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42e jaargang no. 1, februari 2015. 
 
DOOPSGEZINDE GEMEENTE ZWOLLE: 
www.Dgzwolle.Doopsgezind.nl  
 
 

VAN DE PREDIKANT 
De kracht van woorden 
 
Iemand vroeg eens aan een wijze vrouw: “is het waar, dat u gelooft dat woorden 
geneeskracht hebben?” “Wat bent u voor een botterik om zo’n vraag te stellen” zei de wijze 
vrouw. 
De ander voelde zich gekwetst door die opmerking. Toen zei de wijze vrouw: 
“als grove woorden pijn kunnen doen, zou het dan ook niet zo kunnen zijn dat er woorden 
zijn die genezen, kracht geven of blij maken?” 
Bovenstaande woorden kreeg ik mee na het volgen van een workshop levensverhalen. 
Woorden geven het leven betekenis, woorden kunnen een leven lang meegedragen worden.  
Goede woorden geven groeikracht, stimuleren een mens om zich te ontwikkelen. Negatieve 
woorden kunnen iemand een leven lang belemmeren. Misschien herinnert u zich bepaalde 
woorden of uitdrukkingen die in uw eigen leven positief of negatief van invloed zijn geweest. 
Voor wie geen zee te hoog gaat, is het overwinnen van hindernissen een uitdaging. Een 
uitdrukking als: ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg’, kan hindernissen tot 
onneembare hoogten opstuwen.  
We spreken over: ‘een vriendelijk woord is gauw gezegd’ en ‘schelden doet geen pijn’. Soms 
gaat dat heel anders in de werkelijkheid. Een mens kan hevig verlangen naar een vriendelijk 
woord in tijden van eenzaamheid. Toen ik in december een rondje door een bepaalde doe-
het-zelfzaak deed, viel het mij op dat ik zo vaak vriendelijk begroet werd. Zo vaak dat ik 
dacht, die hebben hier een cursus voor gevolgd. Klantvriendelijk zijn, dient natuurlijk een 
zakelijk eigenbelang. Vriendelijke woorden voor de mensen om je heen, dient ook een 
persoonlijk eigenbelang. Uit de boeken die ik over het omgaan met Alzheimerpatiënten las, 
leerde ik dat het spiegeleffect heel groot is. Die boeken las ik uit eigenbelang, voor een beter 
omgaan met mijn moeder. Het ging ook om haar belang. Om het zoveel mogelijk rust 
houden in haar hoofd, waar de wereld zich voor haar onbegrijpelijk en op zijn kop kon 
voordoen.  
Dat gevoel krijg ik ook weleens van vele gebeurtenissen in de wereld, onbegrijpelijk, op zijn 
kop. Van de Noord Amerikaanse Doopsgezinden kreeg ik eens deze tekst: “Waarom doden 
mensen mensen, die mensen doden, om aan te tonen dat het doden van mensen verkeerd 
is?” (Why do people kill people who kill people, to show that killing people is wrong) Het zijn 
woorden die me altijd zijn bijgebleven. Schelden doet geen pijn, is een uitdrukking uit mijn 
jeugd, uit de tijd dat een klap geven nog niet werd uitgelegd als kindermishandeling. Als 
kinderen onder elkaar zeiden we dat, als tegenovergestelde van het uitvechten van de ruzies 
op school. Dat woorden je voor het leven bijna onherstelbaar kunnen beschadigen, dat was 
een inzicht dat wij als schoolkinderen niet kenden. Woorden kunnen liefde uitdrukken maar 
ook aanzetten tot haat, zelfhaat of het haten van anderen.  
Woorden, ze kunnen ongelooflijk kwetsend zijn. 
Het onderscheid maken tussen helende of kwetsende woorden is niet iedereen gegeven. Het 
is een leerproces in het leven, in de omgang van mensen met elkaar. Daarbij denk ik wel dat 
goed voorbeeld goed doet volgen, maar dat is niet iets waar je volkomen zeker van kunt zijn.  
In onze gemeente gaan we uit van het Woord, het Levende Woord. Of je dat nu met of 
zonder hoofdletters wilt schrijven, het gaat om woorden die ons bemoedigen in het leven. 
Het gaat vooral om woorden die ons bemoedigen en aanzetten tot handelen. Want dat is 
waar doopsgezinden zich op beroepen, daden gaan woorden te boven staat er op het 
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Makkummer bord geschreven. Het omgaan met het woord uit de bijbel is ieders eigen 
verantwoordelijkheid.  
In de gemeente mogen we elkaar zien als reisgenoten met wie het goed toeven is. Samen 
maken we de reis door de wereld, op weg naar Gods Koninkrijk, geleid door het Woord, dat 
pas levend is als mensen er werk van maken. 
 
