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Zacht wint van hard
zwak van sterk
(Daodejing, 78)
Op een zonnige voorjaarsdag stap ik de tuin in. Er moet wat gebeuren aan wieden en
schoffelen. Waar zal ik beginnen? Met een schuin oog kijk ik naar de tuin van mijn
linker buurvrouw, zij is mijn voorbeeld in tuinieren. De aarde bij haar ziet er rul en
vruchtbaar uit, de planten hebben ruimte om te bloeien en groeien. Bij mij is alles
bedekt met groen. Ik weet dat de groene steeltjes straks vol zitten met vergeet-menietjes, en de blaadjes op de bodem zijn van speenkruid. Ik zie het voor me, een zee
van blauw en geel. In mijn ogen is het zonde om ze eruit te trekken!
Mijn andere buurvrouw gaat ook iets in de tuin doen. We raken in gesprek. Ze vertelt
dat ze minder werkt op het ogenblik en dat ze ‘dat achter de voordeur houdt’. Dat
betekent dat ze niet wil dat anderen het weten. Ze noemt zichzelf een slappeling, dat ze
het tempo van werken niet aan kon. In eerste instantie schrik ik ervan dat ze zichzelf zo
ziet.
Later herkende ik het, bij mezelf en bij anderen. Veel mensen laten vooral hun gezonde
en vitale kant van leven zien. Jongeren op Facebook en Instagram lijken allemaal een
flitsend, dynamisch en groot sociaal netwerk te hebben. En in het werkende deel van
onze samenleving gaat het over energie, passie en targets halen. En zo kunnen velen
lijden aan de ideaalbeelden die we met elkaar oproepen.
Ideaalbeelden die een concept van leven worden of zelfs een norm.
Niet hoe het leven zich aan ons voordoet bepaalt ons doen en laten, maar hoe we
dénken dat het in de ogen van anderen moet zijn.
In de krant lees ik over een man die arbeidsongeschikt raakte omdat hij dácht dat hij
niet aan de verwachtingen van zijn werk voldeed. Het was nooit goed genoeg wat hij
deed. Hij had last van zijn eigen denkbeelden.
De man vond zijn geluk in het Taoïsme van Lao Zi. Hij leerde dat hij gewoon kon zijn,
dat hij niet vanuit dwang hoefde te leven, maar vanuit plezier. Hij kon de liefde
toelaten die in hem woont. Eerst was de liefde verborgen, zei hij, later niet meer.
Het is bijzonder te lezen hoe liefde in de man zich tevoorschijn dringt. Het wil geleefd
worden, die liefde in hem. De liefde in ieder mens wil geleefd worden.
Mijn buurvrouw vertelt dat ze graag een hond zou willen, ze voelt honden aan. Nog
liever zou ze met honden willen werken.
Ik kijk naar de vergeet-me-nietjes in mijn tuin: kwetsbare blauwe bloemetjes die uit de
harde grond tevoorschijn komen.
Ik laat ze nog maar even staan, deze tere schoonheid.
Fride Bonda

