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42e jaargang no. 5, september 2015. 
 
DOOPSGEZINDE GEMEENTE ZWOLLE: 
www.Dgzwolle.Doopsgezind.nl  
 

KERKDIENSTEN: 
 
18 okt 10.00 uur K: Zr. M. Prins 
 10.30 uur V: Ds. E.G. Alleman 
25 okt 10.00 uur K: Zr. W. Schuring, Dronten 
01 nov 10.00 uur K: Ds. G.E. Bonda, Do-Re Gedachtenisdienst 
 10.30 uur V: Ds. J. Vonk (Driezorg) 

08 nov 10.00 uur K: Ds. G.E. Bonda, Rem. 
15 nov 10.00 uur K: Ds. L. Buijs, Avondmaal 
 10.30 uur V: Hr. H. Enthoven, Dalfsen  
22 nov 10.00 uur K: Hr. D.J. Steenbergen, Zwolle 
29 nov 10.00 uur K: Liturgiegroep, 1e Advent 
 10.30 uur V: Ds. J. Vonk (Driezorg) 
 
 
K = Doopsgezinde Kerk, Wolweverstraat 9, 8011 NW Zwolle, tel. 4211586 
V = Wooncentrum ‘De Venus’, Spoolderbergweg 19, Zwolle 
 
Extra collectes: 27 september : Eigen Gemeente 

04 oktober : Doopsgezinde Zending 
18 oktober : Adoptiekind Diet Koster 
25 oktober : Deelname CPT 
01 november : Gemeente opbouw 
22 november : Werkverb. Geweldloos Samenleven 
29 november : Diaconaal Fonds 
 
 

Inleveren kopij volgende nummer uiterlijk 14 november 
2015  

 

AGENDA  
Zo 20 sep  10.00 uur Startdienst in de kerk 
Zo  27 sep  ± 11.30 uur Buitengewone ledenvergadering 
Zo 27 sep  20.00 uur Repetitie DoRe Vocaal 
Do 01 okt   19.30 uur Contactpersonenbijeenkomst 
Zo 04 okt  09.30 uur Broederschapsdag in Steenwijk 
Di 06 okt   19.30 uur ReDo-kerkenraadsvergadering 
Vr 09 okt   17.30 uur Eten met de buren 
Zo 11 okt   20.00 uur  Repetitie DoRe Vocaal 
Wo 14 okt   19.30 uur Kerkenraadsvergadering 
Zo 25 okt   20.00 uur Repetitie DoRe Vocaal 
Di 27 okt   19.30 uur Gemeenteavond Doopsgezind erfgoed Polen 
Zo 08 nov  20.00 uur Repetitie DoRe Vocaal 
Wo 11 nov  19.30 uur Kerkenraadsvergadering? 
Zo 22 nov  20.00 uur Repetitie DoRe Vocaal 
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VAN DE PREDIKANT 
 

Vreemd en vertrouwd,  
terugblik op Mennonite World Conference 
Een vreugde was het om bekenden weer te zien, uit Honduras, Costa Rica, Panama, 
Guatemala, Mexico, Colombia, Brazilie, uit Kenya, Congo, Tanzania, Zimbabwe, uit Europa, 
uit de VS. Er kwamen dagelijks zo’n 7.000 mensen bijeen. In de bus naar de logeeradressen 
herkende ik Denis, die een paar jaar terug een bezoek aan Nederland bracht. Denis leek me 
toen nog erg jong, maar met de baby van Natasha in zijn armen vertelde hij dat hij vijf zonen 
had. Hoe is het met Natasha? vroeg hij mij. Laten we het hen vragen: twee banken voor ons 
in de bus zaten de ouders van Natasha. Toen kwamen er vele foto’s van de kinderen, 
getoond op het mobieltje. 
 
Verrassend was het ook om door Erlinda (die het contact tussen Nederland en Honduras op 
gang bracht en daarmee een beetje verantwoordelijk werd voor het schrijven van mijn 
scriptie over Honduras) om hulp gevraagd te worden bij een gesprekje. Een Amerikaanse 
vrouw vroeg naar iemand die ze in 10 jaar niet gezien had. Erlinda had hem een half uur 
geleden nog gezien. Waar is hij dan nu? En hoe ziet hij er nu uit, is zijn haar grijs? Geen 
haar meer, was het antwoord. Mijn hulp was welkom om het Engels in het Spaans en het 
Spaans in het Engels te vertalen. Dat ging redelijk goed totdat ik in het Nederlands ging 
vertalen, toen keken zij me beiden vragend aan. De ontmoeting kwam wel tot stand. 
En het was een vreemde gewaarwording om voorafgaand aan het congres in een Mennonite 
Church te zitten en de gedachte te krijgen: zal ik nu opstaan en de dienst verlaten? Een 
zeldzame gewaarwording voor een dominee. Aan het einde van de dienst werd een brief van 
het bestuur voorgelezen met het standpunt over homoseksualiteit. Nu in de VS wettelijk het 
recht op het homohuwelijk is vastgelegd, is dit een actueel onderwerp in de kerken 
geworden. Als Nederlandse doopsgezinde was ik geschokt om te horen dat in de gemeente 
waar ik die zondagochtend de dienst bijwoonde, wel iedereen welkom is in de dienst maar 
niet iedereen lid mag worden en een functie bekleden. Een vertrouwd gevoel van thuis zijn, 
werd ineens die vreemde gewaarwording. Een week eerder waren we te gast in een 
gemeente die juist open staat voor iedereen en daarom uit de landelijke vergadering 
(Mennonite Church Conference) was gezet. Uit de hele regio kwamen mensen juist naar 
deze gemeente, omdat ze zich in de eigen gemeente niet meer thuis voelden. Eén van de 
aanwezigen sprak daar deze woorden: “Dat was de dag dat ik werd geboren als de moeder 
van een lesbisch kind”. Deze twee tegengestelde ervaringen, hoewel ze voorafgingen aan 
het congres, horen er wel bij. Men noemt dat de ‘scattered conference’, de verspreide 
conferentie voor of na de grote bijeenkomst. Tijdens het congres werd het onderwerp 
zichtbaar doordat steeds meer mensen zich in een roze t-shirt vertoonden. Verschillend 
denken over geaardheid, ingegeven door bijbelteksten is ook in Nederlandse doopsgezinde 
gemeenten geweest en speelt nog wel in de Europese Mennonieten relaties. Waar voelen 
wij ons thuis? 
 
