromen voor de toekomst zijn er ook. Elize zou graag een zeilcursus willen 

doen. Omdat zowel Micha als Silas door hun ontwikkeling bij de zeeverkenners veel 

over varen hebben geleerd, ziet Elize het leren zeilen als een manier dat haar dichter bij 

de passie van hen zal brengen. Christiaan zou graag de hele familie meenemen om 



Israël te bezoeken voordat hun kinderen volwassen zijn. "Zou dat niet fantastisch zijn", 

zegt hij, en hij straalt die warme en gastvrije glimlach uit. 

 

De juiste kerk vinden 

In hun tocht om begeleiding te vinden en het ontwikkelen van hun religieuze 

overtuigingen bezochten Elize en Christiaan meerdere soorten kerken. Het is een lange 

reis geweest, want hoewel beiden zich in een vroeg stadium in hun leven realiseerden 

dat religie belangrijk voor hen was, heeft het tijd gekost voordat geloof echt vorm en 

inhoud kreeg. Christiaan groeide op in de Nederlands Hervormde kerk terwijl Elize 

deel uitmaakte van zowel zeer streng gereformeerde als Evangelische kerken. Er was 

een tijd dat ze deel uitmaakten van de Sionskerk in Zwolle en daar zowel kinder- als 

tiener-groepen hebben geleid. Later hebben ze een tijd bij het Leger des Heils gezeten 

en hebben ze in de synagoge verschillende cursussen gevolgd over onderwerpen als 

'Hoe lees en interpreteer je de bijbel?' en 'Wat is de beste manier om je leven te leiden?' 

Tijdens hun religieuze tocht hebben ze een verlangen gevoeld om religie in hun 

dagelijks leven op te nemen - om het persoonlijke zelf te verbeteren en hun levensreis 

meer betekenis te geven. Ze zijn niet het soort mensen dat blindelings een reeks 

dogma's volgt of te horen wat ze moeten doen en denken. Het moet vooral goed voelen. 

Hun reis heeft hen naar de ‘Wolwever’ gemeenschap gebracht waar ze zich 

onvoorwaardelijk geaccepteerd en helemaal thuis voelen, inmiddels al weer vijf jaar. 

 

Kerkdiensten 

Op de vraag om een bepaald detail uit de ‘Wolwever’ kerkdiensten te kiezen waar ze 

vooral van genieten boven anderen, vinden Christiaan en Elize dat moeilijk.  

Wat ze inspirerend vinden, is dat elke dienst het hele spectrum van levensemoties 

bestrijkt en zoals Christiaan zegt: "Er is iets in elke dienst voor iedereen - of je nu een 

dierbare hebt verloren of bezorgd bent, ziek bent, ergens over wilt nadenken, verdrietig 

of eenzaam bent, iets te vieren hebt, of zelfs gewoon een gelukkig en constructief leven 

wilt opbouwen. Je kunt altijd iets uit de dienst halen om je op weg te helpen, dat is 

inspirerend. De gesproken woorden geven bemoediging en steun en geven tegelijkertijd 

stof tot nadenken over je bestaan en hoe je dat leidt.” 

"En net zo belangrijk", voegt Elize eraan toe, "is het gevoel van saamhorigheid tussen 

de mensen in de kerk - de interesse die ze in elkaar tonen en het gevoel dat ze geven 

van acceptatie en welkom zonder religieus oordeel. Je krijgt het idee dat we allemaal 

samen op ontdekkingsreis zijn. En het is ook erg fijn om gewoon bij te praten en 

interesse te tonen in elkaars leven.” 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

HEBBEN EN ZIJN 
Ed Hoornik 
 
 
Op school stonden ze op het bord geschreven, het werkwoord 
hebben en het werkwoord zijn; hiermee was tijd, was 
eeuwigheid gegeven, de ene werkelijkheid, de and’re schijn. 
Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven. 
Is van de wereld en haar goden zijn. 
Zijn is, boven die dingen uitgeheven, 
vervuld worden van goddelijke pijn. 
Hebben is hard, Is lichaam. Is twee borsten. 
Is naar de aarde hongeren en dorsten. 
Is enkel zinnen, enkel botte plicht. 
Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken, 
is kind worden en naar de sterren kijken, 
en daarheen langzaam worden opgelicht. 
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