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42e jaargang no. 4, juli 2015. 
 
DOOPSGEZINDE GEMEENTE ZWOLLE: 
www.Dgzwolle.Doopsgezind.nl  
 
 

KERKDIENSTEN: 
 
12 juli 10.00 uur K: Ds. G.E. Bonda, Rem.  
19 juli 10.00 uur K: Zr. B. Groen-Mol, Giethoorn 
 10.30 uur V: Hr. K. Fredriks, Zwolle  
26 juli 10.00 uur K: Ds. H. Klinkvis, Leeuwarden 
02 aug 10.00 uur K: Zr. B. Groen-Mol, Giethoorn 
 10.30 uur V: Hr. H. Enthoven, Dalfsen 
09 aug 10.00 uur K: Ds. G. Berveling, Rijswijk, Rem. 
16 aug 10.00 uur K: Ds. J.A. Winkler Prins 
23 aug 10.00 uur K: Ds. A. Bakker, Drachten 
 10.30 uur V: Mw. B. Groen-Mol, Dg, Giethoorn 

30 aug 10.00 uur K: Liturgiegroep 
06 sep 10.00 uur K: Ds. J.A. Winkler Prins 
 10.30 uur V: Hr. H. Enthoven, Dalfsen  
13 sep 10.00 uur K: Ds. G.E. Bonda, Rem., Gemeentezondag 
20 sep 10.00 uur K: Ds. J.A. Winkler Prins, Startdienst 
 10.30 uur V: Mw. W. Treep, PKN, Zwolle 
 
 
K = Doopsgezinde Kerk, Wolweverstraat 9, 8011 NW Zwolle, tel. 4211586 
V = Wooncentrum ‘De Venus’, Spoolderbergweg 19, Zwolle 
 
 
 
Extra collectes: 19 juli  : Adoptiekind zondagsschool: Anna 

26 juli  : Werk Diet Koster 
02 augustus : Eigen Gemeente 
16 augustus : Pastoraal Diaconaal Fonds 
23 augustus : Eigen Gemeente 
30 augustus : Menno’s Pleats 
06 september : Restauratiefonds 
20 september : Vredesw. DWW 
 
 

 

AGENDA  
Zo 30 aug  20.00 uur.  Repetitie DoRe Vocaal 
Zo 13 sep  20.00 uur Repetitie DoRe Vocaal 
Zo 13 sep    Bijeenk. wijk Harderwijk bij Jeltje Hanje in Duitsland 
zo 20 sep  10.00 uur Startdienst in de kerk 
Zo 27 sep  20.00 uur Repetitie DoRe Vocaal 
Zo 4 oktober 09.30 uur Broederschapsdag in Steenwijk (opgave bij de  
     kerkenraad) 
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VAN DE PREDIKANT 
Tijden veranderen, wat verandert in de loop van de tijd? 
 