De wereldbroederschap verandert in hoog tempo. Jonge kerken zijn meestal veel 
evangelischer dan de oude gemeenten. De muziek verandert, de uiterlijke kenmerken 
verdwijnen. Witte kapjes worden door mennonietenvrouwen weinig meer gedragen. Op het 
congres waren er 30 witte hoedjes te zien, toen er een koor uit Zambia optrad, en misschien 
nog tien Amerikaanse zusters met een wit gazen kapje. Tot de gemeente waarin 
eerdergenoemde brief werd voorgelezen, behoorde ook de jonge vrouw die dagelijks onze 
bus begeleidde (is iedereen er, op wie wachten we nog?). Ze zag er heel modern uit, liep in 
shorts in het warme weer, maar droeg wel sinds een jaar een klein zwart kanten doekje op 
het hoofd, waarmee ze symbolisch het hoofd bedekt hield. Kleding was niet belangrijk, dat 
doekje wel voor haar. Lid worden van de gemeente deed je vaak op 11 jarige leeftijd, dan 
werd je gedoopt. Het doekje stond voor haar voor een nieuwe geloofshouding. Oude, 
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traditionele gemeentes worden modern, jongeren wenden zich tot oude tradities. Vreemd en 
vertrouwd liggen dicht bij elkaar. Elke gemeente heeft er zijn eigen weg in te zoeken. De 
doopsgezinde gemeente Zwolle wens ik een gezegende weg, vol vertrouwdheid en 
verandering.  
 
Coot Winkler Prins 
 
Hieronder een getalsmatig overzicht van de verandering in de wereldbroederschap.  
 
Aantal Doopsgezinden en mennonieten in Nederland en wereldwijd 
 
 Nederland Europa Noord-  Latijns Am/ Afrika Asia en   totaal 
   Amerika Caribbien  Pacific 
2015     7.680 64.610 682.559 199.912 736.801 431.313 2.115.195 
2009     9.025 64.740 523.969 169.864 592.106 265.447 1.616.126 
2003   11.000 53.272 451.180 133.150 452.209 208.155 1.297.966 
1990   18.000 68.600 380.500   83.400 176.500 147.500    856.600 
1978   25.589 96.011 313.000   44.211   85.771   74.257    613.600 
 

VAN DE KERKENRAAD 
Een groot aandeel in het werk van de kerkenraad heeft momenteel het emeritaat van onze 
voorgangster Coot Winkler Prins. 

Overleg rondom de vakantie heeft geresulteerd de afspraak: De dienst van 20 september 
2015 zal de afscheidsdienst zijn. En tegelijkertijd de start van ons als gemeente tijdelijk 
‘zonder herder’. 

Verder is er een Buitengewone Ledenvergadering afgesproken op 27 september 2015, met 
als enige punt op de agenda de voortgang van de gemeente. 

De startbijeenkomst van 20 september zal naast afscheid en nieuw begin ook een terugblik 
bevatten op het Doopsgezind Wereld Congres, dat heeft plaatsgevonden in Pennsylvania 
USA, van 19 t/m 26 juli. Vanuit Zwolle waren daar Henk Blom en Coot Winkler Prins, 
Maarten en Margreet van der Werf en Aart Hoogcarspel en Karin Janze aanwezig. Op de 
startbijeenkomst hoort en ziet u er iets van terug. 

Natuurlijk is er ook aandacht geweest voor de ‘lopende zaken’ van de gemeente. De 
zondagsschool stelt een jaarprogramma op voor het komende seizoen. De leiding 
constateert, dat het soms moeilijk is om leiding te zijn voor eigen kinderen. Een verzoek en 
oproep aan de gemeente wordt gedaan: is er iemand die mee wil draaien in de leiding van 
de zondagsschool? Reactie graag naar de kerkenraad of naar de leiding van de 
zondagsschool. 
De 12+ in ringverband wordt zo mogelijk gecontinueerd. In de Ring wordt aangekaart, dat de 
Zwolse leiding graag scholing / programmahandvaten wil hebben. 

De uitwerking van de enquête gaat verder. Inmiddels heeft zr. Tineke de Vries met de 
meeste contactpersonen gesproken. De contactpersonenbijeenkomst op 1 oktober zal vooral 
in het teken staan van de uitkomst van die gesprekken. 

De 2 wekelijkse DoRe Nieuwsbrief  wordt op andere manier gemaakt en verstuurd, voorlopig 
als een uitprobeersel. Zie ook het artikeltje hierover in het DoRe stuk (tussen de logo-
balkjes). 
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Vlak voor de vakantie is hard gewerkt aan een gezamenlijk DoRe Jaarprogramma. Dat wordt 
verspreid met dit Menistenbrugje. Het is een mooi uitgewerkt geheel geworden. Zoals in dat 
Jaarprogramma vermeld: de activiteiten van beide gemeenten staan er in. Dat maakt het 
makkelijker eens aan een activiteit over en weer deel te nemen en zo nader kennis te 
maken. 

Aart Hoogcarspel  

Voedselbank 
In augustus is voedsel ingezameld voor de voedselbank. Vanwege de vakanties was de 
opbrengst niet heel groot. Dat kunnen we beter. 
De volgende keer inzamelen voor de voedselbank is in oktober, op de 1e zondag (4 
oktober) en de 2e zondag (11 oktober) (NB 4 oktober verzet naar 18 oktober (Red.)) 
Ondanks enig herstel van de economie is dit nog hard nodig! 
 

