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God geeft het zijn vrienden in de slaap
(psalm 127: 2)
‘Het is de ziel waarmee je ’s nacht wakker wordt en denkt: wat heb ik met mijn leven
gedaan?’ lees ik in een interview met de Amerikaanse schrijfster Marilynne Robinson.
‘Wat heb ik met mijn leven gedaan? Hoe leef ik, hoe wil ik leven?’ Zijn dat vragen van
de ziel?
Eerder zegt ze: de ziel is de kostbare kwetsbaarheid van het menselijke zelf.
Kostbare kwetsbaarheid.
Het zijn uitspraken die uitnodigen om bij stil te staan; soms, stil te liggen, als het in de
nacht is.
Want ja, ik herken het wel: het wakker liggen in de nacht. En alsof de nacht je weerloos
maakt, komen er vragen: hoe ik leef, hoe ik wil leven, wie ik ben. Een innerlijke onrust,
omdat ik verlang naar innerlijke rust. Voor mij betekent dat onder meer, dat ik niet zo
schrik als er haperingen zijn in de communicaties tussen mensen; dat ik beter om kan
gaan met weerstanden die ik soms ervaar bij anderen; dat ik zou willen dat ik wijs om
kan gaan met lastige situaties. Het lijkt wel alsof ik in de nacht een heilige van mezelf
wil maken, iemand die altijd weet het goede te doen… Is dat goed-willen-zijn er zo
ingeprent in mijn jonge jaren?
Er is ook een ander weten. Daar kan ik niet altijd bij, vooral niet in het onrustig wakker
liggen, alsof het een ander spoor is, een andere afstemming in mijn ziel. Dat andere
weten heeft iets geruststellends, dat het goede er is en dat je dat toe kunt laten.
‘God geeft het zijn vrienden in de slaap, dicht psalm 127. Wat is het dat God geeft in
de slaap? Ik denk dan aan wijsheid, inzicht en vertrouwen. Jezus zegt ook zoiets in de
Bergrede: ‘Maak je geen zorgen over wat je zult zeggen in spannende situaties; het zal
je gegeven worden’. Ik hoor het mensen weleens zeggen. Een vriendin vertelde het
laatst: ‘Ik wist niet hoe het kwam, maar ik zei precies het goede tegen mijn zieke
broer’. Misschien is het wel, dat je je afstemt op de ander, dat je loslaat wat je zelf
belangrijk vindt en aandacht hebt waar de ander zich bevindt en dat je dan niet tegen
iemands gedachtegangen ingaat, maar dat je met iemand meedenkt.
‘God geeft het zijn vrienden in de slaap’. Deze woorden willen vertrouwen geven, alsof
er gezegd wordt: het komt wel, die wijsheid.
Een andere vertaling van de psalm, die van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde, zegt
het zo: ‘Hij toch schenkt wie hij lief heeft de slaap’.
Tja, mocht dat toch waar zijn, dan heb je beiden: de slaap én wat je in de slaap
geschonken wordt…
Fride Bonda

KERKDIENSTEN van de remonstrantse en doopsgezinde gemeenten
Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur
07 april Ionaviering
14 april ds. Sigrid Coenradie, Wolweverdienst, Palmzondag
19 april ds. Fride Bonda, meditatieve dienst, Goede Vrijdag 19.30 uur
21 april ds. Fride Bonda, Wolweverdienst, Pasen
28 april ds. Machteld van Woerden
De Venus Spoolderbergweg 19, aanvang 10.30 uur
07 april nog niet bekend
18 april mw. B. Groen-Mol, avondmaal 15.30 uur
21 april dhr. K. Fredriks, Zwolle, Pasen
De diensten van de vrijzinnige geloofsgemeenschappen in Hattem en Heerde zijn te
vinden op: www.vrijzinnig-hattem en www.vrijzinnigen-heerde.nl
IN MEMORIAM ZR. BEA VAN ROSSUM DU CHATTEL-SCHIPHORST
Op 1 maart overleed zr. Bea van Rossum, op 94 jarige leeftijd. De bijeenkomst om het
leven van Bea te gedenken vond plaats op zaterdag 9 maart in ons kerkgebouw.
In deze bijeenkomst vertelde haar echtgenoot Mark over hoe hij Bea had leren kennen
en hoe hun gezamenlijke leven in 80 jaar vorm had gekregen. Zij waren namelijk al
jong bevriend, op 14 jaar, toen ze beide op het gymnasium in Alkmaar zaten. In die
plaats is Bea op 14 juli 1924 geboren. Er werden drie kinderen geboren Mirjam, David
en Laura. David en Laura vertelden over het leven van hun ouders waarin allerlei
belevenissen en vieringen de revue passeerden. De kleinkinderen deden dat ook en een
drietal zong enkele liederen.
Het gezin van Rossum kwam in de zeventiger jaren van de vorige eeuw vanuit
Deventer naar Zwolle. Mijn contacten met Bea in onze Gemeente werden regelmatiger
en intensiever toen wij deel uitmaakten van de kerkenraad van 1975 tot 1980. Bea was
secretaris en maakte verslagen voor het eerst op een typemachine, op die dunne A4-tjes
met carbonpapier ertussen. Zo kreeg ieder lid van de kerkenraad een eigen exemplaar
van het verslag, dat was in die tijd een enorme vooruitgang.
Haar verslagen waren helder en werden snel goedgekeurd en vastgesteld. Tijdens de
vergadering had Bea veel inbreng: formuleerde integer en scherp, eerlijk en recht door
zee.
We maakten bijzondere zaken mee zoals afscheid en beroeping van de predikant en de
restauratie van het kerkgebouw in 1975/76.
Na de kerkenraad maakte Bea zo’n 10 jaar deel uit van het bestuur van Doopsgezind
Bejaardentehuis “De Venus”. Ook daar leverde ze op haar kenmerkende wijze haar
bijdrage in het reilen en zeilen van het Huis.
Ook in de (middag) zusterkring was Bea actief. Vele jaren maakte ze deel uit van het
landelijke bestuur van Doopsgezinde zusterkringen (L.F.D.Z.).