KERKDIENSTEN van de remonstrantse en doopsgezinde gemeenten
Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur
05 mei
geen dienst
12 mei
ds. Lenze Lijzen, Groningen Wolweverdienst
19 mei
Janneke Leerink
26 mei
Zr. Bertha Groen-Mol, Giethoorn Wolweverdienst
02 juni geen dienst
09 juni dr. P.A.P.E. Kattenberg, Oegstgeest, Wolweverdienst, Pinksteren
16 juni Zr. Dodo van Uden, leerhuisdienst
23 juni ds. D.J. Steenbergen, Wolweverdienst
30 juni Wolweverbuurtcafé, (nieuwe) buurtbewoners kennismaking bieden
De Venus Spoolderbergweg 19, aanvang 10.30 uur
05 mei
mw.ds. J.A. Winkler Prins
19 mei
dhr. H. Enthoven, Dalfsen
09 juni dhr. K. Fredriks, Pasen
23 juni mw. B. Groen-Mol, Giethoorn
De diensten van de vrijzinnige geloofsgemeenschappen in Hattem en Heerde zijn te
vinden op: www.vrijzinnig-hattem.nl en www.vrijzinnigen-heerde.nl
Gastpredikanten
Op 12 mei zal bij ons voorgaan ds. Lense Lijzen uit Groningen.
Hij heeft geschiedenis en theologie gestudeerd. Hij is 12 jaar
predikant geweest in Amsterdam en sinds 2008 verbonden aan
de Remonstrantse Gemeente Groningen. Een klein deel van zijn
tijd werkt hij voor het Studenten Platform voor
Levensbeschouwing. Zijn belangstelling gaat ook uit naar
kerkgeschiedenis, oecumene en internationale contacten. Ds,
Lijzen is reeds verschillende keren bij ons voorgegaan.
Op 9 juni komt dr. P.A.P.E. Kattenberg. Peter Kattenberg studeerde godsdienstwetenschap aan de Rijksuniversiteit Leiden en sociaal-economische wetenschappen
aan de New School for Social Research in New York. In 1999 promoveerde hij op een
proefschrift over de Amerikaanse kunstenaar Andy Warhol. Hij is de auteur van onder
meer Andy Warhol Priest en Hedendaagse kunst in Nederlandse kerken, 1990-2015,
van Jan Dibbets tot Tinkebell.
REDO DODO
Anderhalf jaar ben ik nu dominee bij de remonstranten en doopsgezinden in Zwolle.
Vaak hebben we het over DoRe, en soms vergissen we ons en wordt het Rode, of dero
of rodeo en deodo. Op den duur struikelt mijn tong over al die ro’s en de’s.
Maar wat is er veel gebeurd in die tijd, wat lang voor onmogelijk was gehouden.
Zoveel meer ontmoetingen en gesprekken met elkaar. Vieringen, gespreksmiddagen –
en avonden, meditatieavonden, een gezamenlijk blad.

Er zijn hier en daar wat wrijvingen. En ik vind het jammer dat vragen over gewoontes
in liturgie indirect bij mij komen. En tegelijk begrijp ik dat ook wel, want ik ben zoveel
langer predikant bij de remonstranten en nog maar anderhalf jaar ook van de
doopsgezinden. Er kan meer vertrouwdheid groeien, door elkaar meer te bevragen.
Laten we nieuwsgierig zijn naar elkaar; niet denken dat je wel weet hoe een ander
denkt, maar vragen hoe de ander dingen ziet en beleeft.
Laten we daar de tijd voor nemen.
Nu ga ik met studieverlof, waar ik heel veel zin in heb. En tegelijk merkte ik dat het
mij ook wat spanning gaf, omdat de tijd na Pasen juist een tijd is om mensen te
bezoeken. Ik vind het jammer dat ik dat nu niet kan doen.
Maar het belangrijkste is, dat er veel gebeurd is in de Wolweverstraat en daar kunnen
we met ons allen trots op zijn!
Fride Bonda
Studieverlof en vakantie predikant van 6 mei tot eind augustus
Mocht je tijdens het studieverlof van Fride een predikant nodig hebben, dan is er
vervanging geregeld. Neem contact op met één van de kerkenraadsleden,
Remonstrant: Janny Buijnink 06-20517330; Harry Wendt 06-15258813; Nanneke
Rijkhoff 06-24184478.
Doopsgezind: Tineke de Vries 06-25363195; Ekke Klamer 038-46660180.
MEELEVEN MET ...
Hartelijk dank
Bij deze wil ik iedereen bedanken voor het meeleven tijdens mijn
ziekte. De vele bezoekjes, kaarten en bloemen waren voor Piet en
mij hartverwarmend.
Stukje bij beetje gaat het nu weer bergopwaarts.
Nogmaals hartelijk dank en tot spoedig.
Matty Minnema
UIT DE DORE KERKENRAAD
De kerkenraden van de beide gemeentes werken steeds meer samen en ook de diverse
activiteiten worden door zowel Remonstranten als Doopsgezinden bezocht.
De kerkenraden zien hierin een teken dat we elkaar steeds beter leren kennen.
Ledenvergaderingen
Even werd de gedachte geopperd of we iedereen ook
voor elkaars ledenvergadering zouden uitnodigen. In
principe zijn de vergaderingen openbaar en is ieder vrij
om te gaan, maar we vinden dat een uitnodiging
versturen nu nog wat ver gaat. Misschien zijn we
volgend jaar zover. De jaarverslagen van beide
kerkenraden zullen wel aan elkaar worden toegezonden.