Anders, of altijd hetzelfde? 
Tradities zijn dierbaar, ze geven houvast en herinnering. Rituelen, handelingen die op een 
bepaalde manier worden uitgevoerd, zijn kostbaar. In de herhaling ligt de bekrachtiging en 
de herkenning. Toch, als tijden veranderen, bewegen tradities en rituelen na verloop van tijd 
ook mee. Soms wordt er iets toegevoegd, vaker raakt iets vergeten. Een chassidisch verhaal 
van de 18e eeuwse rabbi Baäl Shem Tov illustreert dit: Telkens wanneer de grote Rabbi 
Israël Baal Shem-Tov dit nodig vond voor het volk Israël, ging hij mediteren op een bepaalde 
plek in het woud. Daar stak hij een vuur aan, en zei een gebed. Later, toen zijn leerling, de 
beroemde Maggied van Mezzeritch, de hemel om voorspraak bad om dezelfde redenen, 
ging hij naar dezelfde plek in het woud en zei: "Heer van het heelal, luister. Ik weet niet hoe 
ik het vuur moet aanmaken, maar ik ben wel in staat om het gebed op te zeggen". Nog later 
ging Rabbi Moshe Leib van Sassov naar het woud, om zijn volk te redden, en hij zei: "Ik weet 
niet hoe ik het vuur moet aanmaken, maar ik weet de juiste plek te vinden en dat moet 
voldoende zijn". En het was voldoende. Toen was Rabbi Israël van Rizhin aan de beurt om 
het gevaar te bezweren. In zijn stoel gezeten nam hij het hoofd in de handen, en hij sprak tot 
God: "Ik ben niet in staat om het vuur aan te maken, ik ken het gebed niet, ik kan zelfs de 
plaats niet terugvinden in het woud. Al wat ik kan is dit verhaal vertellen. Dat moet voldoende 
zijn". En het was voldoende. 
Tradities en rituelen, ze moeten worden doorgegeven. Vanuit dit verlangen heb ik in de 
avondmaalsviering van november in de dienst aan de gemeente gevraagd ook de kinderen 
die in hun laatste jaar van de zondagsschool in de kerk aanwezig zijn, bij het avondmaal te 
betrekken. Hoe zou de levensweg van die kinderen verder gaan, zouden zij ooit nog in de 
kerk komen om een avondmaal mee te vieren? Mijn handelen in deze dienst werd de 
aanleiding tot ernstige gesprekken en leidde uiteindelijk tot de keuze voor een voortijdig 
afscheid van de gemeente. Natuurlijk speelden daar ook vele andere factoren een rol bij. 
Aan een ieder die zich tijdens de avondmaalsdienst overrompeld voelde door de vraag en 
onplezierig voelde bij mijn handelen, wil ik bij dezen mijn excuses aanbieden. Dat wat ik als 
delend bedoelde, heeft onrust en scheiding gebracht.  
Anders of hetzelfde, het heeft tijd nodig om te overdenken en te bespreken. Onze tradities en 
rituelen liggen niet vastgelegd in een leerboek, ze worden in de gemeente bepaald. Het 
Doopsgezind Seminarium en de Commissie van Advies voor Geestelijke Zaken van de ADS 
hebben daarom samen in 1998 een boek uitgebracht: De gemeente komt samen, 
Dienstboek ten behoeve van doopsgezinde gemeenten. Voorin dit boek staat de hoop dat 
gebruikers met kritische aanvullingen komen. Alles in de levende gemeente, draagt immers 
in zich de mogelijkheid tot verandering? Ter overweging geef ik u hieronder de inhoud over 
het avondmaal. Het is mijn hoop en verwachting dat het avondmaal nog vele malen tot 
vreugde en opbouw van de gemeente gevierd zal worden.  
Coot Winkler Prins 
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Ten aanzien van het avondmaal  (pagina 70, 71, 72 uit De gemeente komt samen) 
 De Maaltijd van de Heer is een teken waardoor Christus verkondigd wordt. Tegelijk is 
het ook het antwoord van een gemeenschap, die zich ervan bewust is dat de verkondiging 
praktische consequenties voor het sociale leven bevat. 
Onze traditie kent twee vormen van de Maaltijd. De eerste is bij aanzitting aan tafels. Dat 
was de oorspronkelijke gereformeerde traditie in ons land., die het eerst door de 
Waterlandse doopsgezinden werd overgenomen. De tweede vorm is bij ronddeling. Die vorm 
is het sterkst anticlericaal: de gemeente gaat niet naar de priester bij het altaar om het 
sacrament in ontvangst te nemen, maar de dienaarschap deelt brood en wijn rond aan de 
gemeente.  
In beide vormen is een gelijkwaardige rol weggelegd voor leraar, liturg en kerkenraad. Er zijn 
ook wel andere vormen te bedenken waarin die gelijkwaardigheid tot uiting komt.  
 Als schriftlezing heeft I Kor. 11: 17 – 34 de voorkeur. 
We mogen ons ervan bewust zijn dat deze Maaltijd verschillende accenten heeft, afhankelijk 
van de tijd van het kerkelijk jaar. Op Witte Donderdag staat de gedachtenis van lijden en 
sterven van Christus centraal, op andere momenten meer de eschatologische betekenis of 
de vreugde omdat we tijdens de Maaltijd werkelijk samen gemeente zijn.  
 Er zijn oplossingen denkbaar om bij de viering van de Maaltijd van de Heer 
symbolisch tot uitdrukking te brengen dat kinderen en niet-kerkelijke gasten, zij het op een 
andere en minder verplichtende wijze dan de gemeente zelf, wel deel uitmaken van de 
gemeenschap in ruimere zin. Dat kan bijvoorbeeld door aan hen druiven rond te delen. We 
erkennen graag dat elk gebaar in deze zin een verlegenheidsoplossing blijft.  
 Overigens heeft het begrip ‘open Avondmaal’ dikwijls voor verwarring gezorgd. In de 
oecumenische traditie, die ook door onze broederschap wordt gerespecteerd, wordt met 
‘open Avondmaal’ alleen bedoeld dat deelname aan de maaltijd open staat voor gasten die 
in hun eigen kerkgemeenschap volledig als lid zijn erkend.  
 De intentie van het gebed bij de Maaltijd van de Heer is allereerst God dank te 
zeggen en God voorts te vragen dat elke belemmering die de enigheid in de gemeente in de 
weg staat, weggenomen mag worden. Ook mag in dit gebed een bemoediging doorklinken 
omdat de Maaltijd ons verwijst  naar Gods koninkrijk op aarde.  
 De vorm van het brood is dikwijls afhankelijk van plaatselijke tradities. Het is zinvol als 
deze bewaard blijven, maar tevens is waar dat ook in dit opzicht nieuwe vormen tot 
nadenken kunnen stemmen.  
 Vrijwel overal wordt in de Nederlandse doopsgezinde gemeenten wijn gebruikt. 
Omdat er mensen kunnen zijn die daar principiële of medische problemen mee hebben, 
wordt er soms bovendien druivensap aangeboden. Bij doopsgezinden in het buitenland 
wordt dikwijls allen druivensap gebruikt. Wij geven er op grond van de bijbelse gegevens de 
voorkeur aan alleen wijn te gebruiken.  
 Bijna nergens wordt sedert de vorige eeuw nog één grote beker gebruikt; kleine 
bekertjes zijn ooit om hygiënische redenen in onze gemeenten gemeengoed geworden. We 
vragen ons af of het gebruik van kleine bekertjes niet een individualiserende tendens 
onderstreept.  
 Er is alles voor te zeggen om brood en wijn gelijktijdig in één rondgang uit te delen. 
Bij het samen nuttigen kunnen dan de teksten uit Matteüs 26: 26-28 achter elkaar worden 
uitgesproken. 
 Voor het dankgebed kunnen we bijvoorbeeld verwijzen naar het gebed dat in de 
zogenaamde Leer der Apostelen (Didachè) voorkomt.  
 