We mogen terugzien op Bea’s aanwezigheid hier en inbreng in de besturen. Haar inzet
heeft ze steeds met grote trouw verricht. Ze was zeer geïnteresseerd, ingetogen en
vriendelijk en uiterst consciëntieus.
De laatste jaren werd Bea getroffen door ziekte en werd ze opgenomen in een
zorghuis.
Het deel van de bijeenkomst, waar ik namens onze Gemeente een woordje mocht
spreken, werd afgesloten met het zingen van het 1 e couplet van het bekende lied: ‘Ik
voel de winden Gods vandaag; vandaag hijs ik het zeil’.
Moge Bea’s nagedachtenis tot zegen zijn.
Reinier Zweep
WELKOM
We heten Elize en Christiaan van Nieukerken van harte welkom als belangstellenden in
de remonstrantse gemeente.
BIJ DE DIENSTEN
Op zondag 7 april is er een Ionaviering, georganiseerd door Aart en Karin. Een week
later is Sigrid Coenradie onze gastvoorganger. Sinds september is ze predikant en
vernieuwingspredikant bij de remonstranten in Eindhoven.
Na Pasen 28 april is Machteld van Woerden predikant. Ze is ook lid van onze gemeente
en jarenlang doopsgezind predikant geweest in Baarn. Ze doet ook mee werkgroep
liturgie.
Goede vrijdag
In een DoRe kerkenraad hebben we er voor gekozen om om het jaar Witte donderdag
en Goede vrijdag te houden. Als predikant miste ik de invulling van Goede Vrijdag: het
lijden van Jezus, dat voor mij symbool is voor het lijden in de wereld. Dit jaar is er een
Goede Vrijdagviering. De theatergroep TIZ (theater in Zwolle), waar Onno en Ineke
Sijperda deel van zijn, spelen een theaterstuk van 20 minuten, Synergie. Bij het stuk
horen grote schilderijen, die op banners zijn afgedrukt. Ze beelden verhalen af van de
Barmhartige Samaritaan, Noach, die toegedekt wordt door zijn zonen en de vader die
zijn verloren zoon ziet aankomen. Het gaat over goed en kwaad. En zo past het stuk in
een meditatieve viering op goede vrijdag, waar het over lijden gaat. We zingen een
paar liederen, er is rust en stilte, we lezen het verhaal van Jezus, hoe hij stierf.
De viering is voorbereid door Machteld van Woerden, Anneloes Degenaar en Fride
Bonda van de DoRewerkgroep liturgie.
Fride Bonda

“Synergie” op Goede vrijdag
Velen van u weten het, via onze nieuwsbrief, dus wellicht ten
overvloede: Onno en ik zijn mede-initiatiefnemers van TIZ,
Theaterinitiatief Zwolle.
In 2016 benaderde de in Zwolle wonende jonge Groningse
schilder Egbert Modderman, ons met de vraag of een paar van
onze mannelijke spelers wel model wilden staan voor een
schilderij. Egbert was bezig met een reeks Bijbelse taferelen
voor een expositie in de Martinikerk in Groningen.
Em zo gebeurde het. De heren stonden model. We hadden wel een voorwaarde: Er een
theater voorstelling bij maken. Onder regie van Gertrude Brijder gingen wij aan de
gang. Het werd een stuk van zo’n 20 minuten. 4 spelers en, zoals ik hem noem omdat
hij wezenlijk deel uitmaakt van de productie, de 5e speler, te weten Alex Mannassen.
Het stuk is al vaak opgevoerd, met wisselende spelers.
Op 19 april, Goede Vrijdag, mogen wij het stuk Synergie opvoeren in de kerk tijdens
een meditatieve bijeenkomst, geleid door Fride Bonda. Aanvang: 19.30.
Spelers zijn: Gerard Zuyderhoff, hij staat op 2 schilderijen: De barmhartige Samaritaan
en Noach en zijn zonen; Onno Sijperda, die ook als Noach en als vader van de Verloren
zoon staat afgebeeld en Angela Hoekstra en Ineke Roetink. Er wordt een vrijwillige
bijdrage van u gevraagd. We gaan nl. headsets kopen of huren, zodat iedereen het goed
kan verstaan.
Namens TIZ, Ineke Sijperda-Roetink

Pasen
Vorig jaar las ik het boek van Fjodor Dostojewski, Aantekeningen uit het dodenhuis.
Een relaas over zijn vier jaar gevangenschap in een Russisch werkkamp. Dostojewski
was letterlijk de dood ontsprongen; hij stond al voor een vuurpeloton voor de executie
en kreeg op het allerlaatste moment gratie. Een heel ingrijpende en verwarrende
ervaring. In plaats van de dood, werd hij vier jaar gevangen gezet. Over zijn
gevangenschap heeft hij geschreven. Ook over het sterke verlangen naar het einde
daarvan. Ergens in het boek schrijft hij over dat verlangen naar opstanding, naar
hergeboorte en nieuw leven, zoals hij het noemt. Daarover gaan we het deze
paasviering hebben. We lezen een gedeelte uit dat boek. En we lezen het paasverhaal
uit het evangelie van Markus.
DoRevocaal zingt. Johannes Dijkstra is wegens ziekte een tijdje uit de roulatie. Jelma
Wiegersma heeft zijn taken bij het koor overgenomen.

Een lied van Goede Vrijdag van Hein Stufkens:
Weerloos heeft hij heel zijn leven
zich aan anderen gegeven
weergaloos is hij alleen
Die hem ooit op handen droegen
zijn dezelfden die hem sloegen
en die vroegen om zijn dood
Maar nog is zijn hart bewogen
om hun blinde onvermogen
stervende pleit hij hen vrij
Fride Bonda

MEELEVEN MET…
Jan Wouters is van de Isala naar Zandhoven gegaan. Hij is geopereerd aan een tumor in
zijn ruggenwervel. Het was, vanwege de plek, een spannende, operatie. Het is niet
gegaan zoals gewenst en dat heeft ingrijpende gevolgen voor Jan Wouters. Natuurlijk
voelt hij de pijn van deze omwenteling in zijn leven, en tegelijk is zijn veerkracht en
verlangen om positief te blijven enorm, dankzij veel lieve mensen om hem heen. Jan
Wouters verblijft in Zandhoven, Hollewandsweg 17, 8014 BE Zwolle, afdeling
Vuursteen kamer 19.
Johannes Dijkstra, onze organist en dirigent van DoRevocaal heeft een spannende tijd
achter zich, met zijn gezondheid. Hij is nu gelukkig aan de beterende hand en thuis
herstelt hij verder van alle gebeurtenissen. (Hille Gaerthe straat 21 8023 CA Zwolle)
Dank
Beste mensen,
Heel verrast was ik toen ik een prachtige bos rode tulpen mocht ontvangen. De korte
ziekenhuisopname is al een paar weken geleden. Ik ben lange tijd erg vermoeid
geweest, maar het gaat nu een stuk beter.
Hartelijke groet,
Onno Sijperda

Al weer bloemen van de kerk
Op 14 maart mochten wij ter gelegenheid van ons 50-jarig huwelijk een
prachtig boeket van de Wolwevergemeenschap ontvangen. Leuk detail:
Er zat ook een vogelbekbloem bij, de bloem van het bruidsboeket!
Hartelijk dank hiervoor.
Onno en Ineke Sijperda

