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bid tot God die in het verborgene is
(Mattheus 6: 6)
‘Ik denk dat alle mensen, op wat voor manier dan ook, een instantie buiten zichzelf
zoeken, waar ze om raad vragen; die hen richting geeft, die hen zin openbaart’, zegt
Bas Heijne in een interview met Tijs van den Brink. Het verrast me om deze woorden
uit de mond van Bas Heijne te horen. Ik ken vooral zijn kritische stukken in het NRC
Handelsblad. In dit interview praat hij zorgvuldig over kwetsbare aspecten van leven;
over geloof, over alzheimer, over de scheur in zijn ziel die hij voelde toen hij zijn
dementerende moeder achterliet in een verpleeghuis. Van zulke nare gebeurtenissen,
van zulke lasten, zou je verlost willen worden, zegt hij. Een instantie buiten jezelf
waartoe je je kunt richten. Bidden.
Alle wijsheidstradities in de wereld kennen vormen van bidden. Stil zijn in aandacht of
woorden herhalen uit een lange lange traditie van bidden.
De joodse theoloog Abraham Heschel schrijft in zijn boek In het licht van zijn
aangezicht, dat hij als student verloren door de stad Berlijn liep. Aan zijn joodse
traditie besteedde hij geen aandacht meer. Op die voor hem troosteloze dag zag hij de
zon ondergaan en opeens schoot hem een oud joods gebed te binnen: … die door Zijn
woord de avond doet aanbreken… De oude woorden zetten hem aan het denken. De
oude woorden trokken hem uit de toestand waarin hij was en gaven hem een gevoel
van verbondenheid met hen die voor hem waren, die met hem waren, die na hem zullen
zijn.
De kracht van oude gebeden. De woorden kun je gedachteloos mee murmelen als een
nietszeggende verplichting. De woorden kunnen je op een dag raken en betekenis
krijgen voor je leven.
Afgelopen maanden had ik in de zondagse overwegingen aandacht voor de beden van
het Onzevader. Soms gaf het aanleiding tot mooie gesprekken. Iemand vertelde me,
ook dat heb ik in een overweging genoemd, dat zij het Onzevader bad als een
zegenbede, zoals oude natuurvolken een zegen uitspreken: het goddelijke moge voor je
zijn, achter je, boven je, achter je….
Zo bidt zij het Onzevader:
God is boven je (onze vader in de hemel)
is met je (zoals op de aarde)
bepaalt je bij het hier en nu (geeft je brood dat je dagelijks nodig hebt)
(helpt je om achter te laten,( vergeeft je)
opent een blik naar een rijk, een tijd die komt (uw koninkrijk kome).
Als je zo bidt ben je omgeven met goede wensen voor het zijn in de wereld, zodat je
kunt gaan in vertrouwen.
Fride Bonda

Zie voor het interview met Bas Heijne:
https://portal.eo.nl/programmas/tv/adieu-god/gemist/2019/04/14-bas-heijne/
KERKDIENSTEN van de remonstrantse en doopsgezinde gemeenten
Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur
07 juli
geen dienst
14 juli
ds. Martin Jans, studentenpastor, Zwolle
21 juli
geen dienst
28 juli
ds. Heine Siebrand
04 aug
geen dienst
11 aug
mw. Marianne Gaastra
18 aug
ds. Graddie Meijer
25 aug
dhr. Lex Jansen, Utrecht, liturgiegroep, God en de blauwe envelop
De Venus Spoolderbergweg 19, aanvang 10.30 uur
07 juli
dhr. H. Enthoven, Dalfsen
21 juli
dhr. H. Enthoven, Dalfsen
04 aug
18 aug
dhr. H. Enthoven, Dalfsen
Ds. Fride Bonda is van 6 mei tot eind augustus met studieverlof.
De diensten van de vrijzinnige geloofsgemeenschappen in Hattem en Heerde zijn te
vinden op: www.vrijzinnig-hattem en www.vrijzinnigen-heerde.nl
GASTPREDIKANTEN

14 juli Studentenpastor Martin Jans
Onder de naam RE:LINK geeft pastor Martin Jans (foto) vorm
aan het studentenpastoraat op Hogeschool Windesheim, ArteZ
Hogeschool voor de Kunsten en de Katholieke PABO in
Zwolle.
Het studentenpastoraat richt zich onder andere op studenten die
de ervaring hebben ‘ontworteld’ te zijn: internationale
studenten, studenten met een beperking, studenten die lastig
aansluiting vinden bij andere groepen om welke reden dan ook.
Het studentenpastoraat wil ook voor hen fungeren als een veilige haven.

