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43e jaargang no. 1, februari 2016. 
 

KERKDIENSTEN: 
 
14 feb 10.00 uur K: Ds. G.E. Bonda, Re-Do dienst 
21 feb 10.00 uur K: Ds. A.H. Bakker 
 10.30 uur V: Hr. K. Fredriks, Zwolle 
28 feb 10.00 uur K: Ds. H. Ament, Leeuwarden 
06 mrt 10.00 uur K: Ds. A.H. Bakker 
 10.30 uur V:  Mw. W. Treep, PKN, Zwolle 
13 mrt 10.00 uur K: Ds. G. Berveling, Rijswijk, Rem. 
20 mrt 10.00 uur K: ds. A.H. Bakker, Palmzondag 
 
K = Doopsgezinde Kerk, Wolweverstraat 9, 8011 NW Zwolle, tel. 4211586 
V = Wooncentrum ‘De Venus’, Spoolderbergweg 19, Zwolle 
 
Extra collectes: 21 februari : C.P.T.  

28 februari : Eigen Gemeente 
06 maart : DG Gemeente Opbouw 
20 maart : Doopsg. Wereld Werk 
 

Inleveren kopij volgende nummer uiterlijk 5 maart 2015  
 

AGENDA  
Woe 10 februari 19.30 uur  Kerkenraadsvergadering 
Woe 17 februari 14.30 – 16.00 uur Bijbelgesprekskring 
Woe 17 februari 20.00 – 21.30 uur Bijbelgesprekskring 
Do 18 februari 19.30 uur  DoRe kerkenraadsvergadering 
Woe 09 maart 19.30 uur  Kerkenraadsvergadering 
Woe 16 maart 14.30 – 16.00 uur Bijbelgesprekskring 
Woe 16 maart 20.00 – 21.30 uur Bijbelgesprekskring 
Za 09 april    Jubileumconcert DoRe Vocaal en  
       Adventskerkcantorij in Doopsgezinde kerk 
Zo 10 april    Jubileumconcert DoRe Vocaal en  
       Adventskerkcantorij in Adventskerk 
Woe 20 april 14.30 – 16.00 uur Bijbelgesprekskring 
Woe 20 april 20.00 – 21.30 uur Bijbelgesprekskring 
 
Wekelijks zo avond 20.00 uur   DoRe Vocaal repetitie 
 

Vanuit “de Domineeskamer” 
Geachte lezer van het Menistenbrugje. Dit zal dan mijn eerste bijdrage worden aan de 

gemeenteberichten. Hoewel, tot 12 jaar geleden heb ik ook regelmatig wat mogen schrijven 

voor u. Dat was ik de positie van een soort consulentschap tijdens de toenmalige herderloze 

periode. Per 1 januari jl. ben ik voor de gemeente, dus voor begonnen met mijn 

werkzaamheden. Eén van de eerste zaken die geregeld moesten worden was de 

herinrichting van de domineeskamer. Daar moest ook telefoon en internet aangelegd 

worden. Met de inzet van enkele kerkenraadsleden en anderen is dat allemaal in orde 

gemaakt. De tweede stap was dat ik graag zo snel mogelijk met  zoveel mogelijk leden 

kennis wil maken. Met slechts twee-en-een-halve dag per week lijkt dat natuurlijk onmogelijk. 

Vandaar dat ik op 18 januari op de middag en de avond een kennismakingsbijeenkomst heb 
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georganiseerd. Fijn dat er een leuke belangstelling was, hoewel ik natuurlijk op een grotere 

had gehoopt. In ieder geval heb ik weer wat oude en nieuwe namen en gezichten bij elkaar 

kunnen brengen. (En nu maar hopen dat ik het kan vasthouden!)  Enfin, we moeten nog aan 

elkaar wennen! Terwijl ik dit schrijf zit ik volop in de voorbereidingen van de afscheidsdienst 

van br. Atze Dijkstra en mijn eigen intrededienst. Met diverse mensen is al indringend over 

de gemeente en haar toekomst gesproken. Ik heb wel in de gaten dat er de komende twee 

jaar ingrijpende beslissingen moeten worden genomen. Ik zit op dit moment ook in de 

dagelijks bestuur van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, het samenwerkingsorgaan van 

alle Nederlandse doopsgezinde gemeenten. Daar merk ik hoe veel gemeenten worstelen om 

te blijven voortbestaan. Maar helaas is het niet overal Luctor et Emergo. Gelukkig zie ik ook 

de nodige en inspirerende voorbeelden hoe men in onze broederschap of 

geloofsgemeenschap de bakens weet te verzetten. Belangrijk bij dit alles dat we elkaar niet 

uit het oog verliezen, dus de aandacht voor elkaar is een uitgangspunt. Tegelijk moeten we 

elkaar binnen de gemeente alle ruimte beden om een eigen plek te vinden, krijgen of te 

hebben waar we onszelf kunnen ontplooien op diverse manieren. Ik hoop aan dit proces van 

de gemeente-opbouw een bijdrage te kunnen leveren. Tot slot zou ik iedereen willen 

oproepen om mij rechtstreeks te melden als er iets, “wel of wee”, bij u of een ander is dat 

voor mij van belang is om te weten. Dat geldt ook als u een bezoekje van mij op prijs stelt om 

welke reden dan ook!  