STUDIEVERLOF
Als je zo die column leest deze maand, dan denk je vast: die vrouw kan wel wat rust
gebruiken met al dat wakker liggen.... Om de vijf jaar mag je met studieverlof als
predikant. De doopsgezinde gemeente, waar ik nu anderhalf jaar ben, heeft gezegd: van
ons mag je ook al met studieverlof. En zo ben ik vier maanden afwezig, vanaf 6 mei tot
eind augustus. Daar is ook vakantie bij.
Wat ga ik doen? Zoals velen weten heb ik eind 2018 een studie afgerond over verlies
en rouw. Daar ga ik verdieping aan geven.
Ik ga enkele verhalen uitzoeken uit de bijbel over verlies en rouw. Waar wordt
geweend en gerouwd? Koning David is een goeie, als het om rouwrituelen gaat.
Hij zit nogal eens in zak en as (zoals dat gewoon was in het oude Israël). En wat denk
je van de gewetenswroeging van Kain, nadat hij zijn broer een dodelijke mep heeft
verkocht; maar ook Hannah, die in haar kinderloosheid, bidt om een kind… en zo zijn
er ook psalmen en andere verhalen over mensen met verdriet en andere
verlieservaringen.
Een ander onderdeel is: wat doet het vertellen van
een verhaal met de verteller. Helpt het mensen om
een punt te zetten achter een periode, zoals de
filosofe Joke Hermsen in een podcast denkt?
Vervolgens wil ik lezen over wat emoties voor
functie hebben in een mensenleven. De laatste
decennia is er meer aandacht voor emoties, nadat
ze jaren- zo niet eeuwenlang zijn afgedaan als
‘vrouwendingen’.
Om een voorbeeld te noemen: als een mens geen angst kent, dan waren er geen mensen
meer, allang opgegeten door een hongerige beer of wolf.
Als ik dan nog meer wil weten dan kijk ik naar de werking van het brein bij emoties.
Maar ik denk dat ik de eerste 3 onderwerpen wel genoeg vind, want ik wil er ook een
aardig verslag van schrijven.
Laatst was ik even onrustig, omdat ik opeens bang was dat ik me zou gaan vervelen al
die maanden of dat het heel saai is, om alleen maar te lezen en studeren. Dat duurde
gelukkig niet lang, die onrust. Misschien is het wel een beetje saai, dan is het niet erg.
Ik heb ergens gelezen dat verveling en saaiheid een bron van creativiteit kan zijn.
Fride Bonda

UIT DE DORE KERKENRAAD
Stappenplan
Er is een stappenplan t.a.v. de toekomst van beide geloofsgemeenschappen in wording
door beide kerkenraden. De vragen zijn: Waar staan we en waar gaan we naartoe. Een
globaal concept stappenplan wordt op de komende ledenvergaderingen ter goedkeuring
voorgelegd.
Napraten over de viering
Zoals je mogelijk al gezien hebt kun je na de viering Na-tafelen. Er staat een statafel
achter in de kerk en daar kun je - wanneer je dat wilt - met elkaar napraten over de
viering. Overal elders kan dit natuurlijk ook.
Kunstexpositie
Het is bijna zover; een kunstexpositie met een diversiteit van creaties vanuit de eigen
gemeenten. Het aanbod was groter dan de mogelijkheid om alles te laten zien..
Donderdag 4 april om 14.00 uur wordt dit feestelijk geopend. We hopen op veel
aanwezigen. Zeer aan te bevelen.
Ledenvergaderingen
Voor de Doopsgezinden is dit dinsdag 23 april om 19.30 uur in de kerkzaal
Voor de Remonstranten is dit woensdag 24 april om 19.30 uur ook in de kerkzaal
Wij hopen beiden op een grote opkomst.
Inspiratie voor de Kerkenraden
Zoals u al weet vergaderen we om de maand gezamenlijk. Om elkaar beter te leren
kennen hebben we op zaterdag 2 maart een inspiratiedag gehad op de mooie boerderij
van Claas Hamming te Beerze. Daar wachtten Marlies en Sietse Tjallingii ons al op.
Onder hun leiding hebben we d.m.v. knuffels opnieuw kennis met elkaar gemaakt. We
hebben in elkaars schoenen gestaan en zijn erachter gekomen dat we (te) weinig van
elkaar weten. In het Jakhalscafé konden we de eigen gedachten t.a.v elkaar benoemen
en samen hebben we deze vooroordelen aan stukken gescheurd. We hebben samen een
beeld geschilderd van de toekomstige Wolwevergemeenschap. Dit product hebben
jullie inmiddels al in de kerk kunnen zien.
De waarden van elkaars belangrijke gebruiken zijn naar voren gekomen. Deze vraag
willen we ook voorleggen aan jullie allen. Kortom wat en welke vormen spreken ons
meer en minder aan. Hoe kunnen we samen hier vorm aan geven. We mochten ons
afvragen wat het advies van de Eeuwige zou zijn naar onze beide geloofsgemeenschappen. Dit gaf verassende antwoorden.
We hebben gedichten gemaakt met het oog op de toekomst en tot slot geprobeerd om
een bemoedigingsbrief te schrijven naar leden/vrienden of een onbekende die worstelt
met het samengaan van Do-Re . Het was zeker zeer inspirerend en we hebben Sietse en
Marlies gevraagd een deel van het programma ook samen met jullie te doen na een
viering. Jullie horen hier binnenkort meer over.

Gezamenlijke verantwoording
Diverse mensen hebben ongetwijfeld opgemerkt dat er in de Wolweverdiensten een
kerkenraad zit van Doopsgezinden en Remonstranten. De kerkenraden vonden dit een
volgende stap.
Voor de (wijk) contactleden
De beide kerkenraden willen jullie graag uitnodigen voor een ontmoeting en
kennismaking met de contactpersonen van beide geloofsgemeenschappen. Deze
bijeenkomst is gepland voor woensdag 8 mei van 17.00 - ± 19.30 uur in de Mennozaal,
Wolweverstraat 9, Zwolle. Het doel van deze bijeenkomst is van beide kanten weten
wie de andere contactpersonen zijn, (welke naam hoort bij wie) hoe je deze functie
invult en waar ongeveer hun leden/ belangstellenden wonen. Wij zorgen voor de soep
en broodjes.
Reanimatiecursus
De reanimatie cursus vindt plaats vrijdag 12 april van 14.00 – 17.00 uur . Mocht je
nog belangstelling hebben dan kun je dit melden bij Tineke de Vries. Tel. 06 2536 31
95 of tdevriesdrent@gmail.com
Ringleiding
De Ringleiding is bijna klaar. Daarmee zijn hopelijk de geluidsproblemen over en kan
iedereen de viering goed horen.
Namens de gezamenlijke kerkenraden, Nanneke Rijkhoff
Laat je zien!
De afgelopen maanden hebben we regelmatig
aandacht besteed aan de kunstexpositie door leden
van onze Wolwevergemeente. Het is een bijzonder
gevarieerd geheel geworden en we zijn erg benieuwd
wat u van deze nieuwe activiteit vindt.
Op 4 april om 14.00 uur is de feestelijke opening met
een hapje en een drankje en een muzikaal trio olv
Gerard Wiegerinck.
De kerk is open op 4, 5, 6, 11, 12, 18, 19 en 20 april
van 14.00 tot 17.00 uur. De toegang is gratis. Kom, geniet en neem familie, vrienden en
buren mee!
Willy Prangsma