Stappenplan
In de KR is ook aandacht besteed aan het stappenplan t.a.v. de samenwerking. Er zal
een powerpointpresentatie gemaakt worden met de titel “de weg die we gaan”. Deze
zal op de ledenvergadering worden getoond.
Verbinding en vertrouwen
Als vervolg op de inspiratie dag, die de kerkenraden gehad hebben op 2 maart j.l. zal er
na de Wolweverdienst van 26 mei 2019 ook voor de leden van beide gemeentes een
ontmoeting worden gehouden met als thema “Verbinding en Vertrouwen”. We gaan
Marlies en Sytse Tjallingii vragen of zij deze ontmoeting willen begeleiden, zoals ze
dat ook voor de kerkenraden hebben gedaan.
Intimidaties in pastorale relaties
In dit kader willen we een vertrouwenspersoon aanstellen die voor beide gemeentes
kan fungeren. Het is belangrijk dat deze vertrouwenspersoon aan de rand staat van de
organisatie.
Verdere afspraken
We hebben afgesproken dat de volgende vergadering op 3 mei a.s. weer gezamenlijk
gehouden zal worden.
Namens de gezamenlijke kerkenraden, Ekke Klamer
Ons trainingsveld
In deze op een na laatste Wolwever van het seizoen 2018/2019 wil ik nog graag een
paar woorden die voor mij van betekenis zijn met jullie delen. Het woord ZOEKEN
staat bovenaan. Vooral zoeken naar wat er toe doet in onze beide gemeentes. Maar, wat
zoek ik eigenlijk? Meer bezig zijn met geloofs- en/of levensvragen, een grotere
gemeente, een gemeente waar iedereen welkom is, een gemeente waar meningen aan
elkaar getoetst worden, meer jongeren, een fijne plek om te komen, meer sociale
contacten, luisteren naar elkaar, met elkaar vieren, elkaar troosten, zorgen delen, enz. ?
Zomaar wat vragen die bij me opkomen. Voor mijzelf is het antwoord wisselend
afhankelijk van de situatie waarin ik zit. De ene keer zoek ik wat anders dan de andere
keer. Jullie herkennen dat vast wel. Misschien zoek ik wel naar iets wat ik nog niet
weet, waar al pratend met anderen woorden gevormd worden die ik nu nog niet ken.
Ook het woord WAARDEREN komt bij mij op. Waardering voor de inspanningen die
beide gemeentes laten zien in de gezamenlijke vieringen en bijeenkomsten. De manier
waarop we met de cultuur-verschillen proberen om te gaan. Nee, het gaat nog niet
vlekkeloos, maar onze Wolweverkerk is toch een oefenplaats om samenwerken en
elkaar leren begrijpen en waarderen te oefenen. De beide kerkenraden willen juist
ruimte geven aan initiatieven waar we mee verder kunnen. Dit oefenproces zal altijd
doorgaan. Net als doorgewinterde profvoetballers zullen ook wij moeten blijven
trainen. Gelukkig hebben we een trainingsplaats voor alle activiteiten die er zijn. Onze
Kerk. Laten we er gebruik van maken.
Tineke de Vries