Nog even, en het is zover, eind juli 2015 vindt het 16e Doopsgezind Wereldcongres plaats, 
dit keer in de VS, in Noord Amerika. 
Wereldcongressen hebben een betrekkelijk korte historie, het eerste congres vond plaats in 
1925, in Zwitserland. De Global Anabaptist Mennonite Encyclopedia online (website: 
GAMEO.org) geeft een historisch overzicht met enkele foto’s. Van het eerste congres is 
duidelijk zichtbaar dat de deelnemers overwegend mannen waren, in het pak gestoken. De 
schaars aanwezige dames staan er keurig gekleed op, allen met een hoedje op het hoofd. 
Ze staan gezamenlijk op de trappen van de conferentieruimte, en passen daar met gemak 
op. Men herdacht 400 jaar anabaptisme sinds 1525. Wereldcongres was toen nog een 
beetje understatement, er was slechts één afgevaardigde uit Noord Amerika, de andere 
deelnemers kwamen uit Nederland, Frankrijk, Duitsland, en Zwitserland als gastland 
natuurlijk.  
Het tweede congres was in 1930 in de vrije stad Danzig, in Polen, en er was vooral aandacht 
voor het internationaal hulpwerk, vooral aan emigranten van uit oostelijk Europa naar Zuid en 
Noord Amerika.  
Het derde congres vond in 1936 in Nederland plaats. Daar sprak men over geschiedenis en 
cultuur van Mennonieten in de wereld, en men herdacht het feit van Menno Simons bekering 
en vertrek uit de katholieke kerk in 1536. De deelnemers kwamen vooral uit Duitsland, 
Frankrijk en Zwitserland en uit Canada/Noord Amerika waren 15 afgevaardigden.  
Na de aanvang van het congres in Witmarsum, twee dagen conferentie Amsterdam en twee 
dagen in Elspeet was er nog een belangrijke bijeenkomst te Fredeshiem van het 
Internationale Mennonite Vredescomité, dat een bericht opstelde voor alle Mennonieten ten 
aanzien van het vredesstandpunt. Toen kwamen de ingrijpende gebeurtenissen van de 
wereldgeschiedenis en pas in 1948, twaalf jaar later was het volgende congres. Nog steeds 
pasten de deelnemers samen op één foto, al was het een veelvoud van deelnemers 
vergeleken met 1925. Ook het aantal vrouwen was meer, en zij droegen lang niet allen meer 
een hoedje. 
De wereldcongressen kregen een zekere regelmaat van om de vijf, zes jaar en vonden of in 
Europa of in Noord Amerika plaats, met als enige uitzondering, Curitiba, Brazilië in 1972. 
(Curitiba, daar woonde het adoptiekind Jessica van de zondagsschool).  
Het eerste congres dat ikzelf bijwoonde was in 1967 in Amsterdam. Doopsgezinden hadden 
heel de RAI afgehuurd en er waren vele deelnemers uit Noord Amerika, de vrouwen met 
eenvoudige pastelkleurige jurken en een gazen kapje achter op het hoofd. Hun echtgenoten 
droegen zwarte of grijze pakken, zonder knopen maar gesloten met haakjes en ogen. 
(Knopen, vroeger van metaal, verwijzen te veel naar militair vertoon). Zij waren met velen. 
Van dit congres is een foto bekend geraakt, van de traditioneel geklede vrouw met het gazen 
kapje op naast een jonge vrouw in minirok, sigaretje in de hand, samen op een bank 
gezeten. Bij volgende wereldcongressen werden de aantallen anders. Het aantal mensen 
groeide, maar het dragen van juist de traditionele kleding werd minder.  
In 2003 in Afrika, heb ik slechts één of twee van de witte kapjes kunnen ontdekken, 
misschien was het wel dezelfde persoon? Hier waren wel witte hoedjes in overvloed 
aanwezig, gedragen door de Anabaptistische Afrikaanse zusters.  
Het komende congres zal een veelkleurig geheel worden, met diversiteit aan traditie en 
cultuur, toch gedragen door het één fundament, Jezus Christus. 
Ik verheug me er op en neem zelf ook een wit hoedje mee, tegen de zon. 
Coot Winkler Prins 
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VAN DE KERKENRAAD 
Halverwege dit jaar draait de Kerkenraad op volle toeren; in feite te veel  om op te noemen 
en om bij te houden. Natuurlijk in de 1e plaats dat onze predikant heeft aangegeven dit 
najaar met vervroegd pensioen te willen gaan (de datum van 1 oktober is nog in overleg). 
Zoals begrijpelijk brengt dit organisatorisch veel  werk met zich mee. Uiteraard streven wij er 
naar om dit financieel zo gunstig mogelijk (voor predikante en gemeente) te laten verlopen. 
Gezien de ingewikkelde regelgeving is overleg met “wijze mensen” en de ADS hierbij een 
noodzaak.  Gezamenlijk streven  wij er naar om er goed uit te komen en zullen zelfs in de 
vakantieperiode regelmatig overleg plegen met “Amsterdam”. 
Het spreekt voor zich dat wij bij dit “vooruitzien” de resultaten van de enquête willen 
meenemen. 
U zult begrijpen dat dit niet gemakkelijk is, gezien de vele goede ideeën, die wij allen in de 
enquête genoemd hebben.  Daarom heeft de Kerkenraad  zr. Tineke de Vries gevraagd om 
de resultaten van de enquête verder  uit te werken. Afgesproken is dat er begonnen wordt 
om de contacten onderling in de wijken te verstevigen. Tineke zal daarom de komende tijd 
met vooral de Wijkcontactpersonen van gedachten gaan wisselen om een hechtere band tot 
stand te brengen. Ook het pastoraal werk speelt in deze een belangrijke rol. 
De afgelopen week heeft de bloeiende zondagschool het jaar 2014-2015 afgesloten met een 
bezoek aan het Doepark Nootenhof in Zwolle; wij zijn alle begeleiders dankbaar voor hun 
inzet en hopen dat ze het komende jaar op de ingeslagen weg kunnen doorgaan. 
Tot slot kan genoemd worden dat de afwikkeling van de Kring Harderwijk bijna rond is en dat 
wij overwegen om het schilderwerk van onze Vermaning opnieuw grondig aan te pakken. 
Vermeld kan worden dat wij voor het bijhouden van de buitenzijde ingeloot zijn door de 
Monumentenwacht met een forse subsidie. 
Ook in de komende tijd zal blijken dat wij met aller inspanning onze gemeente kunnen laten 
bloeien. 
Een fijne zomer toegewenst. 
Piet Minnema.  
 