Met een hartelijke groet vanuit de Domineeskamer, ds. Andries H. Bakker  

VAN DE KERKENRAAD 
Drukke tijden voor de kerkenraad, en dan besef je je wat heerlijk het is, als voorzitter, dat je 

zo’n geweldig team om je hebt staan. Elske speelde het klaar om het preekrooster rond te 

maken. Bauwien moest er, vaak gelukkig samen met Sip, hard tegen aan, bijna dagelijks 

berichten, roosters, orde van dienst enz., maar ze klaarde het.  

In de kerk moest een en ander aangepast om er voor te zorgen dat ds. Bakker een 

werkplaats in de kerk kon krijgen. Achter de vouwwand in de Mennokamer is nu een 

dominees kamer gecreëerd. De telefoon is aangepast. Afspraken zijn gemaakt met  Andries 

Bakker en we merken dat we er met zijn allen hard tegen aan moeten gaan. Tineke de Vries 

geeft vanuit haar werk in de uitvoering van de enquête veel munitie. 

We hadden een extra overleg met de liturgiegroep en de preek van de leek groep om de 

gang van zaken iets bij te stellen en op een lijn te blijven. Met name de mogelijkheden van 

experimentele diensten op de vijfde zondag willen we graag handhaven. 

Er was in januari een extra overleg met de Remonstranten, met name voor een terugblik op 

de eerste preek van de leek. Helaas bleek toen ook dat de Remonstranten niet willen werken 

aan een gezamenlijk kerkblad, wel zullen we de gemeenschappelijke pagina in beide bladen 

handhaven. Aangezien in de loop van dit jaar Lysbeth (na 25 jaar!!!!) stopt met haar activiteit 

t.a.v. het menisten brugje zoeken we naar opvolgers. (Vrijwilligers meldt U) 

En dan start nu dus het tijdperk met onze nieuwe leraar Andries Bakker. De intrede dienst 

van zondag 24 januari was prachtig. Dus nu voorwaarts!! 

Koos Feenstra 
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VERVOER NAAR KERK 
Van diverse kanten vernemen wij dat het vervoer naar de kerk, vooral in de winterperiode, 
voor sommige gemeenteleden problemen oplevert. Schroom niet om te bellen naar.0529-
432328. Wij willen ons uiterste best doen om vervoer te regelen. 
 

Piet Minnema 

 

UIT DE GEMEENTE 
In memoriam br. Atze Dijkstra 
Broeder Atze Dijkstra werd geboren 4 april 1921 als oudste zoon in een boeren gezin. Hij 

kreeg nog drie broers waarmee hij en zijn vrouw Anne tot op heden een goede band hebben. 

Hoewel Atze trots was op zijn afkomst, voelde hij zich zelf niet aangetrokken tot het 

boerenbedrijf. Zo werd hij onderwijzer, een beroep dat hem op het lijf geschreven bleek. Op 

27 november 1946 beleefde hij zijn “tweede D-day” door het huwelijk met Anne Dijkstra. In 

Harlingen startten ze, waar ze  ook samen hun belijdenis schreven en toetraden tot de 

Doopsgezinde gemeente. Vanuit Harlingen vertrokken ze in de begin jaren 50 naar Zwolle, 

waar Atze “bovenmeester” werd van de Parkschool. Onder zijn leiding werd de Parkschool 

een begrip in Zwolle. Je kunt wel stellen dat hij “de vader van de jeugdherberg Parkschool” 

werd. 

In 1973 verhuisden ze naar Wapenveld. Hij genoot van dit huis en was daar ook trots op, 

zeker toen de oude Dijkstra, voor het eerst op bezoek daar, het een “burgemeesters huis” 

noemde. 

Anne en Atze kregen vijf kinderen, en hebben nu vele kleinkinderen en ook achter 

kleinkinderen. Oh wat was hij daar trots op en wat was hij er wijs mee. Van alles en allen 

wilde hij op de hoogte blijven. Zijn ogen glinsterden als hij daarover kon praten. 

Binnen onze gemeente heeft hij ook een belangrijke rol gespeeld. Hij zat meerdere keren in 

de kerkenraad. In vergaderingen was hij het baken van rust, die ook onenigheden goed de 

baas kon. Hij was, samen met Anne een van de trouwste bezoekers van de vermaning. 