De Werkgroep Kanselboek, zr. E.I.T. Brussee-van der Zee, zr. A.M.J. Wierda-Boer, brs 
H.S.J. Heij, A.G. Hoekema, P. Post, B.S. Santema en S. Voolstra.  
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UIT DE GEMEENTE 
‘If  you can dream it you can do it ‘   1. 
Deze naam gaf ik aan de uitslag van de enquête die in februari/ maart 2015 gehouden is in 
de gemeente.  Zeer verheugend was het aantal deelnemers aan de enquête en bovenal de  
inbreng van  de vele creatieve ideeën, oplossingen  en mogelijkheden betreffende gemeente 
zijn voor nu en in de toekomst. Dit opent zeker perspectieven. 
  De kerkenraad heeft mij gevraagd hiermee aan de slag te gaan. Met name het 
versterken van de contacten in de verschillende wijken en de communicatie in het algemeen. 
Het vertrouwen dat de kerkenraad hierbij in mij stelt stel ik zeer op prijs.  Ik zal u in de 
komende periode zoveel mogelijk op de hoogte stellen van de stand van zaken.  Naast een 
klankbordgroep om mee te sparren en samen te werken zal er een communicatie 
werkgroep gevormd gaan worden. Deze laatste krijgt als taak alle vormen van 
communicatie in de gemeente tegen het licht te houden en verbeteringen voor te stellen.  De 
gewenste samenstelling van de beide groepen  ziet er als volgt uit:  één gemeentelid die 
actief betrokken is bij de gemeente, één gemeentelid die niet actief betrokken is bij de 
gemeente, één actieve belangstellende en één niet actieve belangstellende. Beide groepen 
worden aangevuld met een KR lid. 
  Met het resultaat van de enquête als uitgangspunt  heb ik  een programma van 
aanpak gepresenteerd aan de kerkenraad.   In  persoonlijke  gesprekken met de 
wijkcontactpersonen  zijn diverse namen voor de te vormen groepen naar voren geschoven.  
De definitieve samenstelling van beide groepen wordt  in het volgend Brugje 
bekendgemaakt. 
  Voor de komende periode heeft het  installeren en in gang zetten van de 
klankbordgroep en werkgroep communicatie prioriteit. 
  Gezien de uitslag  ben ik er van overtuigd dat we een  deel van de verschillende 
dromen die genoemd zijn voor de gemeente met inzet van ons allemaal  waar kunnen 
maken. 

Ik heb er zin in. U ook? 
 
Tineke 
 

Contactpersonen Vergadering Enquête 
Dit jaar geven we een vervolg aan de enquête waarmee we het jaar 2014-15, tijdens de 
startzondag,  zijn gestart en die we begin 2015 verder hebben uitgewerkt.  
Inmiddels is Tineke de Vries bezig met de uitwerking van een aantal punten. Een aantal 
wijkcontactpersonen is bezocht en bevraagd. Belangrijke punten zijn: hoe krijgen we (weer) 
actie in de wijken, hoe verhogen we de onderlinge ontmoeting, hoe verbeteren we de 
communicatie en hoe komen we nader tot de Remonstranten?  
Op de vergadering van contactpersonen op 1 oktober a.s. komt Tineke verslag doen van de 
gesprekken wordt een volgende stap gezet. (NB Verzet naar 13 oktober (red.)) 

 
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 met lunch (staat uitgebreid in vorige Menistenbrugje) start om 9.30 
uur en eindigt om 14.00 uur:  
Locatie: kerkgebouw aan de Onnastraat 10 8331 HM in Steenwijk.  

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

mailto:secr.dgzwolle@gmail.com
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Doopsgezind Erfgoed.  

Gemeenteavond 27 oktober 2015 om 19.30 uur in de Doopsgezinde kerk 
In het najaar wordt een gezamenlijke Do-Re gemeenteavond verzorgd door de 
Doopsgezinde stichting Nederland-Polen. 
De Doopsgezinde stichting Nederland-Polen is opgericht in 1993 en houdt zich bezig met de 
Mennonieten cultuur in Polen. Door de stichting worden contacten gelegd met de plaatselijke 
bevolking , scholen, historische verenigingen, musea en  monumentenzorg in Polen. 
Halverwege de zestiende eeuw werden de Mennonieten in Nederland vervolgd, ze zochten 
een veilig heenkomen rond Danzig en in de Delta’s daar. Een plek waar Hollanders al jaren 
handel dreven. De Poolse vorst verleende hen vrijheid van godsdienst en nog een paar 
andere privileges. 
In ruil daarvoor moesten ze wel de Weichseldelta omtoveren in cultuurland. 
De Mennonieten trokken het zompige land in, groeven sloten en bouwden dijken. Al snel 
haalden ze recordoogsten binnen, alles tot grote tevredenheid van de koning. 
Heel lang bleven ze preken en zingen uit Nederlandse bijbels en gezangboeken. Eind 
achttiende eeuw werd Duits de kerktaal. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog werden 
ze door de Russen verdreven naar het westen. 
We willen verder kijken dan de oude vluchtverhalen.  
Wat betekenen deze voor onze toekomst? Ook in onze tijd zijn nog talloze mensen op de 
vlucht vanwege hun geloof! 
 
 
 

Jongeren en het  Wereldcongres 
De week voorafgaand aan het doopsgezind wereldcongres afgelopen zomer was er een 
jeugdconferentie: GYS. Hieraan deden 500 jongeren van over de hele wereld mee, 
waaronder 40 Nederlandse jongeren. Op hun blog: 
doopsgezindejongeren2015vs.wordpress.com schrijven ze hun impressies. Zeer de moeite 
waard om ze allemaal te lezen. Deze jongeren zie je misschien niet allemaal in een 
kerkdienst, maar ze zijn wel degelijk religieus bezig. 
Onderstaand verhaal is van dit blog overgenomen. 
 
Door Pascal Bijlsma 
Daar sta je dan met circa vijfhonderd mensen om je heen met maar een doel: samen tot 
onze Heer zingen. Jeugdigen van over de hele wereld die naar het Global Youth Summit 
(GYS) zijn gekomen. En daar sta ik dan tussen… eigenlijk niet te geloven. 
Nou weet ik uit ervaring – en daar zal ik zeker niet de enigste in zijn – dat de kracht van 
liederen enorm kan zijn. Dit kan gaan van vreugde tot verdriet en alles wat daar om heen zit. 
Toch raar eigenlijk dat dit zo’n invloed op ons kan hebben. Zelf ben ik hier zeker geen 
uitzondering van.. terugdenkend naar de dienst van deze ochtend. Waar ik met volle borst 
mee zong, mijn handen naar de hemel gericht en mijn vreugde niet op kon. 
 
Dit alles werd zo veel voor mij dat ik midden in het refrein in tranen uitbarstte…Alles wat op 
mij af kwam de melodie, tekst, kracht van mijn broeders en zusters maakte dat mijn geluk 
zich uitte in een waterval. 
…. Wat liederen wel niet kunnen doen 
Wat een moed en eerlijkheid om zo'n stuk te schrijven als jonge knul! 
 
