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43e jaargang no. 3, mei 2016. 
 

KERKDIENSTEN: 
 
08 mei 10.00 uur K: Ds. S. Coenradie, Oosterbeek, Rem.  
15 mei 10.00 uur K: Ds. G.E. Bonda en ds. A.H. Bakker, Pinksteren, ReDo dienst 
 10.30 uur V: Hr. H. Enthoven, Dalfsen, Pinksteren 
22 mei 10.00 uur K: Ds. C. Borgers, Twente 
29 mei 10.00 uur K: Zr. D. van Uden, Leerhuisdienst ( Liturgiegroep) 
 10.30 uur V:  Mw. B. Groen-Mol, Dg, Giethoorn 
05 juni 10.00 uur K: Ds. A.H. Bakker 
12 juni 10.00 uur K: Ds. J.F. Goud, Den Haag, Rem. 
 10.30 uur V: Ds. J. Vonk (Driezorg) 
19 juni 10.00 uur K: Ds. A.H. Bakker 
26 juni 10.00 uur K: Br. B. van Hulst, Deventer 
 10.30 uur V: Hr. H. Enthoven, Dalfsen 
03 juli 10.00 uur K: Ds. A.H. Bakker 
 
 
 
 
K = Doopsgezinde Kerk, Wolweverstraat 9, 8011 NW Zwolle, tel. 4211586 
V = Wooncentrum ‘De Venus’, Spoolderbergweg 19, Zwolle 
 
 
 
 
Extra collectes: 15 mei  : Wordt in dienst bekend gemaakt  

22 mei  : Doopsg. zending 
29 mei  : Kerk en Vrede 
05 juni  : Eigen Gemeente 
19 juni  : Indonesische Broederschappen 
26 juni  : Adoptiekind Anna (zondagsschool) 
03 juli  : Restauratiefonds 
 
 
 

Inleveren kopij volgende nummer uiterlijk 18 juni 2016  
 

 

AGENDA  
Di 03 mei  19.30 uur  Kerkenraadsvergadering 
Zo  08 mei  20.00 uur  DoRe Vocaal repetitie 
Di 10 mei  19.30 uur  Ledenvergadering 
Ma 16 mei  14.00 uur  Meditatieve wandeling. Start Zandhove 
Do 19 mei  19.30 uur  ReDo Kerkenraadsvergadering 
Zo 22 mei  20.00 uur  DoRe Vocaal repetitie 
Za 04 juni  19.00 uur  Preek van de Leek 
Zo 05 juni  20.00 uur  DoRe Vocaal repetitie 
Za 18 juni  11.00 – 17.00 uur Kerkendag 
Zo  19 juni  10.00 uur  DoRe Vocaal zingt in DoRe Deventer dienst 
Za 02 juli  11.00 – 16.30 uur Open Orgeldag 
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Vanuit “de Domineeskamer” 
Loof de Here, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden! Daarmee begon het 

indrukwekkende jubileumconcert van DoReVocaal op 9 april jl. Inderdaad, onze gemeente 

profiteert behoorlijk van die weldaden “die van boven komen”. Als ik zie hoe diverse mensen 

op verschillende manieren allemachtig veel tijd investeren in de gemeente, dan mag dat tot 

dankbaarheid stemmen. Ik werk in uw midden vanuit die dankbaarheid. Of misschien anders 

gezegd, met de voeten op aarde en met het hoofd wat minder in de wolken: ik wordt 

geïnspireerd en enthousiast gemaakt door hoe mensen van de gemeente (en hun geloof) 

werk maken. Geweldig! Maar in één adem maak ik u ook deelgenoot van mijn zorgen. Nee, 

ik heb geen zorgen over de vele ouderen in onze gemeente, de ongunstige leeftijdsopbouw, 

de krimp in ledental of het gebrek aan aanwas… dat zijn gewoon de feiten waarmee je aan 

het werk kunt. Nee, mijn zorgen betreffen meer de afwezigheid van een grote groep leden 