Coot Winkler Prins 
 

VAN DE KERKENRAAD 
Het nieuwe jaar ligt voor ons. Wat ons betreft wordt het een druk eerste kwartaal. De 

activiteiten rond de te houden enquête onder onze leden en belangstellenden zal veel van 

ons vergen. We zijn erg gelukkig met de bereidheid van onze wijk contact personen om mee 

te werken. Tineke de Vries trekt er hard aan. We hopen de resultaten te kunnen bespreken 

op de jaarvergadering die is gepland op 15 april. 

Terugkijkend hadden we een goede adventsavond tezamen met de Remonstranten. De 

kerstcyclus verliep naar tevredenheid. Het experiment om nog even na te praten na de 

kerstavond dienst lijkt goed geslaagd. De kerstochtend dienst stond in het teken van het 

kerstspel, met veel dank aan Ineke Sijperda en haar spelers.. 

Minder gelukkig was de kerkenraad met de viering van het avondmaal in november. De 

kerkenraad heeft zich beraden over de weg die we moeten gaan om hier uiteindelijk positief 

uit te komen. We zijn “nog op pad”. 

De oproep om Diet Koster te helpen met haar kleinzoon Said heeft tot onze vreugde 

resultaat gehad. We konden haar berichten dat we als gemeente haar voldoende steun 

kunnen geven. Ze was daar zeer gelukkig mee. 

En nu op het nieuwe jaar in. De diverse roosters zijn gemaakt, wij hebben er zin in en we 

weten ons gesteund door jullie. Een goed 2015! 

Koos Feenstra 

 

Vervoer naar kerk 
De kerkenraad kan zich indenken dat voor enkele leden het moeilijk is om in de 
winterperiode ter kerke te gaan vanwege de weersomstandigheden. Schroom in dat geval 
niet om dit even mee te delen aan één van de kerkenraadsleden, uw wijk contactpersoon, of 
te bellen naar Piet Minnema, 0529-432328. Wij willen ons best doen dat u gehaald en 
gebracht wordt. 
Met groet, Piet Minnema 
 

Over de Paascyclus 
Voor 2015 spraken we af dat in de stille week het avondmaal op donderdag gevierd wordt in 
de ReDodienst waarin Fride Bonda voorgaat. 
De Paascyclus begint met de veertigdagentijd, na Aswoensdag op 18 februari. De hele 
cyclus ziet er dan als volgt uit: 
 
22   februari 1e zondag veertigdagentijd    Harmen Ament 
          Leeuwarden 
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01 maart 2e zondag veertigdagentijd      Coot Winkler Prins 
08 maart 3e zondag veertigdagentijd    Ds. L.J. Lijzen, Groningen 
15 maart 4e zondag veertigdagentijd    Graddie Meijer, Meppel 
22 maart 5e zondag veertigdagentijd    Lineke Buijs, Usquert 
29 maart 6e zondag veertigdagentijd palmzondag  Jantine Huisman,  
          liturgiegroep 
02 april  ReDodienst met avondmaal witte donderdag Fride Bonda 
03 april  DoRedienst   goede vrijdag  Coot Winkler Prins 
05 april ReDodienst met DoReVocaal Pasen   Fride Bonda 
 
Verder overleg over de inhoudelijke invulling van de cyclus en deelname van DoReVocaal 
aan ook andere diensten dan de Paasdienst vindt nog plaats. 
 