11 augustus Ds. Marianne Gaastra
Als vrijzinnig predikant ben ik begonnen in Apeldoorn in de
Regentessekerk. Daarna naar Vaassen en naar Kampen,
vrijzinnige gemeentes. In 2015 begon ik in de pluriforme PKN
gemeente Vledder-Nijensleek. Het heeft mij gebracht dat ik
zowel de dogmatische geluiden als de vrije geluiden vanuit een
kerk hoor opklinken. Dat is mooi om mee te maken. Het geeft
aan dat de religieuze onderstroom veel kan dragen en
verdragen. Naast mijn predikantschap was ik jaren docent in
het voortgezet onderwijs. Filosofie en levensbeschouwing, een
verfrissende en heilzame combinatie.
Ik ben 61 en ben aan het nadenken over wat ik de volgende 6 jaar ga doen. Ik ben
getrouwd en heb 2 volwassen zoons.
25 augustus dhr. Lex Janssen
De dienst van 25 augustus wordt geleid door dhr. Lex
Janssen.
Lex Janssen studeerde rechten, belastingkunde en
godsdienstwetenschappen en werkt in de praktijk van
fiscaal en kerkelijk recht. Hij is diaken in het
aartsbisdom Utrecht. Hij is auteur van: “God en de
blauwe envelop”. In de dienst zal daar ook aandacht
aan besteed worden.
MEELEVEN MET ...
Hartelijk dank
Op 16 mei j.l. werden wij verrast met een prachtig boeket bloemen van de gemeente ter
gelegenheid van mijn verjaardag van acht kruisjes. Ook Gemma deelde hierin mee.
Het was een fijne dag.
Ook bedankt voor de bloemen die later gebracht werden door Ekke voor de jaren dat ik
het kerkmeesterschap met heel veel plezier heb gedaan en nu dus dat stokje doorgeef
aan mijn opvolger. Terugkijkend op jaren initiatieven, samenwerken en resultaten!
Dank daarvoor! Hartelijke groeten,
Wim en Gemma de Jonge
UIT DE KERKENRADEN
Orgeldag zaterdag 6 juli
Het comité Open Orgeldag Zwolle zet zich al 25 jaar in voor de promotie van de
schitterende Zwolse orgels. Dankzij de enthousiaste en welwillende medewerking van
organisten, kosters en vrijwilligers kunnen de deelnemende kerken opengesteld
worden. Ook onze kerk zal hiervoor zaterdag 6 juli openstaan. Bent u geïnteresseerd in
orgels en orgelmuziek kom rustig even langs en geniet er van.
Openingstijden: 10.30 – 15.30 uur.