Vakantieregeling pastoraat in noodsituaties 
In voorkomende gevallen kan contact opgenomen worden met de leden van de kerkenraad. 
Deze zijn afwisselend op vakantie. De kerkenraadsleden hebben een vakantieschema van 
de voorgangers in de Ring Zwolle. 
 
 

Vervolg enquête 
In de kerkenraad is de uitslag van de enquête in de gemeente uitgebreid besproken. Om te 
beginnen worden twee punten uit de samenvattende conclusies uitgewerkt: 

- Er wordt gewerkt aan meer onderling contact binnen de gemeente. Zr. Tineke de 
Vries heeft daar inmiddels al wijkcontactpersonen voor benaderd. 

- Er wordt een werkgroepje communicatie opgezet. 
 
 

Open monumentendag 12 september 
Onze kerk is, zoals al een aantal jaren, geopend op Open Monumentendag. Daarvoor zijn 
gastvrouwen en/of gastheren nodig. De kerk is open van 10.00 tot 16.00 uur. 
Daarvoor zijn 6 medewerkers nodig, 2 per periode van 2 uur (10-12, 12-2 en 2-4). 
Opgave (met beschikbare periode) graag bij de kerkenraad (secr.dgzwolle@gmail.com). 
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UIT DE GEMEENTE 
Wijk Harderwijk 
Op 14 juni heeft de laatste bijeenkomst plaatsgevonden van de wijk Harderwijk.  
De vorige bijeenkomst was met weinig aanwezigen, maar geanimeerd. De oudste van de 
wijk Harderwijk, Vanna van Duren, had de bijeenkomst voorbereid. 
De laatste bijeenkomst telde 13 aanwezigen, waaronder Bouke van Hulst en Francien 
Risseeuw. Zij verblijven een groot deel van het jaar in Frankrijk en kunnen dus niet vaak van 
de partij zijn. 
Op deze laatste bijeenkomst is besloten om volgend jaar op dezelfde manier verder te gaan, 
met bijeenkomsten op de tweede zondag van de maand om 10.30 uur, ongeveer 5 keer per 
jaar. 
En, dat moet gezegd, een internationalere wijk kennen we in onze gemeente niet. De eerste 
bijeenkomst in het nieuwe seizoen, op 13 september, zal zijn in Duitsland, bij Jeltje Hanje. 