UIT DE GEMEENTE 
 

TAFEL VAN VIER VOOR VROUWEN  
      DONDERDAG 12 MAART 2015 
 

       van 17.00 tot 19.30 uur in de Doopsgezinde Kerk 
 
 

vrouwen zijn welkom om te eten 
en te praten rondom het thema: 

 

het bijzondere in het alledaagse 

 
Het alledaagse kan vanzelfsprekend en onopgemerkt voorbij gaan. Tot het ineens meer 
wordt, doordat je ogen zien, of je oren horen dat het ook bijzonder is, en het raakt je. Sta er 
eens bij stil en laat je verrassen door kleuren en geuren, door een enkel woord of gebaar. 
Aan de Tafel van Vier zijn dit de verhalen om te delen. 
 
We organiseren deze avond om vrouwen met verschillende achtergronden gelegenheid te 
geven om elkaar te ontmoeten en in gesprek te gaan.  
Verbreed de kijk op je eigen leven. Neem je zus, vriendin, buurvrouw of collega mee!  
De toegang is gratis, we stellen een vrijwillige bijdrage na afloop op prijs.  
 
Het is al weer de vijfde keer dat we deze activiteit organiseren en we hopen ook nu weer 
veel vrouwen te mogen begroeten. 
 
 
de werkgroep:  
Ans Weiland, Margreet van der Werf, Coot Winkler Prins 
 
Graag vóór  2 maart aanmelden bij: Coot Winkler Prins, tel. 038-4655638, 

e-mail: coot.winkler.prins@doopsgezind.nl. 
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Advent avond 
Dinsdag 9 december hadden we samen met onze Remonstrantse zusters en broeders de 

adventsavond. 

Een bijzonder gezellige en warme avond werd gestart met heerlijke erwtensoep. Het was fijn 

om te merken dat er een werkelijke vermenging van remonstranten en doopsgezinden was. 

Cor Pollema begeleidde ons op de piano en onderhield ons daarnaast ook nog met twee 

prachtige pianostukken, die hij ons eerst ook nog uitlegde. Het is grappig te ervaren dat je na 

zo’n uitleg nog meer van de muziek geniet. Pieter de Jong las een fraai kerstverhaal voor op 

een manier zoals hij dat alleen kan. De Glühwein smaakte daarna voortreffelijk. 

Allen die mee gewerkt hebben aan de voorbereiding en uitvoering van deze avond 

BEDANKT! Het was echt gezellig en warm. 

Koos Feenstra 

Doopsgezind en Remonstrant 
400 jaar verkering 
Dit jaar werd stilgestaan bij 400 jaar Doopsgezinden én Remonstranten. 
Op 4 november 2014 was er een lezing georganiseerd in de Doopsgezinde Kerk in Zwolle.  
Het kerkgebouw was goed gevuld… er waren ruim 60 mensen aanwezig. 
Het thema van deze avond was ‘Doopsgezinden en Remonstranten, raakvlakken in hun 
geschiedenis’. Prof. Dr. Piet Visser (emeritus hoogleraar geschiedenis van het Doperdom, 
Doopsgezind Seminarie & Vrije Universiteit Amsterdam) heeft vanuit zijn schat aan kennis 
over 400 jaar geschiedenis een ‘boekje opengedaan’ over de contacten tussen beide 
broederschappen. 
Piet Visser is een begenadigd verteller en bleek in staat geschiedenis in beeld te brengen als 
iets wat amusant, spannend en interessant is. Hete hangijzers werden tijdens de lezing niet 
vermeden. Stevige taal werd niet geschuwd en aan het eind van de lezing zou blijken dat 
een stuk geschiedenis duidelijker was geworden en dat de geschiedenis dichterbij staat dan 
gedacht.  
 