Kerkmeester
Wim de Jonge heeft aangegeven het stokje van kerkmeester over te willen dragen. Hij
wordt al enige tijd geassisteerd door Ans Bennink en daar zijn we heel blij mee. Ans
(en haar man Leo) zullen samen deze functie blijven vervullen; d.w.z. sleutelbeheer,
deur openen/sluiten voor werkzaamheden, opmerken oneffenheden aan het gebouw,
uitvoeren kleine klusjes, up to date houden EHBO doos en nakijken houdbaarheid
brandblusapparaten. Ans staat in nauw contact met de kerkmeester. De kerkenraad is
op zoek naar iemand die geïnteresseerd is in meedenken en voorstellen doen t.a.v.
planning en uitvoering van het groot onderhoud van het gebouw. Dit alles in
samenspraak met Monumentenzorg. Meer informatie hierover bij Renze Zijlstra.
Zondag 21 juli
Het invullen van vieringen in de vakantieperiode is altijd lastig.
Het is helaas niet gelukt om voor zondag 21 juli (een 3 e zondag in de maand) een
voorganger te vinden. Er zal deze zondag dan ook geen viering zijn.
Ledenvergadering zondag 15 september
Na de dienst is er een korte ledenvergadering van de Doopsgezinden. De agenda en
bijbehorende stukken worden tijdig toegestuurd.
De ledenvergadering van de Remonstranten wordt nog gepland.
Commissies
Lieuwe Dijkstra is i.v.m. de continuïteit van de 3 + 3 cie., verhuisd van de cie. gebouw
naar de vernieuwde cie. 3 + 3. Zijn plaats in de cie. gebouw wordt overgenomen door
Ronald Tuinstra.
De nieuwe 3 + 3 cie. bestaan dan uit Do: Lieuwe Dijkstra, Tineke Datema. We zijn
nog op zoek naar een 3e persoon. Van Re. zijn dit: Leo Buijnink, Roelie Gasthuis en
Corine Konijnenbelt.
Activiteiten cie.
Om het programma voor het nieuwe seizoen op tijd rond te krijgen doet de commissie
bestaande uit: Tymo Dijksma en Tineke de Vries namens de Do. en Lex Biemond en
Claas Hamming namens de Re. haar uiterste best om een aantrekkelijk programma
samen te stellen. Via de nieuwe flyer wordt u hierover geïnformeerd.
Planning rooster voorgangers
Thecla heeft de planning van het rooster voor voorgangers voor de Doopsgezinden
weer van Aart overgenomen. Dank Aart voor je inzet hiervoor. Bij de Remonstranten
wordt dit zoals u weet verzorgd door Riekje Veurink.
Startzondag Wolwevers, om te reserveren
Zondag 8 september is weer de gemeente -/ startzondag van de Wolwevers. Onze eigen
predikant is dan terug van studieverlof. Wat zal het fijn zijn wanneer we dan weer met
velen vertegenwoordigd zijn.
Harry Wendt en Tineke de Vries

VERSLAGEN
Remonstrants Vrouwen Contact uitje ter gelegenheid van het 11-de lustrum op
dinsdag 14 mei 2019
Het Lustrum-uitje ging deze keer naar de Noord-Veluwe. Een
suggestie van Ine van Kol en dat bleek een gouden greep. Het
Noord Veluwe Museum in Nunspeet had toevallig een prachtige
tentoonstelling van het werk van Arthur Briët, de Rembrandt van
de Veluwe. Erg mooi en er waren ook nog twee andere leuke
exposities, dus een ieder kon haar kunsthart ophalen. De koffie
was goed en de Briët taartjes mierzoet, maar de service in het
museum was buitengewoon vriendelijk.
Na deze geestelijke laving stapten we weer in de drie ‘bolides’ (12
personen) met ervaren chauffeurs op weg naar Elspeet, waar de
lunch besproken was in Restaurant ‘t-Edelhert. De Veluwse
bossen waren nog mooier dan we dachten met het jonge frisse
groen. Een feest op zich om daar rond te rijden. We genoten van
de overvloedige koffietafel en Liesbeth werd gehuldigd vanwege haar
onvoorwaardelijke inzet voor ons, het R.V.C.
De terugtocht ging over de oostflank van het gebied, waar het ook puur genieten was
van het lentegebeuren. Wat is Nederland toch mooi was de algemene opinie. We kijken
terug op een prachtige dag waarop blijkt dat we door de vele jaren samen een
vertrouwde en hechte groep zijn--- op weg naar het volgende lustrum!
Ineke Friederich
Wolweverdag 26 mei
Na de dienst van 26 mei was er weer een wolweveractiviteit onder leiding van Marlies en Sietse Tjallingi.
Er waren 30 gemeenteleden aanwezig.
We zaten in een grote kring die al snel in tweeën gedeeld
werd. In het midden lag een stuk papier waarop iedereen
verschillen tussen Do en Re mocht schrijven. Een kleine
selectie: toga, broeders en zusters, verschillende liederen,
avondmaal, themakeuze bijbel of dagelijks leven, op de
kansel of op de grond. Samen pakten we daarna het
papier vast en scheurden het in stukken. Die verschillen
hebben we achter ons gelaten!
Daarna mochten we gaan staan bij het cijfer, van 0 tot 10, dat we de samenwerking nu
geven. Dat varieerde behoorlijk. Daarna het cijfer dat je wil bereiken. Ook dat gaf weer
veel gesprek en het idee dat we allemaal samen verder willen gaan.
Als belangrijkste is daaruit gekomen dat veel gemeenteleden de oproep van Rieke de
Vlieger ondersteunen om zo snel mogelijk naar twee diensten per maand te gaan omdat
dat duidelijkheid geeft. Ook kwam naar voren dat we zelf het gesprek moeten aangaan
met degenen die we nog niet kennen.
Het was een zinvolle, leuke, korte bijeenkomst.
Willy Prangsma