Atze, een heer. Zeer gelijkmatig met een goed gevoel voor humor. Echt kwaad heeft denk ik 

niemand hem ooit gezien. De laatste jaren werden moeilijker voor hem, hij kon het niet 

allemaal meer direct volgen, maar hij bleef opgewekt en vriendelijk naar iedere bezoeker, blij 

als je kwam 

In de nacht van 18 op 19 januari is hij, zoals dat zo bij hem past, in alle rust overleden. 

Het afscheid vanuit de vermaning was indrukwekkend. Een terecht eerbetoon naar een 

prachtig mens. Als we geloven in “iets” hierna, dan eindig ik zoals altijd als ik na een 

bezoekje vertrok: “Oan ’t sjen, we sjogge mekoar wol wer”. 

Koos Feenstra 
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Uitnodiging voor een 
Bijbelgesprekskring 
 
Gemeente is elkaar ontmoeten om van elkaar te leren. 
Met deze uitspraak deel ik met de lezers van het 
Menniste Brugje mijn visie over waarom je samen 
gemeente bent. Natuurlijk, velen vinden de zondagse 
dienst misschien het belangrijkste, maar een 
doopsgezinde gemeente wil meer zijn dan een 
eenrichtingsverkeer van dominee naar “de schare” op 
zondagmorgen. We kennen de zorg en aandacht voor 

elkaar, maar opnieuw: er is meer. De gemeente wil ook een ontmoetingsplaats zijn waar we 
kunnen spreken en luisteren, leren en delen, serieus en vrolijk zijn. In ons dagelijks leven 
hebben we te maken met de noodzakelijke behoeften zoals eten, drinken en beweging. Ik 
hoef niets te vertellen over hoe we dit verstandig en verantwoord moeten invullen en hoe 
vaak we er niet of te weinig aan toekomen. In de gemeente bieden we een heel bijzonder 
menu, maar dan niet voor ons lichaam, maar meer voor de geest. Een menu van eten, 
drinken en beweging. Het leuke van de gemeente is dat je dat menu met elkaar bedenkt, 
ervaart en deelt. Dat zijn momenten waarvan iedereen kan en mag  genieten. Op het menu 
dat ik u dit keer aanbied staat een oude, vertrouwde en beproefde bekende: de 
Bijbelgesprekskring. In het verleden heb ik samen met velen mooie middagen mogen 
meemaken. Een Bijbelverhaal of tekst kan natuurlijk verdiept en bestudeerd worden: wat wil 
het ons vertellen, wanneer en waarom is het geschreven, wat waren de achtergronden enz. 
Maar een Bijbelverhaal/tekst kan ons ook “raken”, op weg zetten, richting geven en uitdagen. 
Om dat allemaal te delen met elkaar, kan tot verrassende gesprekken leiden die ons kunnen 
inspireren. Dat alles net elkaar is een Bijbelgesprekskring. Bijbelkennis en/of een groot 
geloof (wat is dat?) is geen uitgangspunt. Ik hoop dat u zin heeft om mee te doen. Ik ga 
beginnen met gelijkenissen. U mag uw eigen Bijbel meenemen, maar ik heb de teksten ook 
bij de hand om uit te delen.  
 
Ik geef de Bijbelgesprekskring zowel op de middag als op de avond (bij voldoende 
belangstelling!). Dus kunt u alleen ’s middags of ’s avonds of kunt u de ene keer wel op de 
middag en de volgende keer op de avond? Geen probleem.  
 
De Bijbelgesprekskring zal plaatsvinden op woensdag 17 februari,  
woensdag 16 maart en woensdag 20 april. 
Op de middag van 14.30-16.00 en de avond van 20.00-21.30 uur. Graag zie ik uw 
aanmelding tegemoet. 
 
Ds. Andries Bakker (0512-549150 / andries.bakker@doopsgezind.nl) 
 

Even voorstellen 

Sinds vorige maand sta ik geregistreerd als belangstellende van de Doopsgezinde 
Gemeente te Zwolle. Al enige tijd was ik op zoek naar een gemeente. De reden dat ik hierbij 
ook de Doopsgezinde Gemeente bezocht had twee redenen. Allereerst waren mijn 
grootouders van mijn vaders kant Doopsgezind (zij woonden in Damwoude). Daarnaast was 
mijn oudtante Aalt Jensma (zij woonde in Berkum) Doopsgezind, daar kwamen we achter 
toen we na haar overlijden haar muziekboeken bekeken, in één zangbundel stond voorin met 
de pen geschreven dat deze van de Doopsgezinde Gemeente in Zwolle kwam. De 
Doopsgezinde Gemeente komt me aan als een warme, geïnteresseerde gemeente die zich 
inzet voor de behoeftigen in de maatschappij. Opkomen voor behoeftigen vind ik belangrijk. 
Een tijdlang ben ik vanuit dat oogpunt actief geweest bij de SP en bij het Zwols Platform voor 
Humaan Asielbeleid, waar ik Maarten en Margreet van der Werf van ken.  

mailto:andries.bakker@doopsgezind.nl
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Alle zondagen zal ik niet kunnen komen, omdat ik in de muziek zit. Ik dirigeer koren en ik 
begeleid koren op de piano. Zo nu en dan moet ik met een vast of invalkoor medewerking 
verlenen in een dienst elders. Ik dirigeer het Friese koor in Zwolle waar ook Mattie Minnema 
bij zit, het Christelijk Gemengd Koor in Steenwijk en ik begeleid het popkoor First Beat in 
Leeuwarden. Muziek verbindt mensen en tilt je even boven het dagelijks bestaan uit.  