(en belangstellenden).  Is het ongeïnteresseerdheid, onverschilligheid, teleurstelling, 

boosheid misschien, of…. wie zal het zal zeggen? Natuurlijk maken mensen in een 

geloofsgemeenschap fouten, worden er wel eens verkeerde dingen gezegd op het verkeerde 

moment, voelt men zich beschadigd, tekort gedaan of over het hoofd gezien… en zo kan ik 

natuurlijk allerlei redenen bedenken waarom mensen ooit zijn af gehaakt. Ik ga niets goed of 

mooi praten, maar ik vraag me wel af of je vanuit je geloof daarin moet blijven hangen? Het 

geloof in de levende God zet mensen toch aan tot “meer dan het gewone”? Dan mag je in 

een gemeente toch hopen op ieders inzet om met elkaar er weer wat van te maken, 

ondanks….? Daarbij denkend aan wie zonder zonde is, de eerste … Doopsgezinden of 

(weder)dopers noemden elkaar “bondgenoten”. Dat bondgenootschap was een keuze voor 

elkaar, ondanks alle verschillen die er tussen mensen konden bestaan. Ik hoop dat we in 

deze tijd  binnen onze gemeente en met elkaar ook iets van dat bondgenootschap waar 

mogen maken. Zijn er nog (te hoge) drempels, gesloten deuren, hoge muren, diepe 

kloven….? Bedenk dat er niets verandert als je niet zelf in beweging komt. Misschien met die 

hand van boven op je schouder om uit een impasse te komen? Om te ontdekken dat je heel 

veel onverwachte en nieuwe energie krijgt als je uit die impasse wilt komen? 

Hoe dan ook: we zijn geen verenging waar je aan de zijlijn kan staan (waar ook de beste 

stuurlui lijken te staan….), maar een geloofsgemeenschap 

waarin we medespelers van elkaar zijn met het oog op die 

wereld waarin Gods woord het eerste en laatste woord zal 

zijn.  

 

Tot slot nog een dringende oproep: mocht u horen over 

ziekte, ziekenhuisopname, tegenslag, verdriet of vreugde 

van een ander, geef het mij door. Of gaat het om u zelf? 

Neem gerust contact met mij op. Voor mijn gevoel blijft er 

op dit moment nog al eens wat “in de lucht hangen”! Met een hartelijke groet vanuit de 

Domineeskamer. Ds. Andries Bakker (0512-549150, andries.bakker@doopsgezind.nl)  

 

 

 

mailto:andries.bakker@doopsgezind.nl
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UITNODIGING VOOR EEN SMAAKVOLLE MOVIE-MEETING, 
woensdag 1 juni (18.30-22.00) 
“Så som i himmelen” / “As it is in heaven” 

 

Hoe leer je de mensen snel kennen als je maar 2 ½  dag per week rondloopt in je 

doopsgezinde gemeente? Het antwoord is kinderlijk eenvoudig: organiseer iets in je 

kerk(ruimte) waarbij het nuttige met het aangename wordt verenigd!  

Vandaar dat ik een “smaakvolle movie-meeting” voor jullie wil organiseren. De opzet is als 

volgt: na het gezamenlijk nuttigen van een eenvoudige maaltijd wordt een film (filmhuis-

niveau) bekeken. Een nagesprek behoort natuurlijk tot de mogelijkheden.  

Ik probeer altijd een relatie te leggen tussen de maaltijd en de film. Ik begin de “smaakvolle 

movie-meeting” op 1 juni in de Mennokamer met de Zweedse film:  

“As it is in heaven”.  