Woorden in het gras….
De meeste boeken ‘Woorden in het gras‘ met daarin columns van Fride zijn uitgedeeld
aan onze leden, vrienden en belangstellenden. Wanneer je nog geen boek ontvangen
hebt, laat het ons weten. Wij noteren wie er een meekrijgt zodat we weten wie er nog
geen heeft. Het ligt voor je klaar in ’t Proathuus.
UIT DE GEMEENTE
Opruimen!
We gaan de kerk opruimen. In de loop van de tijd is er erg veel verzameld, te veel. Dat
maakt dat er in de kerk te weinig ruimte en overzicht is.
We willen iedereen die er persoonlijke spullen heeft staan vragen om die voor 1 juni
weg te halen. Daarna kan het weg zijn.
De kerk is niet altijd open maar als je mij even belt kom ik hem open doen.
Hartelijk dank namens de bouwcommissie.
Willy Prangsma, willy.prangsma@deprangen.nl of 06 20879063
Het verhaal van de drie pijpen ……
Reinier Zweep vond afgelopen week op de zolder drie witte
pijpen met een heel lange steel waar nog tabak in zat. Deze
pijpen zouden ooit in een kerkdienst gebruikt zijn voor een
speciale gelegenheid. We zijn op zoek naar het verhaal achter
de pijpen. Wie helpt ons?

55 jaar Remonstrants Vrouwen Contact Zwolle
In de vergadering van 13 maart 1954 heeft de COZA besloten
een commissie in te stellen tot organisatie van de vrouwen der
Remonstrantse Broederschap, met als doel: “het bijeen brengen
van de vrouwen van de Broederschap in een gezamenlijk
verband. Wij trachten elkaar te steunen bij de verdieping van
ons geloofsleven en te sterken tot een beter besef van
verantwoordelijkheid voor de eìgen taak, voor elkaar en voor
onze geloofsgemeenschap en haar taak in de wereld“.
Maar… er viel wel enige weerstand te overwinnen, zowel aan de
top als aan de basis van onze ‘Broeder’schap.
Waarom moest die vrouwen zo nodig een eìgen club hebben?
Laat ze toch gewoon meedoen met het gemeente-werk. In 1954
werd de oprichting van het RVC een feit. Men kreeg zelfs
stemrecht op de A.V. van Bestuur: men sloot zich aan bij het
OVC (Oecumenisch Vrouwen Contact) , het VVC (Vrijzinnig Vrouwen Contact).

In het begin lag het accent geheel op het plaatselijke vlak. Het knoopte aan bij
bestaande activiteiten, zoals handwerk- en bazaarclubs en het contact leggen met
gemeenteleden. Dit laatste punt werd na korte tijd overgenomen door de kerkenraden
(contactleden). Het RVC legde toen sterk het accent op “vorming”.
In 1956 verscheen het 1e nummer van de groene Contact brief.
In 1976 werd besloten over te gaan tot het instellen van regio’s, met de opdracht beter
contact te leggen met de RVC’s in de eìgen regio door het organiseren van minstens 1
bijeenkomst per jaar.
Jarenlang ben ik actief geweest in het landelijk- en het regionaal bestuur van het RVC.
Er ontstonden tal van activiteiten. Ik heb genoten van bijeenkomsten, van de
voorjaarsconferenties op de Hoorneboeg.
Ik maakte voor het eerst kennis met het ‘feminisme’!!
Eind jaren ’90 kwam, na deze bloeiperiode, de neergang, veroorzaakt door het gebrek
aan nieuwe bestuursleden. Jonge vrouwen gingen werken; er was aandacht voor het
eigen gezin, de sociale contacten, geen tijd en belangstelling meer voor
bestuursfuncties. Regio’s werden ‘slapend’. Het betekende het einde van het RVC.
In september 1964 was de eerste bijeenkomst van het RVC-Zwolle. De leiding berustte
bij ds. E. Poortman uit Lochem. Er werd een syllabus besproken. Ds. Noordhof volgde
haar op. Er werden vaak artikelen besproken uit Remonstrantse boeken/ vlugschriften.
Nog altijd zijn er 8 huiskamerbijeenkomsten per jaar en spreken we over tal van
onderwerpen, ingeleid door de leden zelf of door de predikant (1 x per jaar). De groep
heeft, in deze tijd, nog 12 leden. De laatste jaren zijn vele leden helaas overleden, door
ouderdom. We missen hen: wij allen worden, helaas, ouder.
Een oude kenschets van de mens is “wegganger/reiziger”. De weg gaan, gaandeweg
ervaringen opdoen, leren en ondergaan wat de weg met haar doet: het “onderweg-zijn”
is dat niet het belangrijkste aspect ?
55 jaar hebben wij ‘tochtgenoten’ van elkaar mogen zijn. Als je zolang samenkomt
betekent het ook in vertrouwen levenservaringen met elkaar te delen, maar ook elkaar
te inspireren en te bemoedigen om de ‘eigen weg’ te gaan.
Op dinsdag 14 mei vieren wij ons jubileum. Wij laten ons verrassen !!!
Liesbeth Drese-Bouwman, secr.
Kerkdiensten in de Venus - vrijwilliger gezocht!
In het Verzorgingshuis de Venus is er eens in de 14 dagen een kerkdienst op
zondagmorgen. Deze diensten worden georganiseerd door onze Doopsgezinde Kerk.
Behalve een predikant en een organist is er ook altijd een vrijwilliger bij aanwezig. Die
zorgt voor de inrichting van de zaal, zet spullen klaar als katheder, geluidsinstallatie,
grote paaskaars en glaasje water voor de predikant. Ook begeleidt hij/zij de
binnenkomende kerkgangers naar een goede plaats. Er komen meestal ongeveer 12
mensen, soms meer. Veel rolstoelen en rollators natuurlijk. Na afloop van de dienst
wordt er samen koffie gedronken en de vrijwilliger regelt dat ook. We zijn met 4
vrijwilligers, ieder heeft zesmaal per jaar volgens een rooster “dienst”. Ik doe dit al
jaren met veel plezier, maar ik ben 83 en zoek een opvolger.
Wie voelt hier voor? Het is echt heel dankbaar werk.
Esther Pel 038 4213003 of estherpel@ziggo.nl