Veel werk aan de winkel voor de liturgiegroep 
Tijdens de vergadering van de liturgiegroep van 28 mei mochten we Thecla Barneveld als 
nieuw lid verwelkomen. Er kwamen veel zaken aan de orde, zowel nieuwe ideeën, concrete 
afspraken, als nieuwe vragen. Behalve voor de vijfde zondag van mei was ons ook gevraagd 
om voor 28 juni de dienst in te vullen. Op zo korte termijn bleek dat niet eens zo gemakkelijk. 
Gelukkig bood Wilma Schuring aan om voor te gaan op 31 mei. Zij komt uit Dronten en 
bezoekt sinds enige tijd als belangstellende onze kerkdiensten. Zij is theologe en vond het 
een mooie gelegenheid om onze gemeente in haar kennis te laten delen. Naar onze mening 
heeft zij een heel mooie dienst verzorgd. 
Voor 28 juni hebben we verschillende personen benaderd. Dat leverde voor de verdere 
toekomst wel enkele potentiële voorgangers op rond interessante thema's. Uiteindelijk bleek 
da. Chica van Dam bereid om op 28 juni voor te gaan. Zij is gepensioneerd predikante van 
de Evangelisch-lutherse Gemeente te Zwolle. Ons leek het mooi om via haar kennis te 
kunnen maken met de Lutherse liturgie. 
  Voor volgende diensten hebben we dus al wat ijzers in het vuur, zoals nog eens een 
dienst over belijdenissen van oudere gemeenteleden, een leerhuisdienst door Dodo van 
Uden, een dienst met speciale aandacht voor diaconie en een kennismaking met de nieuwe 
studentenpastor. Nieuwe ideeën zijn ook: liturgisch bloemschikken, koken uit bijbel, 
uitwisseling met een andere gemeente en een 'Preek van de Leek' (deze is inmiddels door 
verschillende bekende Zwollenaren elders  gehouden tijdens de Kerkennacht op 20 juni jl.). 
Op ons verlanglijstje staan ook nog steeds: een dienst door gemeenteleden van een 
bepaalde wijk of – misschien in het nieuwe jaar – vanuit een gespreksgroep of Bijbelkring. 
  Aan u als gemeenteleden vragen we hierbij, hoe u de afgelopen 'diensten van de 
liturgiegroep' bevallen zijn en ook, of u misschien zelf nog bepaalde wensen of nieuwe 
ideeën hebt.  
We spraken ook over de 'kanselbloemen'. In andere kerken wordt in de dienst wel 
meegedeeld aan wie de bloemen uit die dienst bezorgd zullen worden, met de reden 
waarom, terwijl dit in onze gemeente meestal pas achteraf gedaan wordt. Is het niet mooier, 
als die gewoonte van elders ook bij ons wordt overgenomen, waarbij de kanselbloemen echt 
een groet vanuit de dienst zijn aan gemeenteleden, die door ziekte of ouderdom niet naar die 
dienst konden komen? Dit zou een mogelijkheid zijn om hen meer bij de gemeente te 
betrekken. Wat vindt u hiervan? We horen graag uw reacties. 
 
Namens de liturgiegroep, Henk Blom 
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Syrië actie 
Enkele weken geleden meldde ik jullie de “zakjes” actie voor de Syrische 
kindervluchtelingen. 
Een actie, opgezet door MCC, in Nederland gecoördineerd door Wereldwerk. Je verzorgt 
dan een tasje met daarin een schoolkit. Een beschrijving van het patroon van de zakjes kunt 
U opvragen bij: bert.duhoux@dgwereldwerk.nl.  
De gevraagde inhoud: 

 4 schrijfblokken (70 vel gelinieerd met ringetjes rug) 

 8 potloden (zonder punt) 

 1 platte liniaal (30 cm waarop ook inches staan 

 32 kleurpotloden in verpakking 

 1 gum 

Onze vermaning zal gelden als een verzamelpunt. Na de zomer gaat Wereldwerk 
verzamelen om in het najaar de zending naar Syrië te kunnen doen.  

Laten we ons best doen,  Koos Feenstra 

Broederschapsdag 
De Doopsgezinde Gemeente Steenwijk nodigt allen uit die zich verbonden voelen met de DG 
Gemeenten van de Ring Zwolle om samen op 4 oktober 2015 de Broederschapsdag te 
vieren. Het programma:  

9.30 uur Ontvangst met een kopje koffie of thee.  
10.00 uur kerkdienst o.l.v. Ds. De Vries. Misschien doen er nog andere predikanten van de 
Ring mee.  
Na de dienst is er weer koffie.  
Vanaf ongeveer 11.45 uur tot 12.30 uur is er een optreden van een muziekgroep van 3 
gitaren en zang o.l.v. Sjors Holleboom. Sjors heeft gestudeerd aan het conservatorium in 
Zwolle. Zij spelen hoofdzakelijk klassieke muziek.  
Dan staat er een lunch voor U klaar.  
Om een uur of 2 nemen we weer afscheid van elkaar.  
De kosten bedragen €8.00 pp.  
Over een zondagsschool en 12+ programma wordt nog nagedacht.  
Op 4 oktober ontvangen wij U graag In ons kerkgebouw aan de Onnastraat 10 8331 HM in 
Steenwijk.  
Namens de Doopsgezinde Gemeente Steenwijk, Femmie Scholten Veen 

U kunt zich aanmelden voor deze dag bij de kerkenraad uiterlijk 20 september (desgewenst 
per e-mail secr.dgzwolle@gmail.com). 
 