In mijn vrije tijd zoek ik graag andere mensen op. Ik zit bij een vrouwenclub (de 
Soroptimisten), in het bestuur van twee Friese verenigingen (een jongerenvereniging die 
uitwisselingen organiseert met andere Europese taalminderheden en het Frysk Selskip in 
Zwolle), ik leid een Friese leesclub en ga ik elke week een dag naar Kollumerland, naar mijn 
moeder. Ik woon samen met Bert in Kampen. We hebben geen kinderen maar wel zo nu en 
dan een aanlooppoes en we mogen graag wandelen, koken, fietsen en lezen.  

Mochten jullie meer vragen hebben, dan mag je gerust vragen.  

Ik hoop een bijdrage te kunnen leveren aan de gemeente. In welke vorm weet ik nog niet, 
maar daar vinden we vast een weg in.  

Hartelijke groet, Jelma Wiegersma.  

Tafel van vier voor vrouwen 

Donderdag 17 maart  17.00 uur -19.30 uur 

Thema  Verrassend gesprek 

Luisteren is het moeilijkste dat er is, staat op een kaart in mijn kamer. Luisteren is horen wat 
de ander zegt en dan even stil staan bij wat er gezegd werd, voor er gereageerd wordt. 
Mijn grootvader vertelde graag dit verhaaltje van twee mensen die elkaar tegen kwamen en 
waarvan er één een vishengel droeg: “Ga je vissen?” “Nee, ik ga vissen”. “O, ik dacht dat je 
ging vissen!” 
Soms wordt er in een gesprek iets anders gezegd dan verwacht. Luisteren speelt daarbij een 
belangrijke rol. Een verrassend gesprek geeft verbazing, geeft verwondering en kan 
verandering brengen in je kijk op de mens, het leven, de wereld. 
Een verrassend gesprek, rond dit thema willen we op 17 maart van gedachten wisselen.  
Alle vrouwen, van binnen en buiten de gemeente, zijn van harte welkom in de kerk.  
Om 17.00 uur is er koffie, om half zes een eenvoudige maaltijd en om half zeven het gesprek 
rond de tafeltjes van vier. 
Aanmelden graag voor 10 maart bij  
Coot Winkler Prins,  
coot.winkler.prins@doopsgezind.nl 
tel 038 4655638 
 

‘If  you can dream it you can do it ‘   3. 
Zoals beloofd stel ik u in de komende Brugjes op de hoogte van de stand van zaken 

betreffende de uitwerking van de enquête voorjaar 2015.  Dit is aflevering  3. 

Dinsdag  24 november 2015 gaven 23  aanwezigen de gemeente weer wat kleur. Zij  lieten 
die avond zien op welke wijze  een kleine gemeente  op geheel eigen wijze groot kan zijn.  
De voorgestelde gemeentemodellen werden dan ook ruimschoots overtroffen met eigen 
inbreng en ideeën.  Dat was de bedoeling van de avond.  Zelf denken en in kleine groepjes 
aangeven wat voor jou persoonlijk de mogelijkheden zouden kunnen zijn. De diverse 
benamingen voor het gekozen gemeentemodel gaven vooral aan dat er bij de uitwerking  
veel overeenkomsten waren. Belangrijke  woorden voor de aanwezigen waren : 
betrokkenheid, dialoog, wederkerigheid, warmte bieden, zichtbaar zijn, nieuwsgierigheid 
wekken, zoeken naar evangelische opdracht, dienen, laagdrempelig zijn, samenwerken, 
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samen leren, gastheerschap, eigen uitgangspunten enz. .  In de uitwerking van enige 
woorden  kwam vooral de betrokkenheid van de aanwezigen met de diverse voorstellen naar 
voren. 
Ook de ideeën t.a.v. het kerkgebouw  gaf  hun creativiteit  weer.  Van  multifunctionele 
ruimten tot aan verkoop van het gebouw.  Alles kwam voorbij. De eigen inbreng waar ook 
naar gevraagd werd was ruimschoots aanwezig.  Al met al een geslaagde avond. De 
resultaten worden voorgelegd aan de kerkenraad. 
 
De communicatie werkgroep heeft van de kerkenraad de opdracht gekregen om zich eerst 
bezig te houden met de opzet en verwezenlijking van een nieuw en modern  ‘Brugje‘ die 
vanaf september 2016 zal verschijnen.  De 1e ideeën staan in de steigers. U wordt op de 
hoogte gehouden van de ontwikkelingen. 
 