Contactpersoon predikanten
Beste mensen,
Na ongeveer tien jaar is Nellie Beukema gestopt met de functie van contactpersoon
van de gastpredikanten van de Remonstrantse Gemeente Zwolle. Deze functie houdt in
dat ze gastpredikanten uitnodigde, het contact hield met hen tegen de tijd dat ze in
Zwolle kwamen en met degenen die verder aan de diensten meewerkten.
Nellie heeft mij gevraagd of ik haar wil opvolgen. Hoewel ik enige schroom heb t.a.v.
deze taak heb ik Nellie toegezegd om deze functie van haar over te nemen. Het is fijn
om te weten dat ik met vragen bij Nellie terecht kan en dat zij bij verhindering mij wil
vervangen.
De goede samenwerking die Nellie met de betrokken mensen had, wil ik graag
voortzetten.
Riekje Veurink
ZIT ER NOG REK IN? GEDACHTEN BIJ HET VERTELTHEATER
Het geroezemoes, dat zo eigen is aan een zaal voor een voorstelling, verstomt als er
gitaarmuziek klinkt. Het verteltheater begint… nee, nog niet: eerst is er een filmpje
waar Arriën Kruyt, voorzitter van de jubileumcommissie vertelt over de festiviteiten
die zoal plaatsvinden dit jaar waarin de Remonstranten vieren dat ze 400 jaar geloven
in vrijheid. Eén van de festiviteiten is het verteltheater ‘Zit er nog rek in’ van Marijke
Broekhuijsen met medewerking van Hein Hop en gitarist Erik Raayman. Dinsdag 4
maart was de première bij de Remonstranten in Zwolle. Een gevarieerd programma
waarin het historische verhaal van Arminius en Gomarus in de brede context van de
tijd wordt geplaatst, met de 80-jarige oorlog, met de geluiden van vrije geesten, die
voorafgingen aan de discussie tussen bovengenoemde theologen. Verschillende
taferelen die iedere keer verbonden worden met vragen die in ons tijdgewricht aan de
orde zijn.
Als we ons voorstellen dat Arminius en Gomarus leefden ten tijde van de 80-jarige
oorlog, een tijd waar complete dorpen en steden verwoest en uitgebrand werden, waar
het water van doorgestoken dijken de landbouw compleet onmogelijk maakten, dan is
de verbinding met een verwoest Syrië gauw gelegd. Als we horen dat de uitbranding
van zijn geboortedorp één van de motivaties van Arminius was om afstand te nemen
van de predestinatieleer, waarin levensduur en levenskwaliteit vooraf beslist is, dan
kunnen we ons een beetje indenken hoe groot de impact is van een verwoest Syrië op
de levensbeschouwing van bewoners daar, of, gevlucht, elders in de wereld.
En hoe neem je stelling als ‘rekkelijke’ wanneer de spanning tussen groepen mensen
groeit en je voelt aan alles dat het nodig is een standpunt in te nemen.
Zo beweegt de theatervoorstelling van toen naar nu. En laat je nadenken over
wezenlijke maatschappelijke vragen en ook vragen die meer individueel gericht zijn.
Bijvoorbeeld: wat zing je eigenlijk als je een liedje mooi vindt, maar de tekst
theologisch gezien van voorbije tijden is. Hoe geef je woorden aan het onzichtbare
geheim dat in alle stoffelijke dingen verborgen is? Is dat de Onnoembare of het
onnoembare? Zoeken we onze hulp bij menselijke beelden of in abstracties ervan.
De mooi gezongen liedjes en goed gespeelde gitaarmuziek zorgen voor plezierige

afwisseling tussen de gesproken teksten.
De voorstelling kan aan kracht winnen door muziek en lied meer ruimte te geven en de
vertellingen beknopter te maken. Het is knap gedaan om zo’n stuk historie en de vragen
die daarbij speelden te actualiseren naar het hier en nu, zodat je als kijker de zaal net
wat anders verlaat dan je binnenkwam.
Fride Bonda
predikante in Zwolle
OVER HET VERZOENEN VAN GODSDIENSTIGE GESCHILLEN ONDER
CHRISTENEN
Diesrede van Arminius in 1606, tekst uit de voorstelling “Zit er nog rek in?”
Onderstaande tekst is in een licht bewerkte vorm met
toestemming overgenomen uit de tekst van het
verteltheater dat op 5 maart het stuk “Ziet er nog rek in?”
opvoerde in onze kerk.
Op 8 februari 1606 houdt Arminius in Leiden op het
Rapenburg een Dies-rede. Hij heeft van 1605 tot 1606 het
rectoraat van de theologische faculteit vervuld en dit is
zijn afscheidsrede. De rede werd geschreven en
uitgesproken in het Latijn, opgebouwd volgens de schone
wetten van de retorica, doorspekt met citaten uit de bijbel
en klassieke bronnen. En daarmee een typisch voorbeeld
van wetenschappelijke betogen uit de 17e eeuw.
Anderzijds is de rede soms verrassend modern. De keuze
van dit onderwerp is natuurlijk geen toeval.
Nadat Arminius heeft toegelicht waarom hij dit thema gekozen heeft en wat volgens
hem de begrippen eenheid, religie en tweedracht betekenen, komt hij over de gevolgen
van tweedracht/onenigheid in de kerk te spreken:
…tweedracht in de kerk …. veroorzaakt twijfel en onzekerheid over de godsdienst.
Wanneer mensen door krijgen dat er nauwelijks één artikel in de Christelijke leer is
waarover geen verschil van mening bestaat, ja, dat meningen elkaar soms
tegenspreken;
dat de éne partij voor de vreselijkste godslastering houdt wat een andere partij nu juist
als treffende kern van de waarheid heeft vastgesteld;
( wanneer mensen doorkrijgen) dat onderwerpen die enkele professoren beschouwen
als het hoogtepunt van het geloof, door anderen honend 'vervloekte afgoderij" worden
genoemd;
wanneer mensen merken dat deze controverses onderwerp zijn van verhitte discussies
tussen geleerde, respectabele, wijze mannen van grote faam…
wanneer men dit ontdekt …
…. dan beginnen de mensen aan de gedachte toe te geven, dat zij de beginselen van de
godsdienst duister en onzeker achten…
... wanneer de mensen bij deze met elkaar strijdende ruziezoekers geen verschil
waarnemen in levenswijze dat groot genoeg is om hen ervan te overtuigen dat God zich