Reanimatiecursus
Vrijdagmiddag 12 april hebben 6 personen van de Wolwevergemeente deelgenomen
aan een reanimatie cursus, gegeven door Minie Duteweerd.
De basis is op een duidelijke manier, via beamer en oefenen op een pop, overgebracht.
De middag vond plaats van 14.00-17.00 uur in de Mennokamer en we hadden alle tijd
nodig om te oefenen en de kennis tot ons door te laten dringen. Minie heeft die kennis
op een duidelijke en goede manier overgebracht, maar het was hard werken.
Deze kennis is enorm belangrijk, omdat er bij noodsituaties beter ingespeeld kan
worden, hoe te handelen. Hoe meer mensen hier van op de hoogte zijn, hoe beter, dus
als u ook wat voelt voor het volgen van een cursus, laat het weten aan Tineke de Vries.
De bedoeling is om hier, na overleg, op terug te komen.
Belangrijk is om deze cursus jaarlijks te blijven herhalen.
Janny Buijnink

Laat je zien!
Bij de opening van de kunstexpositie met werk van onze Wolwevergemeenteleden was
er een mogelijkheid voor bezoekers hun reacties op te schrijven.
Een greep uit die reacties:
 Ik vind het een prachtige tentoonstelling. Mooi initiatief.
 Wat een verborgen talenten, fijn dat dit nu te zien is!
 Wat een prachtig initiatief deze middag. Dank!
 Geweldig mooie tentoonstelling! Met dank aan allen die er aan meegewerkt
hebben! Op naar de volgende …
 De kerkzaal heeft meer bezieling dankzij de
explosie van creativiteit.
 Wat een diversiteit en talent, prachtig!
 Wat een creativiteit, wat een lust voor het oog en
balsem voor het hart. Fantastisch dat jullie zo’n
mooie tentoonstelling hebben samengesteld!
Prachtig.