Dirigent Daniel Daréus toert om de wereld met zijn wereldberoemde muziekstukken en staat 

dag na dag op het podium. Tot hij een hartaanval krijgt en hij het doktersadvies krijgt zeer 

rustig aan te doen. Hij keert terug naar zijn 

geboortedorp en neemt een andere naam 

aan om zijn aanwezigheid geheim te 

houden. In die tijd van bezinning moet hij 

onder ogen zien dat zijn carrière slechts 

een vlucht was uit zijn ongelukkige 

jeugdjaren. En dat terwijl hij juist weer 

woont tussen dezelfde mensen van toen. 

As It Is In Heaven is een Zweedse film uit 

2004, geregisseerd door Kay Pollak. De 

muziek werd geschreven door Stefan 

Nilsson, die hiervoor een nominatie voor 

beste componist kreeg op het Europees 

Filmfestival in 2005. 

Heb je interesse om de “smaakvolle movie-meeting” mee te maken? Opgeven via de mail of 

telefoon. Zijn er kosten aan verbonden? Ik vraag aan de aanwezigen een vrijwillige bijdrage 

voor het eten e.d. door met de pet rond te gaan.  

Aanvang: 18.30 uur. (Inloop vanaf 18.00 uur).In afwachting van jullie reactie, ds. Andries 

Bakker (0512-549150, je kunt inspreken / andries.bakker@doopsgezind.nl )   
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VAN DE KERKENRAAD 
Op 10 mei houden we de jaarlijkse ledenvergadering, dat heeft u allemaal natuurlijk al in de 
agenda staan! 
We begrijpen dat zo'n avond voor de echt oudere leden wat teveel is, maar we rekenen er op 
dat alle andere leden aanwezig zullen zijn. We zullen twee nieuwe kerkenraadsleden 
voorstellen, zr. Thecla Barneveld en br. Ekke Klamer en we nemen dus ook afscheid van 
twee kerkenraadsleden, zr. Elske Visser-Duinkerken en br. Koos Feenstra.  
Heel positief is dat uit de ingevulde vragenlijsten van de enquête naar voren komt dat heel 
wat mensen zich willen inzetten voor de gemeente, daarover meer op de jaarvergadering. 
Ook kwam uit de enquête naar voren dat de meerderheid van de gemeenteleden kiezen voor 
een nauwere band met de Remonstranten. We stellen voor een commissie te benoemen, 
vanuit beide gemeenten, die een definitief voorstel  voor de samenwerking kan uitwerken. 
Zoals u misschien is opgevallen hebben we meegedaan aan de actie van de buurtvereniging 
om de Wolweverstraat te "vergroenen". De beplanting is nog niet wat het zijn moet, lieve 
buren hebben al wat in onze "tuintjes" geplant en daar zijn we ze natuurlijk heel dankbaar 
voor. 
Omdat ik nog steeds als vertegenwoordiger van de voormalige kring Harderwijk in de 
kerkenraad zit nog een Harderwijkse mededeling. We komen nog steeds eens in de twee 
maanden bij elkaar. We bereiden om de beurt een bijeenkomst voor en dit jaar is ons 
gespreksonderwerp een lied dat je heel mooi, of juist vreselijk vindt. 

Marijke Baas Becking 
 

Jaarlijkse ledenvergadering 
De jaarlijkse ledenvergadering is dit jaar wat later dan gebruikelijk. 
De datum is 10 mei, aanvang 19.30 uur, in ons kerkgebouw. 
Een agenda met de financiële stukken zal separaat verspreid worden.  
De jaarverslagen staan in het ‘jaarverslagenbrugje’ dat bij het Menistenbrujge nr. 2 is 
bijgevoegd. 
 

 

VERVOER NAAR KERK 
Indien het vervoer naar de kerk problemen met zich mee brengt, schroom dan niet om te 
bellen naar.0529-432328. Wij willen ons uiterste best doen om u naar de kerk te brengen. 