Piet Visser ging aan het begin van de lezing in op de slogan Doopsgezind Remonstrant 400 
jaar verkering… met passie of verstand?! Er zijn DoRe gemeenten in Hoorn, Meppel, 
Dokkum, Leiden, Deventer en Nijmegen.  Het woord verkering is een homoniem: een woord 
met meerdere betekenissen. AdRem (maandblad van de remonstrantse broederschap) en 
Doopsgezind.nl (tijdschrift van de Doopsgezinden) hebben een gezamenlijk tijdschrift 
uitgegeven ter ere van de 400 jaar verkering. Het was de aftrap van het jubileumjaar. 
Waarom verkering?   
De geschiedenisles van Piet Visser in een notendop: Bruylofs vermaak voor Willem Vreinck 
en Barta Muyllemans, Jacob Aertsz Colombia (DG) en Dirck Raphaelsz Camphuysen (Re) te 
Dokkum, Doperse invloeden van Melchior Hoffman (1495) handelaar in berenvellen in 
Scandinavië, Knoning Jan Beukelsz van Leyden en koningin Diavara (Jantje van Leiden), 
terechtstelling van oproerlingen op De Dam n ophanging van de lijken op het gelagenveld 
van de Volewijk (1535), Menno Simons (1496-1561) was pacifist en kerkleider: hij heeft 
Doopsgezinde gemeenten illegaal gesticht, martelaarschap: 40 jaar vervolging, Amish in 
Amerika, scheuringen en herenigingen. Hierna volgde het grote schisma in Calvijns Kerk 
tijdens het Twaalfjarig bestand (1609-1621), Jacobus Arminius (1560-1609), Franciscus 
Gomarus (1563-1641), theologische kwesties… predistinatieleer: uitverkiezing of vrije wil, 
kerkelijke kwesties waren soms politieke kwesties: 1617 staatsgreep door Maurits, synode 
van Dordrecht (1618-1619)…Simon Episopius en Johannes Bogerman, Statenvertaling 
1637, Remonstranten moesten het onderspit delven, contra-remonstrantse satire (spotprent 
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met hekeldicht Van Vondel , 1618), titelprent van Vondels Palamedes (1625), 30 september 
1619: Sociëteit of Broederschap in Antwerpen, Remonstrantse schuilkerk in Amsterdam 
(1634) waar ook het Seminarium was gevestigd. In de Gouden eeuw was er sprake van 
omgangsregels: de kerken hadden elkaar nodig,  Avondmaal bij de Collegianten (intensieve 
contacten tussen Remonstranten en Doopsgezinden waarbij tolerantie uitgangspunt was), 
Galenus Abrahamsz (1622-1706) was leraar van het Lam in Amsterdam veroorzaakte in 
1664 een splitsing onder Doopsgezinden als gevolg van zijn collegiantische opvattingen over 
onbeperkte verdraagzaamheid, Zonnisten en Lamisten binnen de Doopsgezinde Kring, 1735 
oprichting van het Doopsgezind Seminarie (Kweekschool) te Amsterdam,  advies: ‘Word 
predikant via het Remonstrants Seminarium en trouw een Doopsgezind meisje… want daar 
zit geld!’ Er was lange tijd focus op natuurwetenschappen… bijvoorbeeld vogelboek NRC 
€129.00 van vogels op ware grootte (Remonstrantse en Doopsgezinde samenwerking). Na 
de opeensomming van geschiedenisfeiten stelde Piet Visser  in het slotwoord de vraag… is 
er werkelijk sprake geweest van 400 jaar verkering? Het antwoord luidde: ‘Doopsgezinden 
en Remonstranten zijn elkaar niet uit het oog verloren en ze zijn nooit vreemd gegaan. Op 
zekere hoogte is er sprake van een knipperlicht relatie!’ 
Het was een prachtige avond. 
Thecla Barneveld- de Jong 
 
 

Het Nieuwe Testament 
We werden benaderd door Joop van Schaik, de voorzitter van de Waalse kerk. 

Zij hebben in hun midden de emeritus hoogleraar Rauwerda, een autoriteit op het gebied van 

het nieuwe testament. Hij zou het leuk vinden een groep(je) te starten om met elkaar nog 

eens dieper in te gaan op het nieuwe testament. WIJ, Dopers en Remonstranten zijn hierbij 

uitgenodigd. Zij die er voor voelen aan zo’n groep deel te nemen kunnen zich bij mij melden. 

Koos Feenstra. 