Hieronder vind u het grootste deel van de reacties van de deelnemers aan het eind van
de bijeenkomst op 26 mei.
Beter kijken naar de verschillen, waarom zijn bepaalde tradities belangrijk, waarom
zijn er veranderingen. Elkaar echt leren kennen. Samen een aantrekkelijk gebouw
neerzetten.
Verwachtingen bijstellen, geeft het de tijd, tijd is heel belangrijk.
Ik ben eigenlijk wel tevreden hoe het nu gaat. Langzaam steeds meer samen doen.
We moeten kijken wat ons bind en niet kijken naar wat ons scheid. We zijn individuen,
en dat blijven we, die samen op weg gaan.
Een overkoepelende gemeente starten.mensen kunnen lid zijn van Remonstrant,
Doopsgezind of Wolwever.
Zondagsdienst, 2e en 4 e zondag van de maand. Blijvende aandacht voor iedereen:
loskomen van ‘t “ klieken”. Natuurlijke vriendelijke interesse voor allen.
Alleen Wolwever diensten.
Niet meer dan 2 diensten per maand en dan voor/van iedereen.
Moeten elkaar leren kennen bv bij de koffie bewust de ander aanspreken die daarvoor
ook duidelijk beschikbaar is. Liturgie (tafel etc.) met elkaar bespreken. Vervolg 3+3
concreet maken.
Meer mengen, proces de tijd gunnen, verwachtingen uitspreken.
1x per maand iemand van de andere gemeente een bezoek brengen.
Alle activiteiten inclusief de diensten zijn DoRe. Gebouw in een stichting.
Twee diensten per maand! Geduld.
Kom net kijken en weet nog weinig over overeenkomsten en verschillen.
Meer verbinding in rustig tempo.
Voortgang dmv rustig proces met aandacht voor ieders eigenheid.
Noem het Wolweverkerk, geen do en re meer. Duidelijk communiceren waar we voor
staan. Bestuur samenvoegen.
Elkaar steeds meer leren begrijpends een proces. Geef dat de tijd.
Regelmatig communiceren over de voortgang. Vast informatiepunt voor vragen.
Twee diensten per maand.
Het proces van samengaan doorzetten met aandacht voor ieders traditie.
Avondmaal. Overleg met DoReVocaal over te zingen liederen
Gebruik hoge preekstoel afschaffen, letterlijk een struikelblok.
Met open vizier opruimen! Er zijn en luisteren en kijken.

GOD ZIEN
Als wij mensen elkaar de hand geven
en niet langer leven als ieder voor zichzelf
dan ontstaat er nieuw leven.
Als wij mensen van ons eiland wegtrekken
en gaan naar wie door verdriet of angst
eenzaam leven, dan ontstaat er een nieuw
land van wij samen mensen.
Als wij mensen onszelf niet langer doof houden
voor elkaar, maar luisteren naar wat er
leeft, dan ontstaat er een nieuwe band
waarvan we kunnen leven.
Waar wij mensen onze deur, onszelf openen
voor elkaar en elkaar uitnodigen om binnen
te komen en bij elkaar veilig kunnen zijn
in alle kwetsbaarheid, dan ontstaat er nieuw leven.
Op zoveel plaatsen, ver weg en dichtbij,
naast ons, verlangen mensen zo naar leven.
Op zoveel plaatsen hopen mensen op mensen
die kunnen zien en kunnen horen met hun handen.
Op zoveel plaatsen ver weg en heel dichtbij
naast ons, verlangen mensen naar een woord
van begrip, naar een arm om hun schouder
want mensen zoeken leven dat leefbaar is.
Als wij zo leven met elkaar
en voor elkaar,
dan kunnen we God zien
Marinus van de Berg