OPGAVE SLEUTELS KERK. 
Daar er enkele moeilijkheden met het deurslot van de kerk zijn , wordt overwogen om een 
nieuw slot te plaatsen. Wanneer hiertoe wordt besloten is het van belang te weten WIE in het 
bezit is van een sleutel van de voordeur, opdat niemand wordt vergeten, die om wat voor 
reden ook in de kerk moet zijn om bepaalde werkzaamheden te verrichten.  

Graag per omgaande een mail of telefoontje naar Piet Minnema 
Mail  p.a.minnema@gmail.com  of tel.  0529-432328. 
 

 

 

 

mailto:p.a.minnema@gmail.com
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UIT DE GEMEENTE 
 

Impressie Bijbelgesprekskringen 16 maart. 
Voor de tweede Bijbelgesprekskring bijenkomst regende het afzeggingen. Van de ruim 
vijfentwintig deelnemers waren er twaalf ziek of verhinderd. Toch ontstonden op de middag- 
en avondkring  geanimeerde gesprekken na een korte inleiding  over de eerste twee 
gelijkenissen van “ons boek”. De eerste gelijkenis ging over het zaad dat vergeleken werd 
met Gods woord. Dit is voor iedereen weggelegd, maar het komt niet overal in goede aarde 
terecht. Wat is trouwens goede aarde? Sommigen ervoeren deze gelijkenis niet als erg 
opwekkend. Er gaat zoveel mis in de wereld. Heeft geloven dan nog zin en zijn alle goede 
bedoelingen niet tevergeefs? Tijdens de inleiding werd uitvoerig stil gestaan bij het manifest 
van de grote humanist Erasmus: “De klacht van de vrede  Die overal door alle volken 
verstoten en versmaad wordt”. Hij liet de godin van de vrede op zoek gaan naar plekken van 
vrede in zijn wereld. Inderdaad, er lijkt niet veel 
veranderd te zijn in de wereld, maar toch.. De 
tweede gelijkenis ging over de Barmhartige 
Samaritaan. De naaste liefhebben is een opdracht 
die volgens Jezus alles te maken heeft met God 
eren en/of liefhebben. Maar de naaste liefhebben 
als jezelf? Hoe doe je dat? In de uitleg kwamen we 
er achter dat we door de vertalers op een verkeerd 
been worden gezet. We moeten hier denken aan 
de gulden regel die we in praktisch alle religies 
tegenkomen: “behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden!”   Je moet bij het grote 
gebod in feite lezen bij dat “de naaste lief hebben als jezelf”:  “de naaste liefhebben want hij 
is als jij!” De gesprekken werden door de deelnemers als waardevol en verdiepend ervaren.  
 
De laatste bijeenkomst van dit seizoen is geweest op woensdag 20 april. Voor volgend 
seizoen worden weer bijbelgesprekskringen gepland. Wie graag mee wil doen kan zich 
melden bij ds. Andries Bakker, andries.bakker@doopsgezind.nl (of 0512-549150)en krijgt 
dan tijdig bericht. 

 

 ‘If  you can dream it you can do it ‘   5. 
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  5 

De enquête is klaar! 
De dromen en wensen van onze leden en belangstellenden zijn in twee grote vragenrondes 
in een tijdsbestek van ruim een jaar zichtbaar geworden. Eind maart kon ik het eindresultaat 
overhandigen aan de kerkenraad. We weten nu zo ongeveer waar de belangstelling naar uit 
gaat. Nu komt het er op aan dat we met elkaar de bovenstaande titel waar gaan maken.  
Naast alle reeds bestaande activiteiten die onze geloofsgemeenschap kent zijn zoals u weet 
ook diverse nieuwe activiteiten op de lijst opgenomen. Om alles overzichtelijk en behapbaar 
te maken hebben alle  activiteiten een plaats in een specifieke hoofdgebied gekregen, te 
weten: vieren, zingeving, contact, jeugd, bestuurszaken, basis, gebouw of wereld (externe 
contacten). Deze hoofdgebieden ga ik verder taakvelden noemen. De door 73 leden/ 
belangstellenden ingevulde lijsten hebben een schat aan informatie opgeleverd. Algemene 
conclusie: We willen ons met elkaar inzetten voor een diversiteit aan bestaande – en nieuwe 
activiteiten; zowel structureel – maar vooral incidenteel. De verdeling van de 
werkzaamheden in taakvelden geeft de grote verscheidenheid in interesses aan. Hier wordt 