Tegelijkertijd met dit Brugje ontvangt u - mede namens de kerkenraad - ook een formulier om 
uw eigen betrokkenheid  met de gemeente vorm te kunnen geven.  In de begeleidende brief 
leest u alle bijzonderheden hierover. (Wanneer u reeds meegedaan heeft in het ‘proefproject’ 
hoeft u de lijst niet nog een keer in te vullen. ) 
Alle huidige- en mogelijk toekomstige gemeentelijke (hoofd, hart en/ of handen) activiteiten  
staan daarop vermeld. Het is de bedoeling dat u op dit formulier aangeeft waarbij, op welke 
wijze en hoe vaak u betrokken wilt/ kunt zijn bij de gemeente. 
Wanneer u  bv. nog de deur open wilt/ kunt doen voor iemand van de kerk toont u reeds uw 
betrokkenheid. Ook wanneer dat bv.  slechts 1 x per jaar zou zijn. Met het inventariseren en 
daadwerkelijk uitvoeren van al deze activiteiten gemeentebreed zullen we elkaar weer gaan  
ontmoeten en elkaar beter leren kennen.   
Hetgeen u nu invult wil niet zeggen dat dit vastligt. Het is een momentopname. Er ligt niets 
vast en regelmatig je bezig houden met andere  activiteiten kan heel verhelderend zijn. 
 
Tineke de Vries. 
 

Gezamenlijk gedeelte Doopsgezind en Remonstrant (tussen de logobalken) 

 

De intreedienst van ds. Andries Bakker. 
Op zondag 24 januari was de intrededienst van de nieuwe doopsgezinde predikant in Zwolle. 
In een volle kerk, waarbij men van heinde en ver gekomen was, konden we kennismaken 
met de plannen van de predikant. Hij maakte in zijn preek duidelijk dat het tijd is om de blik te 
verruimen. Hij wil verder kijken dan de eigen gemeente. Hij noemde de samenwerking met 
de remonstranten een  kans om verder te gaan. Het was een bijzonder inspirerende middag 
waarmee we allemaal, doopsgezinden en remonstranten, verder kunnen. Het was prachtig 
dat hij na de intentieverklaring zelf zong: ' Neem mij aan zoals ik ben, wek in mij wie ik zal 
zijn, druk uw zegel op mijn hart en leef in mij.' waarna de gemeente dit ook zong. 
DoRe-Vocaal werkte uiteraard ook mee aan de dienst en dat is altijd prachtig! 
Na afloop was er nog een gezellig samenzijn. 

 

Preek van de Leek  

Op zaterdag 28 november 2015 werd voor de eerste Preek van de Leek gehouden door 
Joop van Ommen. Deze werd georganiseerd door een Do-Re werkgroep. Doel van de Preek 
van de Leek is om kennis te maken met inspiratiebronnen van maatschappelijk betrokken 
personen.  
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De werkgroep heeft een aantal terugkomende elementen geformuleerd zoals een tekst uit 
Bijbel, Koran, gedicht, boek of citaat en muziek. De spreker heeft grote invloed op de 
invulling, zoals duidelijk werd in de Preek van de Leek door Joop van Ommen.  
Omdat de Preek van de Leek geen kerkdienst is, heeft de werkgroep gekozen voor de 
zaterdagavond. De praktische uitvoering (vragen we een toegangsprijs, ….) is nog in 
ontwikkeling en stemmen we af met beide kerkenraden.  
Let voor de volgende Preek van de Leek op de aankondiging in het Menistenbrugje en de 
Do-Re Nieuwsbrief.  
 
Tineke Datema  
 

De Nieuwsbrief 

De digitale DoReNieuwsbrief  is inmiddels al bijna 10 jaar deel van de gezamenlijke DoRe 
communicatie.  
Om te beginnen door Henk Blom geproduceerd als Word- of PDF-bijlage bij een e-mail aan 
de bekende e-mailadressen. Toen Henk Blom aangaf te willen stoppen en de vraag uitging 
wie dat wilde overnemen, reageerde Renze Zijlstra, webmaster van de website van de 
Doopsgezinde Gemeente Zwolle. Hij gaf aan dat er een ‘nieuwsbrief mogelijkheid’ was 
ingebouwd in de nieuwe website-omgeving. 
Er is toen gekozen, op proef, om deze mogelijkheid te benutten en sinds september wordt de 
nieuwsbrief op deze manier verzorgd. In het begin ontstonden vragen als: Kunnen we apart 
naar Remonstrantse adressen en apart naar Doopsgezinde adressen een bericht sturen? 
Kunnen Remonstrantse aankondigingen in de Nieuwsbrief, zonder dat ze op de 
Doopsgezinde website terechtkomen? Wie kan verzoeken indienen om iets in de 
Nieuwsbrief te plaatsen? 
Er is achter de schermen hard gewerkt om deze vragen op te lossen. Inmiddels zijn er voor 
de nieuwsbrief groepen adressen mogelijk, zodat bv. een overlijdensbericht alleen aan de 
betrokken groep gestuurd kan worden. 
Berichten voor de Nieuwsbrief gaan naar Renze toe via één Remonstrants kanaal (Nellie 
Beukema) en één Doopsgezind kanaal (Aart Hoogcarspel). Voordeel van deze gang van 
zaken is, dat Renze niet hoeft te beoordelen of een bijdrage geplaatst kan worden of niet. 