Kleine Kroniek
Voor dit juli-augustus-nummer van de Wolwever zijn er verschillende zaken, waarover
ik de lezers graag wil informeren.
Op zondag 2 juni bracht DoReVocaal in het kader van haar
jaarlijkse uitstapje een bezoek aan Dokkum. Na gezongen te
hebben in de kerkdienst van de Verenigde Christelijke
Gemeente (VCG) dronken we gezamenlijk koffie met de
gemeente en kregen we een korte uiteenzetting over de
geschiedenis van de gemeente, die al sinds 1798 een
gezamenlijke gemeente is van Doopsgezinden en
Remonstranten. Tijdens de lunch hielden we onze
jaarvergadering, waarna we een interessante rondleiding
door het stadje kregen. Zowel wij als gasten, als de
ontvangende gemeente hebben van deze ontmoeting
genoten. Zo nodig kunnen wij voor onze Do-Resamenwerking nog eens ons licht opsteken bij deze
verenigde gemeente met meer dan twee eeuwen ervaring.
Intussen werd al sinds 1 april in het Hoogkoor van de Grote
Kerk geschreven aan de Zwolse Bijbel. Zoals bekend is dit
project een initiatief van Stadspastor Mariska van Beusichem
in navolging van de 15e -eeuwse handgeschreven Zwolse
Bijbel van de Moderne Devoten, die in de loop van de tijd
zwaar beschadigd is. Maar behalve dat daarmee een nieuwe
handgeschreven Bijbel gemaakt wordt is dit project van
belang doordat heel veel mensen zich op zeer bijzondere
wijze met de Bijbel bezighouden. Je komt in aanraking met
heel onbekende Bijbelgedeelten en doordat je die letter voor
letter met veel aandacht overschrijft, gaan ze op een andere
manier voor je leven. Als vrijwilliger bij het schrijven hoorde
ik enthousiaste reacties van deelnemers, maar ook van
toevallig langskomende toeristen, die zich afvroegen, wat daar gebeurde. Als het niet
zo druk was ging ik ook zelf een stukje schrijven. Fantastisch was, dat ik juist een
fragment trof, dat we de avond tevoren in het Leerhuis van Dodo van Uden besproken
hadden. Een andere keer schreef ik over de bouw en inrichting van de tempel van
Salomo, terwijl de bouwvakkers –met veel lawaai– in de Grote Kerk bezig waren met
de renovatie: ik vroeg me af, of die bouwvakkers beseften, dat eeuwen geleden hun
collega's met de Tempel bezig waren. Op 14 juni werd het project voorlopig afgesloten,
omdat de het Academiehuis Grote Kerk de kerk na de renovatie weer in gebruik neemt
voor allerlei culturele evenementen. EO-televisiepresentatrice Marleen Stelling
interviewde een aantal deelnemers en vrijwilligers van het project.
Het schrijven gaat door, want dat is nog lang niet klaar: op de website
https://zwolleschrijftgeschiedenis.kentaa.com/nieuwsberichten valt er meer over te
lezen en zal ook aangegeven worden, waar men terecht kan om verder mee te
schrijven.
Aan de Zwolse bijbel hebben ook meegeschreven Fride Bonda, Tineke Boot, Hazel van
Saltbommel, Titia Zinsmeister en Willy Prangsma. Zij schreven Spreuken 8.

Op zondag 16 juni verzorgde Dodo van Uden een
Leerhuisdienst. Er waren niet zoveel deelnemers, maar
dat maakte het juist goed mogelijk om met elkaar over
Bijbeltekst te spreken. Want dat is de opzet. Dodo geeft
uitleg over de oorspronkelijke betekenis van de
Hebreeuwse begrippen, maar ook allerlei commentaren
uit de Midrasj van joodse schriftgeleerden door de
eeuwen heen. Maar samen kunnen we ook weer
commentaar geven, waardoor de Bijbel in onze tijd
beter verstaan kan worden. Treffend vond ik de uitleg
van een gedeelte uit Leviticus 19, vers 14: 'Voor het aangezicht van een blinde mag je
geen struikelblok leggen'. Blinde moet je niet alleen letterlijk opvatten, maar ook
overdrachtelijk: iemand die iets niet weet of begrijpt. De middeleeuwse geleerde
Maimonides stelde: 'Het is verboden wapens te verkopen ... aan een rover, omdat men
daarmee de hand van een boosdoener versterkt en hem laat struikelen. … Want hij (de
boosdoener) ziet de juiste weg niet, omdat hij verblind is door de verlangens van zijn
hart.' Het gaf ons nog veel te denken, voor ons dagelijks doen en laten...
Op 13 juni vierde het Interkerkelijk Studentenpastoraat Zwolle RE:LINK in
Filmtheater Fraterhuis zijn dertigjarig jubileum met het bekijken van de zeer speciale
film 'First Reformed' van regisseur Paul Schrader. Filmrecensent en docent aan
hogeschool ArtEZ in Arnhem, Dana Linssen, gaf een enthousiaste en zeer instructieve
inleiding op de film. Na de film en een korte nabespreking werd het magazine 'Spatie'
gepresenteerd, dat door studenten van de verschillende hogescholen was samengesteld
en vormgegeven: ook zeer de moeite waard. Het gezamenlijk werken aan zo'n blad –
over Stilte, Zuiverheid, Gedrevenheid, Sociale Gerechtigheid, Wijsheid en
Verbondenheid – is een eigentijdse activiteit van het studentenpastoraat, waarbij de
studenten gedurende langere tijd bezig zijn met spirituele onderwerpen, maar ook met
elkaar. Ook onze gemeenteleden zullen daar kennis van kunnen nemen (zie leesplank
in de kerk).
Een volgende keer hoop ik nog terug te komen op de jubileumviering van Church and
Peace in Berlijn (70 jaar), de Europese bijeenkomst van Christian Peacemaker Teams
in Vierhouten en de '2nd Global Mennonite Peacebuilding Conference and Festival ' in
Mennorode, Elspeet.
Henk Blom