mailto:andries.bakker@doopsgezind.nl
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een algemene trend zichtbaar. Veel mensen willen zich niet meer structureel binden. Met dit 
gegeven  zullen we ook als geloofsgemeenschap rekening moeten houden. De 
samenstelling van de groepen zal dan ook meer divers van karakter zijn en vaak een nieuwe 
input hebben. Hiermee kunnen we ons voordeel doen.  
Nu we weten wie waarvoor belangstelling heeft en waar de interesses liggen, heeft   de 
kerkenraad mij gevraagd om in samenwerking met  onze (tijdelijke) predikant  de uitwerking 
op gang te brengen. De taakverdeling hieromtrent zullen we binnenkort gaan bespreken. In 
het komend en laatste ‘Brugje‘ oude vorm zullen we hier meer van laten weten. 
 
Het nieuwe kerkblad:  
In deze periode wordt de nieuwe redactie van het komend kerkblad reeds samengesteld.  Zij 
gaan de werkzaamheden verdelen en zullen zich hoogstwaarschijnlijk in het komend Brugje 
aan u voorstellen. 
 
U hoort van mij. 
Tineke de Vries. 
 
 
 

Meditatieve wandeling 16 mei, 2
e
 Pinksterdag 

“Reizen geeft zoveel meer hoop dan aankomen.” (Arthur Japin) 
 
Een wandeling met meditatieve momenten wil ik al een tijd organiseren. Daardoor ben ik 
geïnspireerd door de pelgrimage over het eiland Iona die Aart en ik maakten.  
  Deze wandeling zal zijn op maandag 16 mei in het Zandhovebos. We starten om 
14.00 uur op de parkeerplaats van Zandhove. Van daaruit wandelen we ongeveer 1 uur. Op 
verschillende punten zal er een moment van bezinning zijn. We zullen afsluiten met 
thee/koffie en een nagesprek. 
  Uit de enquête kwam een lijst met namen tevoorschijn van mensen die ook willen 
wandelen. Deze mensen nodig ik persoonlijk uit. Maar ik kan me voorstellen, dat meer 
mensen hier warm voor lopen. Voel je vooral welkom om mee te doen.  
 
Ik kijk er al naar uit! 
 
Karin Janze 
 
 

MET ELKAAR EEN MIDWEEK OP STAP? 
Midweek Ameland 26 – 30 september 2016. 
 

 
Ik had er niet op gerekend, maar opeens was daar 
de vraag uit de gemeente: “Gaat dominee ook weer 
een reis voor ons organiseren?” Daar sta je dan met 
een mond … Vanaf 1986 organiseerde ik vanuit 
mijn vorige gemeenten elk jaar één, soms twee 
reizen: naar  doopsgezinde broederschapshuizen, 
Denemarken (diverse locaties) en ook naar 
Ameland. Nadat enkele doopsgezinde Zwollenaren 
zich spontaan meldden heb ik toch maar even met 
de kerkenraad overlegd. Daar werd het licht op 
groen gezet. Dan is het voor mij verder een kwestie 
van het benaderen van bekende en vertrouwde 