Het wordt tijd om de situatie ’op proef’ te veranderen in een definitieve regeling. Daarvoor 
worden opmerkingen uit beide gemeenten gevraagd, met name van ontvangers van de 
Nieuwsbrief. Binnenkort kunnen de kerkenraden zich dat over de Nieuwsbrief buigen. 

Aart Hoogcarspel  
 

Oude liedbundels 
De Doopsgezinde Gemeente heeft besloten, nu het nieuwe liedboek wordt gebruikt, de oude 
liedbundels en “Tussentijds” ter beschikking te stellen van degenen die daarvoor 
belangstelling hebben. U kunt tot 1 maart een exemplaar uit de kerk meenemen, daarna 
worden ze opgeruimd. 
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VAN BUITEN DE GEMEENTE 
Gelovige Activiteiten 
Leeftocht 
Dit voorjaar is Leeftocht op zoek naar stilte. Verder zijn er weekenden over 'De zonen van 
God en de reuzen' en 'Op zoek naar de mens', beide vanuit de Joodse mystiek, beide in 
februari. 
Meer informatie op www.leeftocht.nl 

Dopersduin 
Naast de aankondiging van de vakantieweken (ook vrijwilligers worden gevraagd zich te 
melden) zijn er bijzondere activiteiten dit voorjaar: Spelletjesweekend, een midweek 
Bewogen vrouwen, een weekend Zingen in de duinen en nog meer.... 
Kijk op www.dopersduin.nl voor meer informatie 

Dominicanenklooster te Zwolle 
Het klooster viert het 800 jarig bestaan. Er zijn kloosterlezingen, exposities (predikers te pas 
en te onpas), meditatie in beweging (de 9 houdingen van Dominicus) en Pop-up klooster. 
Meer informatie op www.kloosterzwolle.nl/programma. 
 

Er komt weer een AZC in Zwolle 
Henk Blom 
 
Het was goed dat we in de kerkdienst van 17 januari opgeroepen werden om naar de 
informatiebijeenkomst over het voorgenomen asielzoekerscentrum te gaan. Opdat het daar 
niet zou gaan als elders in het land, waar tegenstanders op lawaaierige manier het overleg 
onmogelijk maakten. En zoals voor Zwolle min of meer verwacht is de bijeenkomst gelukkig 
op goede manier verlopen. Direct omwonenden hebben terecht hun bezwaren en angsten 
kunnen uiten. Ook goed dat alle aanwezigen daarvan kennis hebben kunnen nemen. Het is 
te hopen, dat een goed overleg tussen overheid en bewoners blijft bestaan en dat met ieders 
wensen indien maar enigszins mogelijk rekening wordt gehouden. En – wat ook bij herhaling 
tijdens de bijeenkomst uitgesproken werd – dat Zwollenaren in grote getale hun 
medewerking blijven geven. Want de vluchtelingen moeten geholpen worden. Maar laten we 
ook open staan voor de mogelijkheid, dat onze samenleving verrijkt wordt door de mooie 
kanten van hun cultuur. Net als door de vele vreemdelingen, die in de loop van de 
geschiedenis al in ons midden zijn komen wonen. Grote kans dat dit onze eigen voorouders 
waren. Natuurlijk ware het beter, dat de vluchtelingen in vrede in eigen land kunnen blijven. 
Ook daaraan moet hard gewerkt worden. Samen werken aan een betere wereld, het moet en 
het kan, als we dat allemaal willen.  
 
In de waardevolle brochure 'Het recht heeft zijn loop' – uit de serie Oecumenische Bezinning 
van Raad van Kerken in Nederland – trof ik het volgende gedicht aan: 
 

Een beter land 
 

Ze trekken over bergen 
doorkruisen de woestijn 
of zwerven over zeeën 

om vrij te zijn 
 

Waar de oorlog teistert 
waar de honger woedt 

moeten ze uit huis vandaan 
en zwerven dan voorgoed 

 
 

Eeuwen door klinkt in de nacht 
steeds diezelfde bange klacht: 

Waar is thuis? 
Waar is thuis? 

 
Iedereen blijft hopen 

dat hij nog een toekomst heeft 
rust voor zijn vermoeide hoofd 
een plek waar hij in vrede leeft 

 
 

Als je maar dichtbij blijft 
gaan we hand in hand 

en zullen we de grens passeren 
van een nieuw en beter land. 