 

Steun Voedselbank permanent? 
Op 19 december hebben Karin en ik ruim 6 dozen houdbare producten afgeleverd bij het 
verzamelpunt in het stadion van PEC Zwolle. Dat was het resultaat van het meedoen van 
onze Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeenten aan de actie van de Regionale 
Omroepen voor de voedselbanken. In Overijssel heeft de actie totaal 60 ton voedsel 
opgeleverd. Dat is genoeg voor deze regio om, met de normale aanvoer, 3 maanden 
voedselpakketten te kunnen leveren. 
Graag zou ik deze steun aan de voedselbank een meer permanent karakter willen geven. 
Als mogelijke vorm: Iedere eerste en tweede zondag van de maand kunnen gemeenteleden 
artikelen meenemen, waarna het naar de voedselbank gebracht wordt. 
Is er daarvoor steun van gemeenteleden? Wie wil, altijd of zo nu en dan, artikelen 
meenemen? 
Voorlopig neem ik op me om het verzamelde voedsel naar de voedselbank te brengen. 
Graag reactie, persoonlijk, via e-mail (a.p.hoogcarspel@home.nl) of telefonisch. 
 
Aart Hoogcarspel 
 

 

 

mailto:a.p.hoogcarspel@home.nl
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Haffmans in de Broeren 11 maart 2015 

Op 11  maart 2015 komt Hans Haffmans naar Zwolle in het kader van onze lezingen cyclus.  
Vorige jaren mochten wij daarbij o.a. Rabbijn Soetendorp en Carel ter Linden begroeten.  
Hans Haffmans is vooral bekend als programmamaker van radio 4. 
Minder bekend is dat hij musicus en daarvoor theoloog was. Haffmans  neemt ons in zijn 
lezing mee in de wereld van spiritualiteit en muziek.  
Het definitieve programma volgt nog. 
 
Haffmans zal veel belangstellende trekken, daarom is gekozen voor de locatie " Wanders in 
de Broeren". Kaarten vanaf februari bij Waanders te bestellen voor 5 euro. (leden Do-Re, bij 
tijdige aanmelding gratis toegang). 

 

 

VAN BUITEN DE GEMEENTE 
Doopsgezind Wereldwerk 
Doopsgezind Wereldwerk gaat weer een nieuw jaar in van Hulpwerk en Vredeswerk. Op het 
programma staan o.a. hulp aan indianen in Paraguay, steun aan Musicians without Borders 
voor hun (vredes)werk in Palestina en diverse projecten van steun en opbouw in Tanzania. 
Verder is het al jaren mogelijk kinderen te sponsoren in diverse landen via het 
adoptieprogramma. Zie voor meer informatie op www.dgwereldwerk.nl 

 

Doopsgezinde Zending 
De Doopsgezinde Zending werkt wereldwijd, en sinds eind vorige eeuw ook in toenemende 
mate in Nederland. In Afrika en Nederland wordt steun gegeven aan theologische scholing 
van leken volgens de methode TEE (Theological Education by Extension). In Guatemala 
wordt steun gegeven aan het dappere doopsgezinde seminarie met ruim 170 
theologiestudenten uit heel Midden-Amerika, door het meefinancieren van een sabbatsjaar 
voor de rector ds. Willi Hugo Perez. Meer informatie over alle projecten is te vinden op de 
website: www.doopsgezindezending.nl 

 
Dominicanen Klooster 
Het Dominicanen Klooster in Zwolle heeft een folder uitgegeven met alle activiteiten in het 
voorjaar 2015. Het jaarthema is HOOP. Een greep uit het aanbod: Yoga, Russische verhalen 
en sprookjes, meditatieve wandelingen, Geloven nu: levensliederen, Verlies...en dan verder. 
Meer informatie is te vinden op www.kloosterzwolle.nl 
 
 

 

Ansichtkaarten van doopsgezinde gemeenten 

Beste broeders en zusters, leden van de kerkenraad, 

Sinds kort mag ik dan wel gepensioneerd zijn, maar dat laat onverlet dat ik mij blijf 
bezighouden met de doperse historie. In dat verband ben ik al een tijdje bezig met het 
schrijven van een studie over de geschiedenis van de Nederlandse doopsgezinden van ca. 
1670 tot heden. Niet uitsluitend in dat kader, maar ook als verzamelaar van ‘mennonitica’, 

http://www.dgwereldwerk.nl/
http://www.doopsgezindezending.nl/
http://www.kloosterzwolle.nl/
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ben ik op zoek naar oude en nieuwe ansichtkaarten van doopsgezinde vermaningen, kerken 
en anderszins, zowel van interieurs als exterieurs, uit de huidige tijd zowel als uit een grijzer 
verleden, ook van kerkgebouwen die thans niet meer bij de gemeente in gebruik zijn. 