Tafel van 4 Internationaal 
De activiteit Tafel van 4 voor vrouwen wordt al een aantal jaren uitgevoerd in de 
doopsgezinde gemeente Zwolle. De opzet (het format) wordt nu breder doopsgezind 
aangeboden, op het komende wereldcongres. Daarvoor is financiële ondersteuning nodig, 
voor opzet en onderhoud van de Facebook pagina en voor de materialen, die nodig zijn bij 
de Workshop op de conferentie. 
De collecte in de dienst van 7 juni heeft als bestemming dit project gekregen. Onderstaand 
artikel is een oproep om (ook) individueel te steunen. 
Dat steunen kan door een bedrag over te maken naar rekeningnummer NL86 INGB 
0000883403, t.n.v. Doopsgezinde gemeente Zwolle, o.v.v. Tafel van 4 Internationaal. 
 
Van 21 tot 26 juli vindt de doopsgezinde wereldconferentie plaats in Harrisburg, USA. 

mailto:bert.duhoux@dgwereldwerk.nl
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Op het programma van zaterdag 25 juli  staat de Workshop: 
                                “Women crossing borders….at the dinnertable”  
Margreet van der Werf-Stelling organiseert deze workshop. Meer informatie kan verkregen 
worden door een e-mail te sturen naar margreet@vanderwerf-trainingen.nl  
 
Het verzoek voor sponsoring/crowdfunding van de Workshop heeft als doel 
1.    de vrouwen-activiteit “Women crossing borders ….at the dinnertable “ voor te bereiden  
       en uit te voeren op de MWC zaterdag 25 juli as. van 15.30 tot 17.00 uur (P138STE). 
2.    vrouwen in de workshop zelf te laten ervaren hoe deze activiteit werkt en wat de 
       activiteit teweeg brengt. 
3.    vrouwen overal te ondersteunen, die een zelfde workshop in hun eigen woonplaats  
       gaan organiseren na 25/7/2015. 

Om dat te bereiken 
4.    krijgt iedere deelnemer 4 overzichtelijke formats uitgereikt (Nederland/Engels/Spaans)   
       om te gebruiken bij het zelf organiseren van deze activiteit in de eigen woonsituatie. 
5.    heeft ieder die dat wenst, toegang tot de Facebook pagina “Women crossing  
       borders…at the dinnertable”. Een student (v) zal deze pagina ontwerpen, vanaf juli 2015 
       starten en een jaar verzorgen, zodat vrouwen kunnen uitwisselen en elkaar kunnen 
       blijven inspireren.  
6.    is Margreet van der Werf-Stelling via e-mail, post en Facebook bereikbaar voor tips en 
       advies “op afstand ” voor minimaal 1 jaar (tot juli 2016) voor vrouwen  wereldwijd.  
 
Deze Vrouwenactiviteit 
a.     is bedacht in en ontstaan vanuit de Doopsgezinde Gemeente Zwolle. 
b.     is voor het 5e jaar succesvol uitgevoerd in Zwolle : georganiseerd door een Werkgroep 
        van (doopsgezinde) vrouwen. 
c.     is “een eenvoudige formule (met wat moeite kan bijna iedereen het organiseren) en een 
        effectieve vorm van ontmoeten. Leuk om dat op zo’n congres aan anderen te laten zien 
        en vrouwen dit te laten meemaken“ aldus één van de reacties afgelopen maart.    
d.     is een activiteit voor zo’n 30 vrouwen die contacten legt, verrassende ervaringen brengt  
        en tot luisteren uitnodigt. 
e.     is een laagdrempelige Vredes- en Zendingsactiviteit: vanuit verbinding, ervaringen  
        uitwisselen en gesprekken voeren zonder oordeel.  
f.      geeft vorm aan de wens vanuit een (doopsgezinde) geloofsgemeenschap, om naar 
        buiten te treden in de eigen omgeving. 
 

Vredesweek 2015 in Zwolle 
Het motto voor de Vredesweek 2015 is 'Vrede verbindt'. Dit motto roept op tot ontmoeting en 
verbinding. Om samen in vrede te geloven heb je de ander nodig. Mensen die naast je staan 
en mensen die niet tot je directe omgeving behoren. Dit is niet altijd gemakkelijk. Die ander 
maakt ons soms angstig, waardoor spanningen – ook in onze eigen samenleving – kunnen 
oplopen. De spanningen na de terroristische aanslagen in Parijs zijn daar een duidelijk 
voorbeeld van. De Vredesweek gaat over de keuze: trekken we ons onverschillig terug en 
keren we de ander de rug toe óf organiseren we een tegenkracht tegen angst en terreur?  
Wij roepen moedige bruggenbouwers op om de verbinders te versterken. 
 