netwerken om te onderzoeken of er een groep van maximaal 18 personen (inclusief 
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reisleiding/chauffeurs) welkom is op Ameland! Opnieuw groen licht! De eerste fase is nu 
achter de rug. De tweede fase is het onderzoek naar de belangstelling . En dat begint als u 
dit leest. Het gaat om een midweek vakantie op Ameland.  Een heerlijke en volledig 
georganiseerde reis naar het prachtige Ameland in het gastvrije hotel Hofker. Eén- en 
tweepersoonskamers  zijn aanwezig. Liefhebbers kunnen gebruik maken van het zwembad 
van het hotel. Mooie rondritten over het eiland, leuke excursies naar verschillende musea, 
uitstekende maaltijden en voldoende gelegenheid om tot rust te komen of zelf nog leuke 
dingen te doen.  De nadruk ligt op het groepsgebeuren (samen met elkaar op stap). De 
dagen worden altijd besloten met een korte meditatie. Zowel de wat minder of meer mobiele 
deelnemers zullen aan hun trekken kunnen komen. En waarom zo’n reis wordt 
georganiseerd in gemeente-verband? Die vraag laat zich alleen maar beantwoorden als men 
zo’n reis onder mijn leiding heeft meegemaakt. Heeft u er zin in? Laat het mij vrijblijvend 
weten. Bij voldoende belangstelling zal ik u uitnodigen om zich op te geven.  
De reis begint op maandagmorgen 26 september in Zwolle en eindigt op vrijdagmiddag 30 
september in Zwolle. De reis is volledig verzorgd 
van Zwolle tot Zwolle inclusief vervoer 
(personenbusje), bootreis, diverse excursies, alle 
maaltijden en exclusief de consumpties tijdens de 
“vrije uurtjes”. Voor een tweepersoonskamer betaalt 
men  
€ 500 p.p. (Voor een eenpersoonskamer geldt een 
toeslag van €  75 p.p. ) 
U heeft belangstelling en/of vragen (ook naar 
eventuele mogelijkheden rond thuiszorg tijdens de 
reis)? U kunt mij bellen of mailen.  
 
Ds. Andries H. Bakker. 
(0512-549150, u kunt inspreken / andries.bakker@doopsgezind.nl)   
 

Gezamenlijk gedeelte Doopsgezind en Remonstrant (tussen de logobalken) 

 

‘Barmhartigheid doen’ in tweede Preek van de Leek op 4 juni  
Op zaterdag 4 juni om 19 uur verzorgt mevrouw Jo Tuinstra van de Voedselbank Zwolle de 
tweede Preek van de Leek in de Wolweverstraat. De werkgroep van de remonstrantse en 
doopsgezinde gemeente nodigt u van harte uit!  
De Preek van de Leek volgt de beproefde vorm van een kerkdienst en geeft met tekst, 
muziek en beeld een eigen invulling. Dat is mede de reden dat we het op zaterdagavond 
organiseren. Het is geen lezing. Met de Preek van de Leek bieden we personen met 
uiteenlopende achtergrond een podium om te vertellen over hun passie en inspiratiebronnen. 
 
Wat bezielt Jo Tuinstra?  
De belangrijkste doelstelling van de Voedselbank zijn het bieden van directe voedselhulp 
aan de armste mensen en het voorkomen van verspilling van goed voedsel. Toen Jo hoorde 
hierover hoorde voelde ze zich meteen aangesproken. Zij werd bestuurslid van de 
Voedselbank in Zwolle en verantwoordelijk voor de logistiek. Dit betekent het regelen van 
chauffeurs die het voedsel ophalen en hulp bij uitgifte van de voedselpakketten. 
Als u de Voedselbank belt, hebt u kans dat u Jo aan de (mobiele) lijn krijgt.  
Voedselbank Zwolle heeft 30 vrijwilligers die zorgen voor 350 kratten, zowel voor gezinnen 
als alleenstaanden. Jo Tuinstra is actief lid van de Vrije Evangelisatie Zwolle (VEZ).  
 
De Preek van de Leek is op zaterdag 4 juni, van 19.00 tot 20.00 uur, Wolweverstraat 9.  

mailto:andries.bakker@doopsgezind.nl
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Na afloop is er gelegenheid om samen met de lekenpreekster een kopje koffie/thee te 
drinken en nog even na te praten.  
De toegang is vrij, bij de uitgang is er gelegenheid om een vrijwillige financiële bijdrage te 
geven voor de Voedselbank. 
 