verwaardigt één van deze partijen bij te staan of deze wegens hun hoogstaand,
onberispelijk gedrag boven de andere te verkiezen…
…. ja, dan beginnen de mensen aan de gedachte toe te geven, dat zij de beginselen van
de godsdienst duister en onzeker achten…
Er was intussen een pamflettengevecht uitgebroken in de Nederlanden, waarin
de Arminianen van alles beschuldigd werden.
… Als mensen er verkeerde ideeën op na houden, is het toch waarschijnlijker dat zij
door onwetendheid hiertoe kwamen dan door kwaadwilligheid…en tenslotte: laten wij
onszelf eens verplaatsen in de positie van een tegenstander en laat hem op zijn beurt
zich in ons verplaatsen. Het staat ons net zo goed als hem vrij er verkeerde beginselen
op na te houden. Wanneer wij dit experiment verrichten, zouden wij tot het inzicht
kunnen komen dat juist de persoon waarvan wij eerder dachten dat deze dwaalde en
wiens fouten in onze ogen ernstig zijn, dat juist die persoon wel eens door God aan ons
gegeven zou kunnen zijn opdat wij uit zijn mond waarheden leren kennen die ons tot nu
toe onbekend bleven….
En als laatste geneesmiddel komt Arminius met een uitvoerig pleidooi voor
een Synode.
..Laat niemand van ons beweren dat hij de waarheid in pacht heeft, laat ons op zoek
gaan naar de waarheid alsof die aan ieder van ons onbekend is…
Laat een synode zijn: een ijverige en vriendschappelijke zoektocht naar de waarheid…
Laat boven het portaal van het synodegebouw in gouden letters prijken de volgende
spreuk (vrij naar Plato):
"Laat niemand deze hallen betreden die niet van verlangen vervuld is om de waarheid
en de vrede te bevorderen."…
Ik heb gezegd,
Leiden, 8 februari 1606
Die Synode is er uiteindelijk ook gekomen maar in een vorm die haaks stond op het
open gesprek dat hij hier bepleit...

De viool
In de viool staat deze spreuk:
Toen ik nog in de bossen leefde,
heb ik gezwegen:
nu ik gestorven ben,
zing ik.
Want hoe gaat ‘t:
in het bos staat een boom,
naast een boom, naast een boom
en nooit een groet, een teken.
Totdat zo’n boom gepakt wordt,
de takken gaan eraf,
de schors wordt afgestroopt,
de stam wordt stukgezaagd
tot planken.
Mijn God, welke martelingen
ondergaat zo’n boom nog meer.
Eindelijk komt het hout terecht
bij de vioolbouwer.
En daar is het wonder gebeurd:
het hout is
die licht gebogen viool geworden:
ze ligt
in de hand van de Speler:
‘nu ik gestorven ben,
zing ik ‘
uit: G.D.J. Dingemans: ‘De stem van de Roepende’.

Aan:
Datum:
Betreft:

de Leden van de Wolweverkerk te Zwolle
19 februari 2019
donatie elektrisch kookmateriaal

success in life – for youth, by youth
Beste allemaal,
Ons hele jeugdcentrum draait nu volledig op zonne-energie. Het is geweldig! Het is
schoon! Het drukt onze weerkerende onkosten.
Aangezien de Zuid-Afrikaanse elektriciteitsvoorziening instabiel is, als de elektriciteit
weer eens uitvalt zijn wij een helder lichtpunt in een duistere gemeenschap.
Wij laten zien hoe het kan in ons land, waar genoeg ruimte en zonneschijn is.
Wij hebben nu zelfs elektriciteit genoeg
om over te gaan van gas naar de kosteloos
en schoon door de zon opgewekte
elektriciteit. We houden gas nu achter de
hand voor weinig voorkomende zwaar
bewolkte dagen.
Het collectegeld van uw kerk plus de
opbrengst van de verkoop van de
geïllustreerde wenskaarten van Willy
Prangsma was voldoende om de kosten
van een 3500W inductie plaat, een
roestvrije soeppan van 25 liter en een
stevige elektrische ketel te dekken. De inductieplaat is buitengewoon efficiënt en
krachtig. Het koken gaat veel sneller dan op onze grote gasplaat.
Er is nog wat geld overgebleven van de donatie. We gaan nog een tweede set pannen
aanschaffen om de maaltijden te kunnen koken.
We zijn u zeer dankbaar voor uw ondersteuning om met ons werk door te gaan voor
een goede toekomst van onze gemeenschap!
De cctv camera’s van een vorige donatie zijn geïnstalleerd en werkzaam. Binnen een
week betrapten we een dief. We herkenden de persoon en rapporteerden hem aan de
politie met video bewijsmateriaal.
Veel dank voor uw steun aan Nemato!!!
Jan Blom van Assendelft (founder)
KLEINE MOEITE GROOT GELUK ....…
Het onderstaande verhaal heeft de redactie op een nieuw idee gebracht.
Iedereen maakt weleens iets mee waar anderen vrolijk van kunnen worden.
Er is je iets opgevallen dat je wilt delen.
Je hebt iets leuks gedaan voor een ander (#doeslief).
Een ander deed iets waar jij blij van werd.
Maak een tekst en stuur die naar de redactie.
We zijn heel benieuwd naar wat er zoal gebeurt in ieders leven.
We plaatsen de reacties in de rubriek Kleine moeite Groot geluk …