De mens: Jezus ….
Hij vormt de schakel tussen deze wereld en het hiernamaals,
een heldere bron, waaraan de dorstigen zich kunnen laven.
Hij is de boom, die vastgeworteld staat aan de oever van de rivier
der schoonheid en die rijpe vruchten draagt, waarnaar de
hongerige harten hunkeren.
Hij is een kwinkelerende nachtegaal, die met zijn schone zangen
degene sust, die het droef te moede is.
Hij is een witte wolk, die ’s avonds aan de einder oprijst en zich
steeds uitbreidt, tot hij het ganse luchtruim vult, om zich vervolgens
uit te storten over de bloemen van de velden des levens, die hun
kelken openen voor deze overvloed.
Hij is de engel, door de goden gezonden om de mensen te onderrichten in de wegen der goden.
Hij is een stralend licht, dat door de duisternis niet is overmand,
dat niet onder de korenmaat geplaatst is en door de wind
niet wordt uitgedoofd.
Hij is een eenzame figuur, gekleed in eenvoud en tederheid.
Hij zit bij de natuur, waaraan hij zijn inspiratie ontleent. In de stilte
van de nacht is hij wakker en wacht op het neerdalen van de geest.
Hij is een zaaier, die de zaden van zijn hart uitstrooit over de
velden der genegenheid.
En de mensheid haalt de oogst binnen om zich daarmee te voeden.
Kahlil Gibran (1883 – 1931): dichter, filosoof, kunstschilder

KLEINE MOEITE, GROOT GELUK …
Zomaar een kerk in Harlingen
Met een paar Canadese gasten waren we op zoek naar hun
Nederlands-Doopsgezinde wortels. We bezochten Pingjum en
Witmarsum, Harlingen en Giethoorn. In Harlingen hadden we
een onverwachte ervaring. Wandelend langs de zuiderhaven
komen we een grote kerk tegen. Hij is open, zoals dat
eigenlijk met alle kerken zou moeten. Een beetje schuchter
lopen we naar binnen; gedempte stemmen, zachte tred.
Het zonlicht schijnt door de prachtige glas-in-lood ramen.
Aan weerszijden van de deur een wijwater bakje. Er heerst
een weldadige rust.
We lopen door het gangpad naar voren. Voorzichtig pols ik de
akoestiek. Zachtjes zingen Aart en ik “mon âme se repose”
tweestemmig.
Terug bij de ingang zien we een tafel met allerlei “koopwaar”
voor het onderhoud van de kerk. Ik koop een van de
“kerkratten” (nonnetjes en monniken), zo te zien met veel liefde gehaakt.

Dan zie ik de welkomsttekst liggen:

De parochiegemeenschap heet u welkom.
Hier is een stoel voor wie moe is.
Hier is hoop voor wie verdwaald is.
Hier is liefde voor wie ontmoedigd is.
Hier is geloof voor wie twijfelt.
Hier ben je verwacht zoals je bent.
Want God heeft op jou gewacht.
Sta even stil.
Bewonder de schoonheid van deze kerk
Adem in het verleden van dit huis.
Sluit je ogen, word even stil.
Misschien hoor je de echo van Gods woord.
Ga even zitten,
Hol ook hier jezelf niet voorbij.
Vouw je handen, open je hart.
Bid en als je dat niet kan
Ga dan toch naar huis of ga verder met onze groet;

Vrede en alle goeds!