 
Willem Wilmink 

 
 

 

http://www.leeftocht.nl/
http://www.dopersduin.nl/
http://www.kloosterzwolle.nl/programma


9 
 

 

Weg van de Tora 
Deel 4 van de serie Weg van de Tora en studieweekend op 

Fredeshiem. 
Voorjaar 2016 verschijnt deel 4 van de serie Weg van de Tora. In deze serie zijn artikelen 

gebundeld die drs. Dodo van Uden gedurende de jaren 1994 tot en met 2011 schreef voor 

het toenmalige Algemeen Doopsgezind Weekblad (nu Doopsgezind NL). In ieder deel (er 

zullen vijf delen verschijnen) worden verschillende onderwerpen uit de vijf boeken van Mozes 

(Genesis tot en met Deuteronomium) behandeld  aan de hand van  klassieke joodse  

uitleggingen en commentaren.  

Aansluitend op het verschijnen van deel 4 van Weg van de Tora wordt op 15 en 16 april 

2016 een studieweekend gehouden op Buitengoed Fredeshiem. Dit weekend staat onder 

leiding van drs. Dodo van Uden (theologe, gespecialiseerd in het Oude Testament en het 

rabbijnse Jodendom) en een van de andere leden van de Commissie Joden-Christenen. We 

bestuderen gezamenlijk enkele artikelen over Sodom en Gomorra (Genesis 18-19). 

Tijd: Vrijdag 15 april vanaf 17.00 uur t/m zaterdag 16 april tot 16.00 uur,  

Plaats: Buitengoed Fredeshiem,  Eiderweg 2, Steenwijk- De Bult. www.fredeshiem.nl 

Kosten: €130,-- p.p. (2-pk); €145,-- p.p. (1-pk), inclusief overnachting, ontbijt, lunch, diner, 

koffie en thee. NB. Bij de kosten is tevens inbegrepen een exemplaar van deel 4 van Weg 

van de Tora. 

Aanmelden en/of  informatie: 0521 53 51 00; info@fredeshiem.nl 

Ook belangstellenden die niet aan een of meerdere van de vorige studieweekends hebben 

deelgenomen zijn van harte welkom. 

Het binnenkort te verschijnen deel 4 van de serie is, net als de andere delen, te bestellen als 

E-book of Print on demand "Weg van de Tora", bij de ADS (020-6230914 of 

ads@doopsgezind.nl). De kosten per deel zijn  €7,-. De vijf delen tezamen kosten € 30,-. Op 

http://www.doopsgezind.nl/text.php?paginaid=2549#1014  kunt u een gratis “proefboekje” 

downloaden. 

De serie Weg van de Tora wordt uitgegeven door de ADS, op initiatief van de “Commissie 

inzake de verhouding Joden-Christenen”. Deze ADS-commissie heeft als doel de 

bestudering van Oude Testament  en Jodendom binnen de Broederschap te stimuleren. Zij 

doet dat o.a. door het verzorgen van studiemateriaal voor bijbelgroepen. 

De Tora is in de christelijke traditie dikwijls gezien als 'de wet ', waarmee de werkelijke 

betekenis als 'onderwijzing, lering 'uit het oog werd verloren. Je zou kunnen zeggen, men 

raakte hierdoor 'weg 'van de Tora. De bedoeling van de serie Weg van de Tora is bij te 

dragen aan het terugvinden van de oorspronkelijke betekenis van de Tora: een wegwijzer 

voor het leven. 

 

 

 

 

http://www.fredeshiem.nl/
mailto:info@fredeshiem.nl
mailto:ads@doopsgezind.nl
http://www.doopsgezind.nl/text.php?paginaid=2549#1014
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Weg van het midden, een concept van polair denken. 
Harry Schram heeft met dit boek een nieuw begrip - polariteit - in de theologie en filosofie 
geïntroduceerd. 
Hij wil dat begrip graag met anderen bespreken en uitleggen, tijdens een lezing of een 
zondagochtendbijeenkomst. 
  De mens leeft in deze wereld in en met polariteit (tweeheid). Die tweeheid moet 
blijven bestaan en mag niet worden opgeheven.  
Dit onderwerp wordt benaderd vanuit de theologie en de filosofie.  
  Vanuit de theologie begint hij met het boek Genesis waar schepping polair 
plaatsvindt: duisternis naast licht, water naast droge grond, mannelijk naast vrouwelijk en 
later ook goed naast kwaad. 
ook vindt een ontmoeting plaats tussen de mens met de Ander, die vraagt: ´Adam (= mens) 
waar ben je?´  
  Het derde hoofdstuk is filosofisch van aard en begint met de Verlichting (18e eeuw). 
Hij begint niet bij Kant, maar bij Moses Mendelssohn.  
Daarna krijgt een aantal joodse filosofen het woord: Buber, Rosenzweig, Levinas.  
Daarnaast wordt er aandacht geschonken aan de Frankfurter Schule en de nog levende 
Wilhelm Schmid.  
  Belangrijk is ook de stelling dat de mens alleen niet bestaat. Vandaar dat hij altijd 
aangewezen is op de ander. 
Dat betekent in het dagelijkse leven dat hij met de ander moet leren leven ook al ziet hij die 
ander als zijn tegenstander.  
Hij moet die polariteit in stand houden. Hij heeft niet het recht de ander monddood te maken 
of te elimineren.  
De mens heeft als bijbelse opdracht de polariteit in stand te houden.  
 