Karin Janze 

 

 

http://doopsgezindejongeren2015vs.wordpress.com/
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Vergeving (hoever ga je?) 

 De schietpartij in Nickel Mines, in een Amish schooltje met één lokaal, zal veel 
mensen bekend zijn. Een Amerikaanse man schoot 5 meisjes dood en verwondde er 5, 
waarna hij zichzelf doodde. Een tragedie, voor de Amish kinderen, de ouders en grootouders 
en de hele Amish gemeenschap. En een tragedie voor de vrouw, kinderen en familie van de 
schutter. 
 Op de Mennonite World Conference1 was de moeder van één van de meisjes in een 
workshop aanwezig, om te praten over vergeving. Indrukwekkend, omdat ze na 9 jaar nog 
over de ervaring wilde komen praten, terwijl Amish doorgaans een gebeurtenis een plaats 
geven en doorgaan met het, eenvoudige, leven. Verder treden Amish op deze manier 
meestal niet op de voorgrond, want dat zou op te grote trots kunnen wijzen. 
 Voorafgaand aan de conferentie was er een excursie naar een Amish nederzetting 
met bezoek aan twee families en een bedrijf. En ik kreeg het boek 'Amish Grace'2 te lezen 
van de zoon van vrienden. Het boek gaat over de vergeving, die de betrokken Amish de 
schutter en zijn familie hebben aangeboden. Deze vergeving kwam snel, enkele uren na de 
schietpartij. En binnen enkele dagen beheerste niet de schietpartij zelf, maar deze vergeving 
de berichtgeving in de pers. 
 Hoe kunnen Amish zo snel vergeven? Dat heeft voor een groot deel te maken met 
hun cultuur en leefwijze. Sleutelwoorden zijn, naast vergeving, liefde, nederigheid, 
mededogen, onderwerping en aanvaarding. De Amish spiritualiteit is gebaseerd op o.a. 
delen uit het nieuwe testament, vooral de bergrede en andere delen uit het evangelie van 
Mattheus. Sleutelpassages zijn Mattheus 5 tot 7, Mattheus 18: 21-22 (waarin Jezus aan 
Petrus zegt, dat je meer dan 70 keer 7 keer moet vergeven) en Mattheus 18: 23-35 (de 
gelijkenis van de ondankbare dienaar). 
En de martelaarsverhalen maken een belangrijk onderdeel uit van het onderwijs bij de 
Amish, zoals het verhaal van Dirk Willems (die zijn achtervolger redde door hem uit een wak 
te trekken, en toen zelf op de brandstapel gedood werd). 
Het enige, dat Amish bidden, is het Onze Vader. Dat is het afgeronde gebed en meer is niet 
nodig en kan zelfs blijk geven van hoogmoed. In het Onze Vader staat letterlijk: vergeef ons 
onze schulden, zoals wij onze schuldenaars vergeven. Amish nemen dat zeer serieus, des te 
meer door de toevoeging direct er na in Mattheus 6: 14-153. 
 Kunnen gewone christenen deze vergeving niet eenvoudig van de Amish 
overnemen? Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Amish vergeving is ingebed in een 
opvoeding en een cultuur van nederigheid en 'uffgevva', opgeven. Dat opgeven gaat over 
trots, hoogmoed, individualiteit en persoonlijke ontplooiing ten gunste van de 
kerkgemeenschap. 
Gewone christenen worden groot in een geïndividualiseerde cultuur, die het veel moeilijker 
maakt om recht op vergelding en wraak op te geven. Amish waarderen lijden hoger dan 
wraak, Uffgevva hoger dan streven, vergeving hoger dan wrok. 
 Vergeving mag dan in sommig opzicht zelfopgave zijn, het is niet zelfhaat. Amish zijn 
zeker geïnteresseerd in zorgen voor zichzelf en persoonlijk geluk. Een letterlijke vertaling 
van één zin uit het boek: "De Amish, die we geïnterviewd hebben, bevestigden wat 
psychologen ons vertellen: vergeving heelt de persoon die het aanbiedt, maakt deze persoon 
vrij om verder te gaan in het leven met een groter gevoel van vitaliteit en heelheid. 
 Hoe denk jij over vergeving? Kun je zelf wrok opgeven? Kun je zelf vergeven? 
  
 

                                                           
1
 Doopsgezinde Wereld Conferentie, één keer in de 6 jaar gehouden, deze keer in Harrisburg, USA, 

van 21 tot 26 juli 2015. 
2
 Kraybill, Donald B., Steven M. Nolt en David L. Weaver-Zercher, 2007, Amish Grace, San Francisco 

CA, 1e editie, Jossey Bass Press. How forgiveness transcended tragedy.  
3
 NBV: want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie hemelse Vader ook jullie vergeven. 

Maar als je anderen niet vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. 
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'Mensheid spoelde aan' – Wake-up Call.  4-9-2015 
#KiyiyaVuranInsanlik, dat is de hashtag waarmee de hartverscheurende foto's van Aylan 
Kurdi vandaag via Twitter hun weg vonden naar een wereldpubliek. De woorden zijn Turks 
voor 'de mensheid spoelde aan'.  RTL NIEUWS.  

De wekker is al vaak gegaan. Op “snooze” gedrukt – even vervelend, maar toch lekker 
behaaglijk verder slapen. Deze foto  is een wake-up call. Niet alleen dit jongetje Aylan (net 
als zijn broer en moeder) is aangespoeld, maar de mensheid is aangespoeld. Het gaat over 
de mensheid en de menselijkheid. Hoe kan je als Europese burgers  prettig gaan slapen als 
dit gebeurt?  

Mensen vluchten niet met dit soort van risico’s omdat ze het leuk vinden om naar Europa te 
gaan (of naar Canada zoals dit gezin) . Het gaat over levensnood, anders doe je dit niet. 

De eerste zorg is dat mensen niet verdrinken en dat ze op een menselijke manier worden 
behandeld. Gelukkig reageert het grote publiek met ontzetting en barmhartigheid.  
De zaak in de publieke bespreking is: “hoe stoppen we de vluchtelingenstroom naar Europa”. 
Dat is een vorm van symptoom bestrijding. FRONTEX is de Europese organisatie die de 
buitengrenzen bewaakt.  Politici putten zich uit in het bedenken van oplossingen en het 
aanwijzen van schuldigen, zoals de booteigenaren.  