Voorlopig programma 
Tijdens het maken van dit Menistenbrugje is het programma voor de Vredesweek in Zwolle 
nog niet definitief. Maar wel kan er een idee geboden worden met onderstaand voorlopige 
programma. Sommige onderdelen zijn nog niet definitief, dus wijzigingen zijn voorbehouden. 
Het definitieve programma wordt later opgenomen op de website: 
www.vredesplatformzwolle.nl. 
 

wlmailhtml:%7bD7A77266-C276-4D58-B5E4-E8EFD58E9DD8%7dmid:/00000064/margreet@vanderwerf-trainingen.nl
http://www.vredesplatformzwolle.nl/
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Op zaterdag 19 september start de Vredesweek vanaf 14.00 uur met het uitdelen van flyers 
in de binnenstad. Op de achterzijde van de flyer is de vredesvlag afgedrukt, de regenboog 
met het woord VREDE. Ook bij winkels en restaurants wordt deze uitgedeeld, met verzoek 
om de vlag achter het raam te plaatsen, wat natuurlijk ook gevraagd wordt aan alle inwoners. 
Maar ook kan tijdens de Vredesweek de vredesvlag uitgestoken worden, verkrijgbaar bij 
Henk Blom: formaat 100 x 150 cm voor € 10 en formaat 200 x 300 cm voor € 50.  
Zondag 20 september is er om 9.30 uur een Oecumenische dienst in (RK) Peperbuskerk, 
verzorgd door de Lutherse Gemeente, de protestantse Oosterkerkgemeente, de Thomas a 
Kempis Parochie en Basisgroep De Werkplaats. Ieder is hierbij welkom. Aansluitend 
wandelen de kerkgangers met de vredesvlag naar Lutherse kerk in Koestraat, waar onder 
een kopje koffie of thee nagepraat kan worden. Mogelijk vindt na de dienst nog een actie van 
jongeren plaats door een of meer bruggen in centrum te versieren, als symbool van het 
thema van de vredesweek: VREDE VERBINDT. 
Maandag 21 september is de Internationale Dag van de Vrede (uitgeroepen door de 
Verenigde Naties). De gemeente Zwolle hijst de vredesvlag en zoveel mogelijk anderen, 
kerken, scholen, particulieren. 
Om 20.00 uur is er een bijeenkomst over de vraag of vrede nog verbindt in een wereld die 
hopeloos verdeeld is en waar conflicten aan de orde van de dag zijn: Gespreksprogramma 
'Peper&Zout' van Windesheim in Dialoog, met o.a. Tim Sweijs van het Haags Centrum voor 
Strategische Studies. Deze avond vindt plaats in Waanders in de Broeren. Meer info volgt op 
www.windesheimindialoog.nl. 
Dinsdag 22 september is er om 18.00 uur in het Filmtheater Fraterhuis een speciale 
voorstelling van de film 'Selma', over het verzet onder leiding van Martin Luther King tegen 
de discriminatie van zwarten in Amerika, met uiteindelijk de geweldloze mars naar Selma. Na 
afloop van de film is er een nagesprek in een zaal van de Lutherse kerk, tegenover het 
Fraterhuis. 
Woensdag 23 september verzorgt Maarten van der Werf van 19.30 – 21.30 uur in de 
Doopsgezinde Kerk een workshop verbindend communiceren.   
Donderdag 24 september: nog nader uit te werken: 'Even nadenken over vrede'. In de 
Grote Kerk gelegenheid om binnen te lopen, te kijken naar presentatie van beelden en 
woorden over vrede, gelegenheid een kaarsje aan te steken. Mooi zou zijn, als ondernemers 
in de binnenstad ook kaarsen branden, een cirkel van licht naar de Grote Kerk en of 
vredesvlaggetjes tonen (onder voorbehoud). 
Vrijdag 25 september van 19.00 – 19.45 uur: 'Vredezingen' in de Dominicanenkerk. 
(Mogelijk vindt voorafgaand in het klooster een bijeenkomst plaats met een spreker) 
Zaterdag 26 september: vooralsnog geen speciaal vredesweekprogramma. 
Zondag 27 september: in de eigen kerkdienst wordt in verschillende kerken de Vredesweek 
afgesloten, onder andere met een speciale vredestekst, die door de Zwolse 
vredesambassade is toegezonden. 
 