Namens de Do-Re werkgroep Preek van de Leek,  
Thecla Barneveld, Trudy van Soldt en Willem Spiers, 
 
Tineke Datema  
(e-mail: pbdlwolwever@gmail.com)  

 
LOBE DEN HERREN 
Lobe den Herren meine Seele,  
Und vergiß nicht, was er dir Gut´s getan hat. 

 
Hiermee begonnen DoReVocaal en de Adventskerkcantorij samen hun jubileum concert (op 
9 april in de Doopsgezinde Kerk en 10 april in de Adventskerk). 
Hieronder staat de inleiding in het programmaboekje van dirigent Johannes Dijkstra: 
Het programma dat u gaat horen put uit de forse bibliotheek van beide koren. De koren 
zingen vanuit dezelfde inspiratieBron, ieder op hun “eigen wijze”. Beide koren hebben een 
kerkelijke functie en zingen vrijwel uitsluitend kerkmuziek dan wel muziek in de liturgie.  
Bij de Adventskerkcantorij (AKC) ligt de nadruk wat meer op de liturgische muziek (de psalm 
van Parry en het stuk van Oomen/Oosterhuis) maar ook zingt de AKC muziek uit de bredere 
koorliteratuur (Duruflé, Bennet).  
Bij DoReVocaal lijkt het precies andersom te zijn maar toch is dat niet helemaal zo. Dit koor 
zingt vaker koorliteratuur maar de liturgische functie bestaat wel degelijk. Een en ander heeft 
ook te maken met het karakter en de (geloofs)achtergrond van beide koren.  
Een aantal werken kwam in beide bibliotheken voor en die worden dan ook gezamenlijk 

uitgevoerd. 

Beide concerten zijn goed bezocht, zo’n 70 bezoekers in de Doopsgezinde kerk en meer dan 

150 in de Adventskerk. En tot tevredenheid van publiek en koorleden uitgevoerd. 

Enkele quotes: 
Er zijn veel positieve reacties van bezoekers.  Aanwezige oud-cantors gaven aan genoten te 
hebben. 
Er kwam bij Johannes een ‘professioneel compliment’ binnen m.b.t. de koorklank. 
En ..... de bijdrage van Bob v.d. Linden (organist/pianist) was instrumentaal en 
communicatief optimaal!!  Zijn inzet en professionaliteit hebben bijgedragen aan het 
zangplezier van beide koren. 
Zo mooi, zoals jullie begonnen, met het zingen van de canon ‘  ‘, staande rondom het 
publiek. 

De rozen voor de koorleden, alsmede de ‘aanmoedigingspremie’ voor de komende 35 jaar, 
zijn in dank aanvaard. Een mooi gebaar van vanuit de beide gemeenten. De rozen staan bij 
diverse koorleden nog prachtig te bloeien. 
In de doopsgezinde kerk is een geluidsopname gemaakt. Er wordt onderzocht of die 
beschikbaar gemaakt kan worden voor wie daar belangstelling voor heeft. 
Beide concerten zijn afgesloten met ‘Ga met God en hij zal met je zijn’. Op die wijze gaat 
DoReVocaal de komende jaren verder.  
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Inzameling Voedselbank op 5 en 12 juni  

Doet u mee? Bijdragen voor de Voedselbank kunt u inleveren op zondag 5 en 12 juni. Het 
gaat om droogwaren (rijst, pasta) en pastasaus, blikken soep, blikken groente, houdbaar 
broodbeleg, pakken sap, shampoo, tandpasta, koffie en thee, koffiemelk, suiker.  
Kortom: houdbare voedingsmiddelen en toiletartikelen.  
In de hal van de kerk staat een doos voor uw bijdrage.  
 