De problematiek kan niet op hetzelfde niveau van logica worden opgelost als waarop het 
zich voordoet. Het gaat niet over vluchtelingen en het regelen van de vluchtelingenstroom; 
het gaat over de redenen waarom mensen zich in hun bestaan bedreigd voelen, waardoor ze 
de immens moeilijke beslissing nemen om te vertrekken. De wezenlijke vraag is : hoe gaan 
wij ons inzetten voor welvaart en veiligheid in de wereld. De praktijk is verontrustend:  het 
gaat over onze veiligheid en niet de veiligheid in de wereld; het gaat over onze welvaart en 
winsten en niet over hun kansen op het opbouwen van welvaart. Dit de retoriek ten spijt, dat 
we met onze derde wereld handel met hen een win-win situatie hebben gecreëerd. In wezen 
gaat het – in het groot- nog steeds om onze winstoptimalisatie en onze beurskoersen. 
Gelukkig zijn er initiatieven van een andere schaal die wel doen aan eerbare handel. 
Alleen als wij ons westerse “verdienmodel” terugschroeven en fundamenteel veranderen 
komt er ruimte zodat mensen niet langer komen te staan voor de keuze van een onveilig en 
onzeker bestaan thuis of de onzekerheid van een vluchtweg en het volledig opnieuw 
opbouwen van ene bestaan.  
De juridische criteria voor “vluchteling” en de criteria voor het verkrijgen van een status om in 
Nederland te mogen werken zijn failliet. Het  toepassen van die criteria wordt gestuurd door 
“wat het ons oplevert”. Dit is geen juridisch probleem, geen financieel probleem, maar een 
zaak van menselijkheid en respect.  
Respect is een wederzijds aan elkaar gegunde menselijke behandeling. Daarin veranderen 
beide partijen soms wezenlijk. Punten van actie: 
- Help nu concreet waar je kan. 
- Ga met elkaar praten over de gevolgen van ons “verdienmodel”. 
- Vervang de slogan “responsibility to protect” door  “responsibility to help”. 

Maarten van der Werf,  
Mediator, coördinator Christian Peacemaker Teams afdeling Nederland. maarten@cpt-nl.org  

 

 

 

 

https://twitter.com/hashtag/K%C4%B1y%C4%B1yaVuran%C4%B0nsanl%C4%B1k?src=tren
mailto:maarten@cpt-nl.org
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Women Crossing Borders .....at the dinner table 
(Workshop zaterdag 25 juli 015 Mennonite World Conference) 
 
"Open - Warm - Laagdrempelig - Veilig - Energie - Enthousiasme - Inspiratie - Lach... 
Dat waren enkele van de woorden die de 34 deelnemende vrouwen aan deze 
Workshop tegen elkaar zeiden - bij het afscheid nemen. 
In een ontspannen sfeer werd er 1½ uur met elkaar gedeeld: samen eten en samen 
naar elkaars verhalen luisteren. Het thema "wie is of was voor jou heel speciaal; wat 
heb je van haar/hem vooral geleerd dat voor jou heel belangrijk is"  
  
Echt naar elkaar luisteren en elkaar accepteren. 
Veel vrouwen kwamen naar de Workshop om zelf te ervaren en vervolgens daar 
"thuis" mee aan het werk te gaan: een dergelijke activiteit voor vrouwen te gaan 
organiseren, die past binnen de eigen context en geschikt voor de eigen (kerk) 
omgeving. Daartoe namen vrouwen 4 formats mee op papier in 't Nederlands, Engels 
of Spaans. Om thuis als een leidraad te kunnen gebruiken bij het organiseren.  
Het hele komende jaar kunnen vrouwen mailen of schrijven met Margreet voor tips 
en advies. De facebook-pagina women crossing borders at the dinner table kan 
worden gebruikt voor uitwisselen, foto's en meer ideeën. 
  
Grenzen over gaan 
Vrouwen uit Pennsylvania, Illinois, Duitsland, Connecticut, Dominicaanse Republiek, 
Ohio, Kansas, Zambia, Washington, Nederland, Oregon , Slowakije en Tanzania 
leerden elkaar wat beter kennen en voelden dat ieder werd geaccepteerd zoals zij is. 
Helaas was de Workshop "full" en werden 8 vrouwen uitgenodigd door Margreet om 
elkaar na afloop te treffen of via facebook / de mail: 34 deelnemers is echt een 
maximum aantal om interactief met elkaar bezig te zijn. Deze laagdrempelige 
activiteit voor plaatselijk vredes- en zendingswerk, maakt het mogelijk dat 
deelnemers verbinding ervaren. Een Zwolse Oecumenische Werkgroep vanuit de 
Doopsgezinde Gemeente heeft deze "Vrouwen gaan grenzen over..." inmiddels voor 
het 5e jaar georganiseerd.  
Zo werd er een foto gemaakt van 34 vrouwen die de Zwolse vrouwen begroeten - net 
zoals de ruim 30 vrouwen uit Zwolle dat in maart 2015 hadden gedaan!  
  
Margreet van der Werf-Stelling 
margreet@vanderwerf-trainingen.nl - voor info - of M 06 112 53 205 - 
f  Women Crossing Borders at the dinner table 
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Gezamenlijk gedeelte Doopsgezind en Remonstrant (tussen de logobalken) 

 

DoReVocaal viert jubileum 35 jaar 
In het seizoen 1980-1981 is DoReVocaal opgericht. 
Dit seizoen is dat dus 35 jaar geleden en het is goed om daar aandacht aan te besteden. 
Het plan is om samen met de Adventskerk Cantorij (ook 35 jaar) een dubbelconcert te 
verzorgen, één in de Wolweverstraat en één in de Adventskerk, in april 2016. 
Dat betekent voor DoReVocaal een extra focus dit jaar: niet alleen zingen met Kerst en 
Pasen, maar ook de jubileumviering voorbereiden, organisatorisch en muzikaal. 
De repetities, gebruikelijk op zondagavond, soms op zondagochtend, beginnen weer op 
zondag 30 augustus, om 20.00 uur. Daarna iedere 2 weken op zondagavond. 
In het vorige stukje stond onderstaande tekst en die geldt nog steeds: 
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. 
 