Bent u daarvan nog in het bezit, dan stel ik ontvangst ervan bijzonder op prijs. De te maken 
onkosten vergoed ik u graag. U bijvoorbaat dankend voor uw attente moeite, verblijf ik met 
de meeste hoogachting en vriendelijke groet, 

Prof. dr. Piet Visser 
(emeritus hoogleraar geschiedenis van het doperdom,  
Doopsgezind Seminarie & Vrije Universiteit Amsterdam) 
Jachtenlaan 20 
1503 HV ZAANDAM 
+31 (0)75 6172472 

  

Zaterdagmiddagmuziek in Zwolle  

febr. t/m apr. 2015 
 

  
 

o = O.L.V. Basiliek 
e= Ev.-Lutherse Kerk 

d= Doopsgezinde Kerk 
p= Plantage Kerk 

 

 
 
Concerten in een kerk in de Zwolse binnenstad / Aanvangstijd: 15.30 uur / duur: ca. 45 minuten   

Vrijwillige bijdrage bij de uitgang (richtbedrag: 5 euro) 

  7 febr. Basiliek Echoes of the Heart: Gea Gijsbertsen (mezzo-sopraan), Marlijne 
Snijder (sopraan), Ingrid Kamphuis (sopraan) en Marijn Siero 
(pianist). 
Werken van:Mendelssohn, Mozart, Morricone, Webber en 
Humperdinck.  

  14 febr. Lutherse 
kerk 

ArtEZ Harp & Mandoline duo: Suzanne Zijderveld en Ferdinand 
Binnendijk. 
Werken van Ludwig van Beethoven, Béla Bartók en Nino Rota. 

 21 febr. Plantage 
kerk 

Simone Bekkering (sopraan) en Riëtte Olthof (piano) 
Werken van Brahms en De Falla. Lied en solo piano. 

 28 febr. Doopsgez. 
kerk 

“Santiago Juncal & Friends”: Marta Sirotiarová, piano; Juan 
Plácido Osorio Bustamante, saxofoon; Lotus Klinkspoor, 
sopraan en Santiago Juncal, piano. 
Werken van oa: Schubert, Brahms, Debussy en Duparc 

 7 mrt. Basiliek  
 

Sallands Vrouwenkoor uit Wijhe, o.l.v. Joan Jonkman, piano, 
Marijn Siero. 
Een zeer gevarieerd programma van geestelijke muziek. 

 14 mrt. Plantage 
kerk 

Van schoolmeisje tot verleidelijke meermin... EVA vocaal 
ensemble zingt "A womans imagination" 
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 21 mrt. Lutherse 
kerk  

Trio Barocco: Gerard de Wit (kistorgel), Johanneke de Wit 
(blokfluit), Anne-Linde Visser (cello). 
Werken van oa: Loeillet, Boismortier, Handel, Zipoli en Vivaldi. 

 28 mrt. Doopsgez. 
kerk 

ArtEZ Master Students playing Master Pieces as the Famous 
Quintet for clarinet and string quartet. 
Werken van Mozart en Piazzolla. 

 11 apr. Lutherse 
kerk  

Duo NIHZ, bestaande uit Bobby Rootveld (gitaar, percussie) en 
Sanna van Elst (blokfluiten, zang, melodica en klokkenspel). 
Speelt Klezmer: Jiddische en Hebreeuwse muziek. 

 18 apr. Basiliek  
 

Fluitensemble Aquaflute en pianiste Laura Troost 

 25 apr. Plantage 
kerk 

Presentatie van de  ArtEZ Liedklas van de tijdgenoten en 
collega's Viktor Ullmann en Alexander Zemlinsky:zang en piano.  
 

zie ook: www.kerkenalspodium.nl 
 

http://www.kerkenalspodium.nl/