Zondagclub en jeugd
Het schooljaar is bijna ten einde. Dat betekent ook een lange ‘zomerstop’ voor de
zondagclub. Voor het zover is, gaan wij met een paar kinderen/ jongeren naar de
Buitendag. Als ik dit schrijf, staan wij op het punt om te vertrekken. De kinderen
hebben er zin in om leeftijdgenoten te ontmoeten tijdens het kinder-/jeugdprogramma
dat georganiseerd wordt door Janneke Leerink.
Ook staat er nog een afsluitend uitje op het programma. We sluiten het seizoen af op
zondag 7 juli. We starten met de ouders en kinderen om 10.00 uur in de kerk en gaan
daarna een leuke activiteit voor jong en oud ondernemen. Wat het precies wordt is een
beetje afhankelijk van het weer. We vragen iedereen om iets te eten en te drinken mee
te nemen, zodat we met elkaar kunnen lunchen. Rond 13.00 uur zullen we afsluiten en
kan iedereen van de zomervakantie gaan genieten.
Onze kinderen kijken het hele jaar al uit naar hun AKC kamp, waar ze
weer veel (Doopsgezinde) leeftijdsgenoten gaan ontmoeten, gekke
spellen gaan doen en lekker gaan zwemmen, survivallen en zeilen.
We treffen elkaar weer in de Wolwevergemeente, na de zomervakantie
op 8 september tijdens de gemeentezondag!
Dieneke Dijksma
KLEINE MOEITE, GROOT GELUK!
Maart 2019: Allemaal Engelen
Nu ik lichtelijk gehandicapt ben is de wereld om mij heen groter in plaats van kleiner
geworden.
Allereerst is daar de Thuiszorg, aardige vrouwen die opgewekt binnenkomen.
Sommige hebben al een spitsuur achter de rug als ze kleine kinderen naar de opvang
hebben gebracht. Je hoort ze nooit klagen over avond- of weekenddiensten en ze
hebben oprechte belangstelling voor degene die ze verzorgen.
Dan is er Automaatje, een onvolprezen instelling, bestaande uit vrijwilligers die je met
hun eigen auto voor 30 cent per km overal naar toe brengen, je zelfs willen helpen
boodschappen doen. Iedere keer staat er weer een ander van dit gemêleerde gezelschap
voor de deur.
Er is er een die altijd met de klompen aan achter het stuur zit en me vertelde dat hij na
een vrijgezellenbestaan van 46 jaar nog aan de vrouw gekomen is. Een ander heeft het
liefst ritjes naar het ziekenhuis en vindt het mooi om in de grote hal het publiek gade te
slaan.
Een derde houdt me bij over het gebeuren in de landbouw (ik zei iets over platgespoten
weiland). De leider van het geheel heeft me behoed voor een dubbele afspraak. Er zijn
extraverte en introverte maar ze zijn stuk voor stuk vriendelijk en behulpzaam.
De slagroom op de taart zijn mijn buren die me voedsel toestoppen, 's avonds hondje
Cosy (ze komt van Kos en is gezellig) uitlaten enz.
Kortom: allemaal engelen om me heen.
Hermien Sievers
Wie schrijft in september een stukje voor deze rubriek? (redactie)