 

Digitale DoRe Nieuwsbrief 
Henk Blom heeft aangegeven de verzorging van de digitale DoRe Nieuwbrief graag over te 
willen dragen aan anderen / iemand anders. 
In totaal heeft Henk de digitale Nieuwsbrief 8 jaar verzorgd, eerst voor de Doopsgezinde 
Gemeente, later voor Remonstrantse en Doopsgezinde Gemeente. 
Om de twee weken verscheen de Nieuwsbrief, met soms een extra uitgave of mededeling. 
Het is duidelijk, dat de uitgave van de Nieuwsbrief steeds zeer gewaardeerd is. En dat is 
mogelijk geweest dankzij de trouwe en energieke inzet van Henk. 
Renze Zijlstra (webmaster website DG) heeft al eerder aangegeven, dat de Doopsgezinde 
website een functionaliteit kent om een nieuwsbrief te genereren op aangegeven tijdstippen. 
In het overleg is besloten om op deze manier voor een testperiode, als try-out, de Digitale 
DoRe Nieuwsbrief te gaan verzorgen. 
Opmerkingen over de eerste uitgave(n) in de nieuwe opzet kunnen gestuurd worden naar de 
kerkenraden of naar Renze rechtstreeks (renze.zijlstra@gmail.com). 
Aart Hoogcarspel 
 
 
 

Programma 2015-2016 

Binnenkort ontvangt u het programmaboekje voor 2015-2016. Bij het programmeren is de 
nadruk gelegd op momenten van ontmoeting en zingeving. Uiteraard spelen ook sfeer en 
gezelligheid een rol. 
Al meer dan 100 jaar trekken we op met de Remonstrantse gemeente van Zwolle. Zij maken 
gebruik van ons kerkgebouw. Deze samenwerking willen we dit jaar voorzien van een 
nieuwe stimulans. Bij onze Doopsgezinde bijeenkomsten worden ook de Remonstranten 
uitgenodigd en wij kunnen, als we het willen, deelnemen aan de Remonstrantse activiteiten. 
Dit heeft geleid tot een gezamenlijk jaarboekje, waarin alle activiteiten worden genoemd. 
 

 

 

mailto:renze.zijlstra@gmail.com
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Eten met de Buren 

Op vrijdag 9 oktober wordt voor de 3de keer een maaltijd georganiseerd. De eerste keer 
nodigden we de buren uit de Wolweverstraat en omgeving uit. Enkelen maakten daarvan 
gebruik. Vorig jaar was het accent helemaal gericht op de ontmoeting van Doopsgezinden en 
Remonstranten. Dit jaar zijn we van plan om ook onze buur-kerken: “De Walen en de 
Lutheranen” uit te nodigen. 
Genodigden zijn welkom van af 17.30uur. De avond duurt tot ongeveer 21.00 uur. Na de 
“inloop” is er de maaltijd in buffetvorm. Daarvoor wordt t.z.t. een beroep gedaan op de hulp 
van een aantal Doopsgezinden en Remonstranten. Andere onderdelen van de avond zijn 
een korte overweging, muziek, koffie, een drankje en vooral gezelligheid. Plaats van 
handeling: Doopsgezinde Kerk, Wolweverstraat. In verband met de catering is opgeven 
gewenst. Dat kan via remonstrantenzwolle@gmail.com, of aan de kerkenraad. 
 

 

Vredesweek 2015 in Zwolle 
Van 19 tot 27 september a.s. wordt de jaarlijkse Vredesweek gehouden. Dit jaar is het 
thema: Vrede verbindt, uiterst actueel nu zoveel vluchtelingen uit verschillende 
oorlogsgebieden in de wereld onze aandacht vragen. Ook Zwolle biedt in de vredesweek 
een gevarieerd programma. Opening van de Vredesweek op zaterdagmiddag in de 
binnenstad door het uitdelen van flyers met het programma. Op de achterzijde daarvan de 
vredesvlag – een regenboogvlag met het woord VREDE – die men achter zijn raam kan 
plaatsen om de wens om vrede te uiten. Zondag is er om 9.30 uur een oecumenische 
vredesdienst in de O.L.V. Basiliek (Peperbus). Maandag 21 september is wereldwijd de 
Internationale Dag van de Vrede. Die avond organiseert Windesheim in Dialoog in Waanders 
In de Broeren een Peper&Zout-discussie over hoe conflicten in de wereld te hanteren 
(www.windesheimindialoog.nl). Filmtheater Fraterhuis vertoont meermalen de film 'Selma' 
over de mars van Martin Luther King tegen rassendiscriminatie. Na de voorstelling van 18.00 
uur op dinsdag 22 september is er in de Lutherse kerk (tegenover filmhuis) een nagesprek 
met ds. Harcourt Klinefelter, voormalig medewerker van M.L. King.. Woensdagavond 
verzorgt Maarten van der Werf in de Doopsgezinde Kerk (Wolweverstraat) een workshop 
over 'Verbindend communiceren'. Donderdagavond is de Grote of Sint Michaëlskerk open 
om stil te staan bij Vrede. Tijdens de vredesweek is daar ook de Wand met 298 
Vredeshuisjes te zien, verwijzend naar de ramp met de MH17. Vrijdagavond organiseert de 
Dominicanenkerk (Assendorperstraat) om 19.00 uur 'Vredezingen', met voorafgaand om 
17.00 uur een gesprek over de vluchtelingenproblematiek. Zondag 27 september wordt in de 
Zwolse kerken de vredesweek afgesloten. 's Middags kan men in Den Haag, stad van vrede 
en recht, de 'Walk of Peace' lopen (www.walkofpeace.nl).  
Voor meer informatie over de Vredesweek in Zwolle: www.vredesplatformzwolle.nl. 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:remonstrantenzwolle@gmail.com
http://www.windesheimindialoog.nl/
http://www.walkofpeace.nl/
http://www.vredesplatformzwolle.nl/
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VAN BUITEN DE GEMEENTE 
Vrijzinnig Leerhuis 2015/2016  
Nieuw seizoen Vrijzinnig Leerhuis Elspeet bij Mennorode 
  Elspeet – Op 30 oktober start het nieuwe seizoen van Vrijzinnig Leerhuis 
Elspeet. Bij het leerhuis worden de ‘grote thema’s’ op een nieuwe manier, 
intellectueel, open en niet-dogmatisch benaderd. Bedoeld voor vrijzinnig 
georiënteerden die hun visie op cultuur, politiek en maatschappij willen verdiepen en 
delen. De vier weekenden vinden plaats bij Mennorode in Elspeet. 
  Waarom Vrijzinnig Leerhuis Elspeet? 
Steeds meer mensen in kerkelijke gemeenten en daarbuiten hebben belangstelling voor 
geloofsdoordenking in relatie tot cultuur en maatschappij. ‘Vrijzinnig leerhuis Elspeet, open 
doperse groep voor studie en ontmoeting’ is een kring van mensen die intellectuele 
nieuwsgierigheid willen verbinden met onderlinge betrokkenheid. De groep wordt gevormd 
rond vier thematisch opgezette bijeenkomsten. 
  Thema’s en sprekers 
Thema’s die aan bod komen zijn: Vijandigheid, Geluk, Geroepen om te leven en Vrijzinnigen 
in hun politieke keuzes . De docenten en gespreksleiders zijn dr. Alfred R. van Wijk, Jannie 
Nijwening, drs. Martin Maassen en Ewoud Roos. Zij gaan aan de hand van film, literatuur en 
beeldende kunst dieper in op de thema’s in relatie tot andere disciplines, zoals sociologie, 
psychologie en filosofie. 
  Opzet programma 
Er zijn twee identieke programma’s die parallel lopen. Per keer 3 dagdelen inclusief 1 
overnachting. Elke bijeenkomst is van vrijdag 17.30 uur tot zaterdag 16.00 uur. De kosten 
bedragen € 495,40 voor het gehele seizoen, dit is inclusief verblijf en BTW, exclusief 
toeristenbelasting. Inschrijven kan via de website www.mennorode.nl (Cursussen & 
seminars), via info@mennorode.nl of telefonisch 0577 - 498 111. Weekenden ook los te 
boeken. 
Voor meer details, kijk op www.mennorode.nl. 