Voor dekking van de algemene kosten van de vredesweek in Zwolle zijn financiële bijdragen 
welkom op bankrekening NL86 INGB 0000 8834 03 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zwolle, 
o.v.v. Vredesplatform Zwolle. 
 

 

Voedselbank 
In juni is voedsel ingezameld voor de voedselbank en uit de kerk daarnaar toe gebracht. 
De opzet is, om dat tweemaandelijks te herhalen. 
De volgende keer inzamelen voor de voedselbank zal dus zijn in augustus, op de 1e zondag 
(2 augustus) en de 2e zondag (9 augustus). 
Hierbij de oproep: neem houdbare voedingsmiddelen mee op 2 of 9 augustus. 
Het boodschappenlijstje staat hieronder. 
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DoReVocaal in Rotterdam 
Op 14 juni verzorgde DoReVocaal de dienst in Rotterdam. Dat kwam zo uit. Het koor biedt 
zich aan tegen het eind van het seizoen aan een gemeente ergens in het land. Die datum 
was er in Rotterdam door omstandigheden geen voorganger geregeld op het moment van 
contact. Het aanbod van het koor om dan de hele dienst in te vullen werd in dank aanvaard. 
Geïnspireerd door de tekst van 'O nata lux', die o.a. spreekt over leden van een lichaam, 
werd gekozen voor I Cor 12: 12-27, over het lichaam en de leden. 
De overdenking bestond uit 3 korte bijdragen, de tekst herschreven voor een koor, de tekst 
bekeken vanuit het oogpunt van de gemeente en de tekst met het oog op de 
wereldbroederschap. 
Daarna volgden een wandeling door Rotterdam, een rondvaart door de haven en een 
gezamenlijk uit eten in Zwolle. Het geheel vormde een prachtige afsluiting van het seizoen. 
Het volgende seizoen start op 30 augustus, zoals gebruikelijk op zondagavond om 8 uur. 
Iedere 2 weken wordt gerepeteerd voor bv. de gedachtenisdienst, Kerst, Pasen en het 
volgend seizoen voor het 35-jarig jubileum van DoReVocaal. 
Voor het uitje volgend seizoen is voorgesteld naar de DoRe Gemeente Deventer te gaan. 
Dat zou ook goed passen bij het DoRe karakter van DoReVocaal. 
Nieuwe zangers en zangeressen zijn van harte welkom, om zich met het muziekvirus te laten 
besmetten. De opzet is om met de gegeven stemmen een zo harmonieus mogelijke 
koorklank te krijgen. 
 
 

Gezamenlijk jaarprogramma? 
In de DoRe Kerkenraadsvergadering van 28 mei zijn stappen gezet om te komen tot een 
gezamenlijk jaarprogramma voor het seizoen 2015-2016. Het idee is al eerder naar voren 
gekomen, het realiseren van een dergelijk idee vraagt een aantal stappen. Op een korte 
DoRe Kerkenraadvergadering op 3 juli worden de bijdragen bekeken en besloten of het lukt 
dit gemeenschappelijk uit te geven. 
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VAN BUITEN DE GEMEENTE 
Leeftocht 
In het najaar zijn de volgende activiteiten: 
4 t/m 5 september 2015  Familiekronieken 
17 t/m 18 oktober 2015  Het bijbelboek Jona, een boodschap voor vandaag! 
23 t/m 24 oktober 2015  Protestantse mystiek: toewijding aan wat ons draagt 
Op de website www.leeftocht.nl staat meer informatie. 

 

Michaëls vieringen in de Grote Kerk. 
Michaëls vieringen zijn open kerkelijke vieringen van hoge liturgische kwaliteit, onder de 
muzikale leiding van de bekende organist/componist Toon Hagen. Er worden ook regelmatig 
gratis toegankelijke Bach-cantates opgevoerd. Mensen uit Zwolle maar ook uit de regio 
komen hier naartoe. 
De laatste Michaëls viering van dit seizoen was op 28 juni, zoals gebruikelijk om 16.30 uur.  
Meer informatie over Michaëls vieringen in het algemeen en het programma van volgend 
seizoen staan of komen op de website www.michaelsvieringen.nl. 
 

http://www.leeftocht.n/
http://www.michaelsvieringen.nl/