Zinvolle Ontmoeting
Zoals de meesten van jullie wel weten woont Jan sinds ruim een jaar in het
verzorgingshuis Rozengaerde in Dalfsen.
's Zondagsavonds eten we daar samen een driegangen menu in het restaurant genaamd
“De Blauwe Bogen".
Een paar maanden geleden kwamen we de eetzaal binnen en wie zaten daar al? Elsbeth
met haar partner Peter. Wij begroetten elkaar hartelijk en ontmoeten elkaar sindsdien
bijna iedere zondag.
Dat geeft toch een gevoel van: zie je wel ik ben de enige niet en het is ook een
enigszins tragikomische situatie. Elsbeth moet engelengeduld opbrengen want Peter eet
zeer moeizaam. Jan eet met graagte en kan nauwelijks wachten tot de volgende gang.
Hij lust alles behalve de rauwkost. Die is voor mij en hij krijgt de appelmoes. Soms
nemen we er een glaasje wijn bij. Nu ik mijn pols gebroken heb is het helemaal een
gekke situatie. Het bedienend personeel snijdt mijn vlees en ik vertel Jan wat hij eet en
welk gereedschap hij daarbij moet gebruiken. Hij is heel hoffelijk en prijst de
serveersters de hemel in. Uiteraard zijn wij het eerste klaar met de maaltijd en nemen
weer afscheid van Elsbeth en Peter met: "tot volgende week". Zo voelen Elsbeth en ik
een soort "Remonstrants Zusterschap".
Hermine
P.S. Ik schrijf dit stukje met medeweten van Elsbeth
BEZINNING EN ONTMOETING
‘Wat vertellen we onze kinderen over goed en kwaad’
Met ouders van kinderen en tieners komen we bij elkaar om van
gedachten te wisselen over het onderwerp: wat vertellen we over
goed en kwaad. Wat vinden we goed om te vertellen en hoe
geven we onze kinderen vertrouwen.
Het volgende oude verhaal kan ons inspireren, het is
toegeschreven aan een indiaan; hij vertelt zijn kleinzoon: ‘Er
speelt zich een meedogenloze strijd in ons af, een strijd tussen
twee wolven. De ene wolf is slecht, de wolf van haat, hebzucht,
arrogantie, jaloezie, wrok en leugenachtigheid. De ander wolf is goed, de wolf van
liefde, geduld, vrijgevigheid, vergevingsgezindheid en oprechtheid. Die twee wolven
zijn binnen in ieder mens aan het vechten.’ Het kind vroeg: ‘Welke van die twee
wolven gaat winnen?’ ‘De wolf die jij voedsel geeft’, zei de grootvader.
De datum is 4 april, 19.30 in de Mennokamer.
Welkom!
Uitnodiging voor ontmoeting en bezinning over voltooid leven
Dinsdagmiddag 9 april gaan we met elkaar in gesprek over levensvragen. Bij de
Remonstranten is een brief uitgekomen die een aanzet is na te denken en van gedachten
te wisselen over ouder worden en leven en de vraag: is er een tijd gekomen dat je vindt
dat je leven lang genoeg is geweest?

Enerzijds is er de tendens om het leven eindeloos te verlengen, anderzijds is er het
verlangen om bij onvoldoende kwaliteit het leven te beëindigen.
Wat geeft het leven betekenis, en wanneer ervaar je geen betekenis meer? Durf je deze
vragen je überhaupt te stellen?
Van verschillende mensen in de gemeente kreeg ik de vraag of we eens met elkaar in
gesprek kunnen gaan over deze vragen. De bezinningsbrief is uitgangspunt. Sommigen
hebben de brief in huis, anderen kunnen hem uploaden via bijgevoegde link, of een
kopie krijgen. Kom en praat mee!
Plaats: Mennokamer, Tijdstip: 14.00 uur
Opgave en een exemplaar van de brief: fridebonda@gmail.com Of:
https://www.remonstranten.nl/wp-content/uploads/2018/11/Rem_bezinningsbriefoktober-2018_versie-2.pdf
Bronnen van inspiratie vrijdag 5 april 10.00 uur Mennokamer
We hebben ons de laatste keren verdiept in uitspraken uit het
evangelie: ik ben het licht van de wereld; ik ben het brood van
leven. Deze laatste keer laten we licht vallen op de uitspraak uit
Johannes 14 van: ‘ik ben de weg, de waarheid en het leven’. Ik
vind het zelf een spannende tekst, omdat de suggestie vaak
gewekt is dat er één weg is, één waarheid om goed te leven. Hoe
kunnen we de symboliek van deze tekst verstaan en verbinden
met ons eigen leven.
Welkom! : fridebonda@gmail.com
Leerhuisbijeenkomsten met Dodo van Uden
In het najaar van 2018 zijn er 2 leerhuisbijeenkomsten
geweest. De laatste in de Kersttijd over geboorten in de
bijbel. Waar er over geboorten verteld wordt, is het
vaak in vreemde omstandigheden. De boodschap: Volk
let op! Het verhaal gaat alleen verder, als je als volk
vertrouwt op de schepper en je houdt aan de
voorschriften.
In april zijn er weer 3 leerhuis bijeenkomsten, op 2, 16
en 30 april, steeds om 19.30 uur in de Mennokamer.
Dodo van Uden stuurt deze aankondiging:
Als onderwerp hebben we deze keer Leviticus 19. Dit is een hoofdstuk vol met
voorschriften van allerlei aard. Voorschriften die wij meteen als heel belangrijk
erkennen tot regels die ons niet zoveel zeggen. We zullen het hoofdstuk als geheel
verkennen en er een paar voorschriften uitlichten om die nader te onderzoeken. Dat
levert, weet ik uit ervaring, verrassende ontdekkingen op.
Aan de deelnemers de vraag om het hoofdstuk van te voren te lezen en één of twee
bijbelvertalingen mee te nemen.
Opgave bij a.p.hoogcarspel@home.nl

Compassiemeditatie 11 april
We komen om 19.30 bij elkaar in de kleine Mennokamer. We hebben aandacht voor
ons lichaam om het waar te nemen zoals het is: of er spanningen zijn of andere
prikkels, het tweede deel gaat onze aandacht naar een bezinnende tekst en hoe we die
wel of niet kunnen toelaten in ons innerlijk.
Gesprek in de avonduren 2 mei
We hebben gesprekken gevoerd naar aanleiding van een krantenartikel van een
Koreaanse monnik; en over de symbolische betekenis van ‘opstanding’. Dat was heel
verrassend, want het bleek dat we bijna allemaal heel andere associaties bij het woord
hadden. Donderdag 2 mei gaan we het hebben over islamisering van de samenleving.
Best spannend, zo’n onderwerp, waar de stad Utrecht nog op zijn grondvesten natrilt
van een schietpartij in de tram van een Turkse jonge man. We zijn nog op zoek naar
een tekst die onze geest kan scherpen. Maar we zien elkaar donderdagavond 2 mei, in
de Mennokamer om 19.30 uur.
ANDERE ACTIVITEITEN
Remonstrants Vrouwen Contact
Op dinsdag 16 april komen wij bijeen bij Titia Zinsmeister-Bonebakker, Keppelskamp
20, Hattem, tel. 038-444 27 08; e.m.: ahzinsmeister@hetnet.nl
Wij gaan kennismaken met haar nieuwe huis !
Zwaantje van Slageren-Sassen zal de inleiding verzorgen over het onderwerp:
Vrouwen en de Bijbelvertalingen.
Donderdag 25 april: Luisteren naar muziek bij Gerard en Jennechien
De formule is:
– neem zelf muziek (cd of lp) mee die je raakt of meld die
muziek bij Gerard, die het dan van te voren opzoekt
(emailadres: zie hieronder)
– je geeft die avond een korte toelichting op jouw
muziekkeuze
– we luisteren naar een gedeelte dat jij graag wilt laten
horen
– we bespreken de gehoorde muziek: wat horen wij in deze muziek?
– zo komen op een avond een aantal mooie luisterervaringen langs.
Waar: Kon. Sophiastraat 38, 06-42386800
Tijd: om 19.30 uur, einde rond 21.30 uur. Inloop: vanaf 19.00 uur, de koffie/ thee staat
dan klaar (tijdens de inloop sorteert Gerard de meegebrachte muziek)
Aanmelding: Via email aan hoogvlietg@gmail.com, met daarbij je telefoonnummer.