Leeftocht 
In het najaar zijn nog de volgende activiteiten: 
9 t/m 10 oktober 2015 Denkbeelden en spiritualiteit van Anne Zernike 
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 
30 oktober t/m 1 november 2015 Kom in je kracht! Over kleurende bladeren, rust en 
paddenstoelen. 
Meer informatie op www.leeftocht.nl 
 
 

Dominicanen Klooster Zwolle 
Studeren, bezinnen, vieren, verkondigen, ontmoeten, dat zijn activiteiten, die het 
Dominicanenklooster in Zwolle aanbiedt. Kijk op www.kloosterzwolle.nl/programma. 

 

CMKZ zoekt meisjessopranen 
Het Christelijk Mannenkoor Zwolle de komende tijd bij optredens solistes (10 tot 14 jaar) 
laten meezingen. En dat ook in de paastijd bij de Misa da Pacem, gecomponeerd door 
dirigent Harry Koning. Kent u een kandidate? Meer info op www.cmkz.nl .  
 

http://www.mennorode.nl/
http://www.mennorode.nl/
http://www.leeftocht.nl/
http://www.cmkz.nl/
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 WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR JOBHULPMAATJES !  
Voel jij je betrokken bij mensen zonder doel of stip aan de horizon? Heb je affiniteit met werk 
zoeken? Vind je het leuk om mensen te helpen? Wil je hier vrijwillig je tijd voor geven? Zo ja, 
dan kan je heel geschikt zijn voor de functie van JobHulpMaatje. Een JobHulpMaatje 
begeleidt een werkzoekende naar werk of zingeving.  
Wie zijn wij?  
Voor Elkaar Zwolle is een interkerkelijk initiatief waar middels de inzet van vrijwilligers 
particulieren geholpen worden bij het oplossen en/of voorkomen van financiële schulden en 
waarbij we middels het JobHulpMaatje project mensen willen toerusten en begeleiden bij het 
vinden van werk en/of op andere wijze een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij.  
Tijdens dit toerusting en begeleiding (7 avonden) wordt je als maatje gekoppeld aan een 
werkzoekende. Het traject is teneinde als de kandidaat betaald werk heeft of op een andere 
wijze weer een bijdrage kan leveren aan de maatschappij.  
Wat verwachten wij van een JobHulpMaatje?  
- Je kunt goed luisteren  

- Je hebt een goed inlevingsvermogen  

- Je hebt er lol in om door te vragen, je bent oprecht geïnteresseerd in de ander  

- Je voelt je verbonden met werkzoekende mensen  

- Je kunt motiveren en stimuleren  

- Je hebt je al eens verdiept in de thema’s wie ben, wat kan ik, wat wil ik  

- Je staat positief in het leven  
- Je kunt aan een verklaring onbesproken gedrag komen  

- Je bent minimaal 1 dagdeel in de week beschikbaar  

- Je hebt een stabiele persoonlijkheid  
 
Wat gaat een JobHulpMaatje doen?  
- Je draait mee met de Jobgroups (7 avonden)  

- Je neemt deel aan intervisie gesprekken met andere JobHulpMaatjes  

- Je ondersteunt en begeleidt 1 of 2 werkzoekenden  
 
 Wat bieden wij een JobHulpMaatje?  

- Een gedegen training bestaande uit twee dagen met certificaat  

 
Informatieavond  
Dinsdag 29 september is er een informatieavond vanaf 20.00 uur voor geïnteresseerden. Wij 
willen jou daar graag welkom heten. Je kunt je opgeven door te mailen naar 
Jobhulpmaatje@svez.nl Na aanmelding ontvang je de locatiegegevens.  
Voor meer informatie kun je bellen met Renze Boersma (06-41283453) of Wim de Groot (06-

52683252) 
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Zaterdagmiddagmuziek in Zwolle       

okt. t/m nov.                                           

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 minimaal) 
 

26 sept. Basiliek KAVOCA, o.l.v. Luthine Postuma, m.m.v. Jurjan Lipke, organist. 
Feestelijk concert i.h.k. van herdenking 100 jaar 
Maarschalkerweerd orgel. 

3 okt. Basiliek Anthem, Koor voor Kerkmuziek: o.l.v. Raghna Wissink 
Werken van o.a. Stanford, Rutter en Tye. 

10 okt. Doopsgez. 
kerk 

Strijkkwartet Amarens ( Maaike Gerritsen en Marjan Waringa 
viool, Marjan Valk altviool, Esther de Boer cello). 
Speelt een afwisselend en verrassend programma rondom de 
schilderijen van kunstenaar Bert van Heerde.  

17 okt Lutherse 
kerk  

Gitaarduo Koen Hutten en Marlot Hendriks. Zij spelen een kleurrijk 
programma met solo- en duowerken van onder andere F. Tárrega, 
J.S. Bach, E. Granados en M. De Falla. 

24 okt. Plantage 
kerk 

Vocaal Ensemble Rijssen o.l.v. Jan-Geert Heuvelman 
Koorwerken van o.a. G.Ph. Telemann en G.A. Homillius, en 
orgelwerken van o.a. J.S. Bach.  

31 okt. Doopsgez. 
kerk 

Sharon Niessen, piano en Martine Wijers, viool.  
Werken van o.a Mozart, Beethoven en Brahms. 

7 nov. Basiliek Jongenskoor Dalfsen o.l.v. Henk Ophoff m.m.v. Adriaan Koops, 
orgel. 
Muziek uit de Anglicaanse traditie. 

14 nov. Lutherse 
kerk 

Muzikantencollectief Muz!nder speelt & zingt een gepeperd 
Spaans Zuid-Amerikaans programma. 
Met warmbloedige muziek van De Falla, Guastavino en Piazzolla 

21 nov. Oosterkerk Piano recital door Jaap Eilander. 
Werken van Bach (bewerkt), Schubert & Chopin.  

28 nov. Plantage 
kerk 

&Semble is een kamerensemble dat zich richt op barokmuziek.  
Werken van: Henry Purcell, Boismortier, Corelli, Bach, Rameau, 
Torelli en Telemann. 

zie ook: www.kerkenalspodium.nl  

http://www.kerkenalspodium.nl/