U kunt contact met hem opnemen: tel. 035-5417840 of via mail: harry912@tele2.nl 
 

Lezen voor een ander? 

De CBB, Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden, produceert onder andere 

boeken, bijbels en tijdschriften in passende leesvormen: braille, grootletter en gesproken 

vorm. Hierdoor kunnen mensen met een leesbeperking toch blijven lezen. Het niet of niet 

goed kunnen lezen, is namelijk een groot gemis: wat als u niet meer de dagelijkse 

ontwikkelingen kunt lezen in de krant of niet meer kunt genieten van een goed boek? Wij 

vinden dat het hebben van een leesbeperking de deelname aan het kerkelijk en 

maatschappelijk leven in al haar facetten niet mag belemmeren. Daarom stelt de CBB 

lectuur beschikbaar in passende leesvormen, zodat mensen kunnen blijven lezen, ook over 

God en geloof. Daarin ligt namelijk onze identiteit.  

Om dit werk te kunnen blijven doen, zijn wij op zoek naar nieuwe vrijwilligers om boeken in te 

lezen! Houdt u van lezen en van voorlezen? Heeft u een goede stem en een brede 

algemene ontwikkeling? Bent u bereid een stemtest af te leggen? Ga dan naar www.cbb.nl. 

Onder de tab ‘Vrijwilligerswerk CBB’ vindt u meer informatie Hier kunt u ook het 

aanmeldingsformulier downloaden. Wij bieden boeiend en afwisselend vrijwilligerswerk, 

training en begeleiding. Bovendien mag u het door u ingelezen boek houden. 

 

CBB 

Paul Krugerweg 39 

3851 ZH Ermelo 

 

mailto:harry912@tele2.nl
http://www.cbb.nl/
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Zaterdagmiddagmuziek in 

Zwolle  

februari t/m april 2016 

 
  
 
 
 
 
 
  

 

 
Onze lieve Vrouwebasiliek 
Ossenmarkt 40 

 
Doopsgezinde kerk 
Wolweverstraat 9 

 
Lutherse kerk 
Koestraat 2-4 

 
Plantagekerk 
Ter Pelkwijkpark 17 
 

Oosterkerk 
Bagijnesingel 17 

 
Amd15 

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) 

6 febr Basiliek Het Bovenkerk Kamerkoor Kampen, o.l.v. Ab Weegenaar 
Werken van o.a. J. Rheinberger, A. Pärt, Jehan Alain en J.S. Bach.  

13 febr Lutherse 
kerk 

Hanneke Rouw (cello) en Afke Wiersma (Piano) 
Werken van Beethoven en Bach  

20 febr Doopsgez. 
kerk 

Trio Animando: Chloë Elsenaar, viool, Kevin Visser, klarinet, 
Nadine Blaak, piano.  
Werken van o.a. Milhaud en Shostakovich.  

27 febr Oosterkerk  Het Odayin Trio: Hrayr Ter-Sargsyan, Noam Staal en Hanke 
Scheffer. 
Werken van o.a. Shostakovich en Schubert. 

5 mrt Basiliek Duo Corelli (Suzanne Zijderveld,harp en Ferdinand Binnendijk, 

mandoline) Werken van Scarlatti, Bartók en Calace. 

12 mrt Oosterkerk Niels Eikelboom, gitaar 
Muziek van Annette Kruisbrink (hedendaags), Johann K. Mertz (romantiek) 
en 
Pierre Attaingnant (renaissance) 

19 mrt Lutherse 
kerk 

Duo Laverman en Meijer (piano en cello) 
Werken van o. a. Mendelssohn, Fauré en Pärt. 

2 apr Basiliek Deventer kamerkoor o.l.v. Gerard Keilholtz, m.m.v. Louis ten 
Vregelaar orgel.  
Werken van Haydn en Mozart. 

9 apr Oosterkerk Uiterst talentvolle Zang-Piano duo's  
De Liedklas van het ArtEZ-Conservatorium neemt u mee op een muzikale 
reis door het grote liedrepertoire.  

16 apr Doopsgez. 
kerk 

Apollo Ensemble met Schubert oktet & Beethoven septet 
Quality Time Concert voor kinderen tot 14 samen met volwassenen 

zie ook: www.kerkenalspodium.nl  

http://www.kerkenalspodium.nl/