 

 

VAN BUITEN DE GEMEENTE 
Dopersduin 
In Dopersduin (Broederschapshuis Schoorl) zijn van vrijdag 15 juli af 6 vakantieweken. Een 
vakantieweek loopt van vrijdag t/m vrijdag. Een week volpension kost, afhankelijk van het 
soort kamer,  € 210,- tot € 335,- p.p.. Kinderen t/m 16 met korting. 
Het huis is in de vakantieweken een mix van jong en oud, gezin en alleenstaande, vrijwilliger 
en gast, opa en oma en kleinkinderen, enz. Juist deze mix en de sfeer, waarin ieder tot zijn 
recht komt, maken een week tot een echte belevenis. En daar komt de aantrekking van de 
prachtige omgeving dan nog bij! 
Meer informatie: www.dopersduin.nl, 072 509 1274 

Leeftocht 
In juni zijn er 2 activiteiten: 
10-11 juni: Het schrijven van een familiekroniek, Fredeshiem, door Arlette Kouwenhoven. 
Arlette zal de eerste avond vooral vertellen en laten zien hoe zij de geschiedenis van de 
familie de Veer heeft gereconstrueerd en omgezet in een pakkend verhaal dat resulteerde in 
De Fehrs. Kroniek van een Nederlandse mennonietenfamilie.  
Vervolgens gaan de deelnemers op zoek naar hun eigen geschiedenis en daarmee aan het 
werk. 
24-25 juni : Dagboek schrijven: Ritme van de ziel, Fredeshiem, door Sarine Zijderveld 
“Wie zijn getijden niet houdt, wordt door de tijd overspoeld.” 
In dit programma, ‘Ritme van de ziel’, ervaar je iets van die heilzame getijden. 
Zie www.leeftocht.nl voor verdere informatie. 

 

 

Van uit het Podium van Kerken 

(Als u het onderstaande leest, is de koningsdag geweest. Misschien heeft u er iets van 
gezien en wordt het met onderstaand commentaar  duidelijk wat de bedoeling was. Of wij 
een aandeel in de kerkendag kunnen hebben is op dit moment niet duidelijk.) 

 

“Zwolle Stad van Engelen” 
 De gezamenlijke kerken van Zwolle hebben de stad uitgeroepen tot: Zwolle Stad vol 
Engelen. De slogan wordt gepresenteerd op 27 april, Koningsdag. Op die dag zal de stad 
Zwolle vol Engelen zijn die zich op een bijzondere en verrassende manier presenteren.  

http://www.dopersduin.nl/
http://www.leeftocht.nl/
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De gezamenlijke kerken in Zwolle, verenigd in Diaconaal Platform Zwolle en Podium van 
Kerken, zullen de komende weken gebruiken om de slogan “Zwolle Stad van Engelen” meer 
en meer gestalte te geven. Engelen zijn immers niet voorbehouden aan de kerken, engelen 
zijn van en voor iedereen. De presentatie op Koningsdag woensdag 27 april zal worden 
ondersteund door Engelen ter plaatse, zoals: de Engel van Gastvrijheid, de Engel van Vrede, 
de Engel van Barmhartigheid en de Engel van Verbinding. De Engel van Iedereen, de 
Zwolse Glazen Engel, zal een hoofdrol gaan spelen in de presentatie.  

In alles staan 27 april daarbij veiligheid, vrede en een glimlach op het gezicht voorop! Het is 
de bedoeling dat de komende jaren de slogan “Zwolle Stad vol Engelen” de verbindende 
schakel zal zijn tussen de gezamenlijke kerken en de stad Zwolle. 

 

Kerkendag 18 juni    11-17 uur 
Het thema van deze dag is: De zeven goede werken van barmhartigheid. 
Er zal een wandeling van barmhartigheid door de binnenstad zijn, langs diverse locaties. 
Elke locatie laat een werk van barmhartigheid zien. Meer informatie zal in de plaatselijke 
pers verschijnen. 