OPRUIMEN!
We hebben de eerste slag geslagen en ons verbaasd over de verzameling spullen die op
zolder te vinden is.
Er zijn gemeenteleden die heel blij zijn dat wij dit doen. Is er misschien iemand met
een aanhanger die een keer wil rijden naar de Rova?
Op de tafel in de hal liggen boeken die iedereen mee mag nemen. Als ze eind augustus
niet weg zijn zorgen wij dat ze weggewerkt worden.
In de loop van het jaar wordt iedereen nog verrast met een fantastische vondst, maar we
houden de spanning erin.
Na afloop van de eerste Wolweverdienst in september wordt er een kleine verkoop
georganiseerd in de Mennokamer. Dat wat nog enige waarde lijkt te hebben kan dan
voor een leuk prijsje gekocht worden. De opbrengst is voor de veranderingen die we
aan het gebouw willen aanbrengen.
Het is een klus die veel voldoening geeft.
Dieneke, Tineke, Willy

success in life – for youth, by youth
Aan:
Wolwever Gemeente Zwolle
Datum: 15 maart 2019
Betreft: tweede gift
Beste Wolwever mensen,
Welk een grote verrassing, een tweede gift binnen een paar maanden.
Na uw eerste gift koken we nu dagelijks één pan op inductie elektriciteit en één op gas.
Door uw tweede gift hebben we nu een tweede set voor inductie koken gekocht.
Ik vroeg onze elektricien de elektrische aansluiting zodanig te maken dat we 7000 Watt
voor de twee kookplaten gelijktijdig kunnen gebruiken. Over ongeveer 2 weken zullen
we alles koken op zonne-energie, wat ons een paar honderd euro per jaar zal schelen.
We zullen ons gasfornuis bewaren voor de regenachtige dagen, maar hier aan de
Sunshine Coast kunnen we bijna iedere dag meer dan genoeg elektriciteit opwekken
voor al onze bezigheden!
Er komen nu mensen uit Port Alfred in de township kijken naar onze nieuwbouw met
zandzakken, onze waterloze toiletten en onze zonnepanelen. Zij zeggen dat wij op de
tijd vooruit zijn en zij willen ons voorbeeld volgen. Uw gift heeft dubbel gevolg!
Zeer veel dank voor al uw steun aan Nemato!!
Jan Blom van Assendelft (founder)

ACTIVITEITEN
Open Monumentendag 14 September 2019
De Open Monumentendag is een jaarlijks
evenement in het tweede weekend van september,
waarbij duizenden monumenten in Nederland gratis
toegankelijk zijn voor publiek. Ook onze gemeente
werkt daaraan mee.
Tijdens deze dag treedt een aantal koren op.
Voor deze dag zoeken we nog mensen die als gastvrouw/-heer willen fungeren.
De kerk is tussen 10u en 16u geopend en je wordt ingedeeld in een blok van ca. 2 uur.
De vaste vrijwilligers benader ik binnenkort persoonlijk.
Wil je graag helpen: aanmelden bij Tineke Tuinstra; ta.tuinstra@gmail.com of 0529457434
Tineke Datema

AGENDA JULI
za 06 10.30 Open Orgeldag Zwolle
zo 07 10.00 uitje zondagclub

Inleverdatum kopij zaterdag 17 augustus 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,
0572-391725
nannekerijkhoff@gmail.com
Penningmeester:
Rachel Lopes Cardozo,
06-52146226
rachel.cardozo@gmail.com
Giro NL93INGB0000922950 t.n.v. Rem. Gemeente Zwolle.
Lid:
Janny Buijnink
0527-253415
jannybuijnink@hotmail.com
Ledenadministratie: Tineke Boot,
038-4654078,
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
ra.tuinstra@gmail.com
Kerkmeester:
Ans Bennink,
038-4537210
Verhuur kerk:
Truus Klamer,
038-4660180
Website Doopsgezinde Gemeente Zwolle:
http://www.dgzwolle.doopsgezind.nl/
REDACTIE DE WOLWEVER
Tineke Boot, Willy Prangsma, Jelma Wiegersma, Karin Janze, Ronald Tuinstra en Theo Prangsma
038-4221316
mailadres redactie: dewolwever@gmail.com
Digitale Nieuwsbrief: info@dgzwolle.doopsgezind.nl
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