Zaterdag 11 mei , Voorjaarswandeling
Ook dit jaar gaan we in het voorjaar weer wandelen, dit keer op het landgoed De Horte
tussen Zwolle en Dalfsen. De wandeling is op zaterdag 11 mei van 10 – 12.30 uur.
We zijn bezig met de voorbereidingen, daarom later meer.
Opgave kan nu al bij: Alfred van der Burgh alfredbur@hetnet.nl of Aart Hoogkarspel
a.p.hoogcarspel@gmail.com
Ionaweekend in Dopersduin ‘De roep van de stilte’
Het eiland Iona in Schotland is al eeuwenlang een pelgrimsoord. In de schoonheid van
de natuur en de gastvrijheid van de Iona Community komt een mens tot zichzelf.
De Ionagroep Nederland organiseert in Dopersduin in Schoorl een weekend waar de
sfeer van Iona heerst. Dat betekent ontmoeting, vieren, eten en drinken, bezinning en
verdieping, de natuur in en ontspannen. Welkom is ieder die al langer betrokken is bij
de Iona Community en ‘Iona Nederland’, fijn om elkaar weer te ontmoeten.
Welkom voor ieder die wil kijken hoe het is en die er meer van wil weten.
Het thema van dit jaar is: ‘De roep van de stilte’. We onderzoeken de stilte en zullen de
stilte beoefenen. Maar verwacht geen stilteretraite. Stil worden wordt benoemd met het
beeld van de ‘reis’ naar binnen. Er is ook weer een weg naar buiten nodig, waar de
wereld wacht, waar onrecht niet onbesproken mag blijven of stilzwijgend aanvaard.
Van harte welkom in Schoorl van 24 - 26 mei 2019.
Voor verdere informatie en aanmelding zie: www.ionagroep.nl
Karin Janze
“WOORDEN IN HET GRAS” DOOR FRIDE BONDA
Op 5 maart jl. is het boek “Woorden in het Gras” ten
doop gehouden, de bundeling van een aantal columns die
Fride schreef voor het maandblad van de Remonstranten
in Zwolle van af 2004.
Voor haar werk bij de doopsgezinden en remonstranten in
Zwolle, reist Fride een paar keer per week met de trein
van Amersfoort naar Zwolle. Onderweg heeft ze
ontmoetingen, waarnemingen, gedachten-spinsels die vaak
uitgangspunt zijn voor de columns in het maandblad. Deze
columns karakteriseren zich als waarnemingen, aangevuld
met een tekst uit de bijbel, een gedicht of een liedje, die er
verdieping aan geven. Zo ontstond een verzameling
beschouwingen, gewaardeerd door de lezers, die het leuk
vinden als de teksten een breder publiek krijgen….
Carel ter Linden schreef op de achterflap de volgende aanbeveling:
“De stukjes verraden een groot talent om net iets dieper te zien wat er gebeurt in onze
ontmoetingen met het leven, dan onze eigen onmiddellijke waarneming. En als je zo’n
verhaaltje gelezen hebt, ben je verder dan je daarvoor was: je bent iets dichter bij het
geheim van dit vreemde bestaan. Deze korte verhalen zijn stuk voor stuk pareltjes.”

Woorden in het Gras is een fraai boek van zo’n 200 pagina’s. Leuk om te hebben, maar
ook een mooi cadeau om weg te geven. Alle leden, vrienden en belangstellenden van
de doopsgezinde en de remonstrantse gemeentes in Zwolle hebben het boek inmiddels
via de contactleden ontvangen. De 1ste druk is uitverkocht. De 2de druk komt eind
deze maand beschikbaar. Bijbestellen kan dus weer. Stuur daarvoor snel een mail aan
claashamming@gmail.com. Per stuk kost het boek € 15,-, maar bij afname van 3 stuks
wordt dat € 12,50 en bij 5 stuks of meer slechts € 10,-.

VAN BUITEN DE GEMEENTE
Over de Zwolse Bijbel. Wie schrijft mee?
Met heel de stad de Bijbel overschrijven, iedereen mag meepennen. Geloven mag,
maar hoeft niet.
Geïnspireerd door de 15e eeuwse handgeschreven
Zwolse Bijbel van de Moderne Devoten, vindt
Stadspastor Mariska van Beusichem het hoog tijd voor
een Bijbel anno nu. Er moet ruimte komen voor gesprek
en twijfel over tekst en inhoud, maar ook voor herstel.
Want het 15e eeuwse exemplaar is beschadigd, er zijn
zelfs delen uitgesneden!
In de kantlijn mag je aantekeningen maken. Dat je een
tekst niet te geloven vindt, of dat een passage de
trouwtekst is van jezelf of van je ouders…
Zwolse kunstenaars verluchtigen (versieren) delen van
de 66 hoofdstukken van het boekwerk. Hogeschool
Artez en vakschool Cibap staan de Stadspastor en haar
team bij in artistieke en praktische vraagstukken.
Er zijn 2.500 Zwollenaren nodig om de 7 á 8
honderdduizend woorden van de Willibrordvertaling over te schrijven. Maar ook inzet
van vrijwilligers die helpen dit in goede banen te leiden. Samen met de stad schrijven
we geschiedenis!
Wie van de Doopsgezinde en Remonstrantse gemeente vindt het leuk mee te doen aan
het schrijven van dit project? Het is een leuke manier om onszelf meer zichtbaar te
maken in Zwolle. Ik weet dat er mensen zijn die heel mooi kunnen schrijven.
We kunnen bijvoorbeeld donderdagmiddag 18 april in de middag twee uur gaan
schrijven. Mijn voorkeur gaat naar het boek Prediker.
Wie doet mee?
De geplande looptijd van het project is van 1 april tot 14 juni 2019. Diverse
(interactieve) activiteiten maken gedurende deze tien weken onderdeel uit van het
project in de Grote Kerk. Meer aanvullende informatie hierover, zal volgen op social
media, deze website en in onze nieuwsberichten.
Meer info: fridebonda@gmail.com