Gevonden in de H. Aartsengel Michaelkerk, Harlingen

ACTIVITEITEN
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
NOORDERLAND, VOORBIJ DE HORIZON
Regionale buitendag op zondag 23 juni 2019
Een dag vol bezinning, inspiratie en ontmoeting. Doopsgezinden uit de vier noordelijke
provincies organiseren dan voor de allereerste keer samen een buitendag. De locatie is
'De Buorskip’ in Beetsterzwaag. De bijeenkomst belooft feestelijk te worden, zo
mogelijk deels in de open lucht en met veel ruimte voor ontspanning en ontmoeting.
Het thema voor deze dag is 'Noorderland, voorbij de horizon'. Het is het denkbeeldige
land waar doopsgezinden uit Noord-Nederland samen naar onderweg zijn. We vieren
dat we met elkaar op weg zijn naar een hoopvolle toekomst. Hoe dat er uit gaat zien
weten we niet. Wel dat we samen onderweg zullen zijn, op avontuur. En misschien zien
we iets van toekomst al dagen!
Voor wie?
Georganiseerd door doopsgezinde gemeenten. Voor gezinnen. Voor grootouders en
kleinkinderen. En voor iedereen die geïnteresseerd is in geloof, zich betrokken voelt bij
een geloofsgemeenschap en op zoek is naar inspiratie en een unieke ervaring van
samen gemeente-zijn. Eigenlijk voor iedereen dus, van de jonge spring-in-het-veld tot
rollator-gedreven senioren en alles daar tussen in. We hebben elkaar immers nodig:
voor de verhalen, voor het gedeelde verlangen, voor hoop.
Wat?
Een dag vol inspiratie. De dag vangt aan met een warm welkom en het begin van
samen vieren en zingen. Aansluitend zijn er workshops voor denkers, doeners,
dromers, praters, wandelaars en creatievelingen. Of om te genieten van even nietsdoen.
Kortom, voor mensen die het leuk vinden zich onder te dompelen in allerlei
inspiratiemomenten, bijzondere gesprekken en ontmoetingen. Of juist stilte en rust
zoeken om geestelijk even uit te waaien. Het is er allemaal. Maar ook voor kinderen en
jongeren is er van alles te beleven. Na het uitgebreide lunchbuffet oefenen we onder
deskundige begeleiding een aantal liederen en sluiten af met een inspirerende viering.
Het wordt een prachtige dag!
N.B. Vlakbij de Buorskip (op het terrein van de scouting Ba-ow te Beetsterzwaag) is
ook ruimte om te kamperen. Dus wie dat wil kan een dagje eerder komen en er samen
met anderen een heel weekend van maken. Een eigen eenvoudig kampeerveldje met de
mogelijkheid om een kampvuur te maken staat ons ter beschikking! Er zijn
vijfentwintig plaatsen voor caravans en/ of campers. Kampeerkosten € 5,00 per nacht.
Wees er snel bij; vol is vol.

Programma
10.00 tot 10.30 uur Inloop met koffie
10.30 tot 11.00 uur Welkom, zingen en vieren
11.00 tot 12.15 uur Workshops
12.30 tot 13.30 uur Lunch
13.30 tot 14.15 uur Samen zingen
14.15 tot 15.00 uur Afsluitende viering
Voorgangers: Roelof Akse, Geert Brüsewitz en Wiske Beuker
Workshops
Hand letteren
Bezinnend Wandelen
De weg van de Comforters
Visoenen voor u, spiritueel waarzeggen
Doopsgezind, van blijvende waarde
Speeddaten
Spiegelverhalen
Schilderen voor kinderen en ouderen
Zingen
Quilten
Huisgemeenten
Kinder- en jongerenprogramma

— Moniek Rekker
— Graddie Meier
— Marjan Huisman
— Geert Brüsewitz
— Pieter Post en Jacob Kikkert
— Yvette Krol
— Jehannes Regnerus
— Anne Marjan Bosma
— Caroline in ’t Veld
— Jantiena de Vries-Durksz
— Sieb Kiestra
— Janneke Leerink

Organisatie: Groningse en Drentse doopsgezinde Sociëteit, Friese doopsgezinde
Sociëteit en Ring Zwolle van doopsgezinde gemeenten
Wanneer:
zondag 23 juni 2019
Waar:
Zalencentrum ’t Buorskip, Vlaslaan 26, 9244 CH Beetsterzwaag
Hoe laat:
10.00 uur Inloop, 10.30 uur aanvang.
Kosten:
€ 10,00 p.p. Kinderen € 5,00 p.p.
Opgave en betaling vóór 9 juni (= Pinksterweekend) via uw kerkenraad:
voor zowel de buitendag als het kamperen (en geef a.u.b. ook uw dieetwensen door)
Informatie:
Tineke de Vries, 06-253 631 95, tdevriesdrent@gmail.com
OPGROEIENDE
ARMOEDE