Vrijzinnig Hattem
Op dinsdag 9 april zal professor Micha de Winter een lezing houden over een manier
van opvoeden waarin hoop een centraal begrip is. Hij doet met terrorisme expert
Beatrice de Graaf een groot project over hoe je polarisatie en radicalisering kunt
tegengaan. De Winter houdt zich ook bezig met de tweedeling van de samenleving. De
kloof tussen hoger en lager opgeleiden, witte en zwarte scholen.
“Het is de kunst om jongeren zo toe te rusten dat ze straks met elkaar de toekomst
kunnen vormgeven. Ze moeten zich verdiepen in elkaars werelden “.
Datum: 9 april, Daendelsweg 2, Hattem. Aanvang 20.00 uur. Entree € 7,50.

KERKEN ALS PODIUM
6 april 2019 Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Zwolle
Passiemuziek
Aanvang 15:30 uur
Locatie Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming [kaart/route]
Uitvoerende(n) Cappella Fontana o.l.v. Dik de Weger m.m.v. Tjalling Roosjen en
Juun Voorhoeve, continuo.
Gepassioneerde passiemuziek.
13 april 2019 Pianorecital
Aanvang 15:30 uur
Locatie Doopsgezinde Kerk [kaart/route]
Uitvoerende(n) Laura Troost - piano solo
Werken van o.a. Mozart, Beethoven, Schumann & Ravel.

VAN DE REDACTIE
De oude mailadressen van de doopsgezinde en remonstrantse voorlopers van De
Wolwever zijn definitief buiten gebruik gesteld.
WILT U ALSTUBLIEFT UW KOPIJ ZENDEN NAAR dewolwever@gmail.com

AGENDA APRIL
4, 5, 6 kunstexpositie ‘Laat je zien!’ 14.00 – 17.00
11, 12
18, 19, 20
di 02 19.30 leerhuis Judaïca
do 04 19.30 wat vertellen we onze kinderen, Mennokamer
do 04 19.30 compassiemeditatie, Mennokamer
vr 05 10.00 bronnen van inspiratie, Mennokamer
di 09 14.00 Ontmoeting over voltooid leven, Mennokamer
di 09 20.00 Vrijzinnig Hattem, lezing
do 11 19.30 compassiemeditatie, Mennokamer
di 16 10.00 RVC bij Titia Zinsmeister
di 16 19.30 leerhuis Judaïca
di 23 19.30 Ledenvergadering Doopsgezinde gemeente
wo 24 19.30 Ledenvergadering Remonstrantse gemeente
do 25 19.00 muziek bij fam. Hoogvliet
di 30 19.30 leerhuis Judaïca
AGENDA MEI
do 02 19.30 gesprek in de avonduren
za 11 10.00 voorjaarswandeling

Inleverdatum kopij 13 april 2019

E-mail: dewolwever@gmail.com

PREDIKANT Voor de remonstrantse en Doopsgezinde gemeenten:
Fride Bonda, Staringlaan 6, 3818 RN Amersfoort, 033-4624455, 06-16783562, werkdagen zijn
dinsdag, donderdag en vrijdag. Email: gebonda@planet.nl
ADRESSEN REMONSTRANTEN
Kerkenraad:
Voorzitter:
Harry Wendt
038-4545434
wenhwendt@hotmail.com
Secretaris:
Nanneke Rijkhoff,
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nannekerijkhoff@gmail.com
Penningmeester:
Rachel Lopes Cardozo,
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rachel.cardozo@gmail.com
Giro NL93INGB0000922950 t.n.v. Rem. Gemeente Zwolle.
Lid:
Janny Buijnink
0527-253415
jannybuijnink@hotmail.com
Ledenadministratie: Tineke Boot,
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tineke.boot@kpnplanet.nl
Diaconale commissie: Joke Spiers,
038-4531086,
jc.spiers@home.nl
Triodosbanknummer NL56TRIO0254722873, t.n.v. Remonstrantse Broederschap, gemeente Zwolle,
diaconale Commissie.
Mailadres remonstrantse gemeente Zwolle: remonstrantsegemeentezwolle@gmail.com
Website Remonstrantse gemeente Zwolle: www.remonstranten.nl/zwolle/
Landelijk bureau Remonstranten: Landelijk Bureau, Nieuwegracht 27 A, 3512 LC Utrecht, tel. 030231 69 70, email: info@remonstranten.nl, website: www.remonstranten.nl
ADRESSEN DOOPSGEZINDEN
Kerkenraad:
Voorzitter:
Tineke de Vries-Drent 0529-850337, 06-25363195, tdevriesdrent@gmail.com
Secretaris:
Ekke F. Klamer,
038-4660180
secr.dgzwolle@gmail.com
postadres Wolweverstraat 9, 8011 NW Zwolle
Penningmeester:
Renze Zijlstra
038-337 74 76
renze.zijlstra@gmail.com
Bank NL86INGB0000883403, NL69ABNA0451415396,
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zwolle
Lid:
Thecla Barneveld,
038-4657454
thecla.barneveld@home.nl
Ledenadm.:
Ronald Tuinstra
0529-457434
Kerkmeester:
Ans Bennink,
038-4537210
Verhuur kerk:
Truus Klamer,
038-4660180
Website Doopsgezinde Gemeente Zwolle:
http://www.dgzwolle.doopsgezind.nl/
REDACTIE DE WOLWEVER
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Trekkers taakvelden (stand eind 2017)
1 vieren
F. Bonda
2 zingeving
F.Bonda
3 contact
T. Datema
M. Spruit
4 jeugd
D. Dijksma
5 basis
T. Klamer
6 gebouw
W. de Jonge
7 informatie
R. Zijlstra
8 wereld
A. Hoogcarspel

tiend123@gmail.com
mta.spruit@kpnplanet.nl
tymen.wieger@planet.nl
fam@efklamer.nl
wkdejonge@tele2.nl
renze.zijlstra@gmail.com
a.p.hoogcarspel@home.nl

038-4541886
06-515 960 75
038-422 96 00
038-466 01 80
038-453 40 67
038-337 74 76
038-454 26 11

Vervoer naar de kerk
Indien vervoer naar de kerk problemen geeft, schroom dan niet om te bellen naar
Tel. 0529-432328 , wij zullen ons best doen om vervoer te regelen.

Meester Koolenweg 43
8042 GC Zwolle