KINDEREN

EN

WERKENDE

VOLWASSENEN

IN

Voor protestanten was het woensdag 13 maart Biddag voor Gewas en Arbeid, terwijl
voor katholieken 28 april de jaarlijkse Zondag van de Arbeid was. Dat deze dagen ook
in deze tijd een zeer actuele betekenis hebben blijkt onder andere uit de speciale
brochure, die de Raad van Kerken in dit kader heeft gepubliceerd. Daarin wordt met
name aandacht besteed aan verschillende aspecten van armoede.
Werkende armen
Jaarlijks komt bij meer dan 400.000 Nederlandse huishoudens het netto-inkomen niet
boven de 63 procent van het wettelijk minimuminkomen uit. Dat is 4 procent van alle

huishoudens. En daarvan bestaat vreemd genoeg meer dan de helft uit mensen, die
werken: 'werkende armen'.
Deze woorden doen in eerste instantie inderdaad vreemd en tegenstrijdig aan. We leven
immers in een tijd van economisch herstel. We zouden de economische crisis achter
ons moeten hebben, maar kennelijk is dat voor velen niet het geval. Kerken lopen er al
langere tijd tegenaan dat mensen weliswaar werk hebben, maar voor hun
levensonderhoud toch voor een deel afhankelijk zijn van noodhulp of voedselbank.
Daarbij bleek dat meer dan de helft van kinderen in armoede, werkende ouders hebben.
Verschillende rapporten hebben dit in de openbaarheid gebracht. De brochure van de
Raad van Kerken geeft hierover cijfers, achtergrondinformatie en een ervaringsverhaal,
alsmede meditatieve teksten voor de biddag voor gewas en arbeid en de zondag van de
arbeid.
Kinderen en armoede
Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede, dat zijn er twee per klas!
Het betekent dat ze zonder ontbijt naar school gaan, in de winter in zomerkleding
rondlopen of vaker ziek zijn. Kinderen in armoede ervaren vaak pesterijen en stress
vanwege ruzies thuis over geld of vanwege angst uit huis gezet te worden. Opgroeien
in armoede betekent niet mee kunnen doen: niet mee op schoolreisje, je verjaardag niet
vieren. Maar ook heeft het effect op de lange termijn: kinderen in armoede komen vaak
minder goed mee op school door problemen thuis. Zij kunnen hun talenten niet ten
volle ontwikkelen. Dit zou niet zo moeten zijn, kinderen moet kind kunnen zijn en
volledig mee kunnen doen. Gelukkig doen vele instanties in Nederland hier iets aan,
ook de kerken.
Zo noemt www.kerkinactie.nl/kinderen-en-armoede een aantal mogelijkheden.
De site www.knooppuntkerkenenarmoede.nl vermeldt wetenschappelijke onderzoek en
achtergrondinformatie over armoede.
Diaconaal Platform en WWL
Vanuit de kerken in Zwolle zetten het Diaconaal Platform en de Werkgroep Welzijn en
Levensbeschouwing (WWL) zich hiervoor in. De WWL kent een sub-werkgroep
‘Prettige Vakantie’, die op Ameland vakantieweken in een caravan aanbiedt voor
gezinnen met kinderen. In 2018 konden dankzij de inspanningen van deze werkgroep
en de financiële bijdragen van verschillende kerken 59 personen, waarvan 28 kinderen,
genieten van een onbezorgde week vakantie. Ook onze gemeenten kunnen aan dit
project financieel bijdragen. Maar ook zouden wij bijvoorbeeld -samen met het
Vrijplaatsenfonds van Dopersduin- één of meer gezinnen een gezinsvakantie van een
week in dit groepsvakantiehuis in Schoorl aan kunnen bieden.
Ondergetekende heeft een aantal jaren deel uitgemaakt van de WWL. Toen hij zich
wegens grote drukte daaruit terugtrok, zag het er aanvankelijk naar uit dat er vanuit
onze gemeente een opvolger zou zijn. Helaas bleek die uiteindelijk toch niet
beschikbaar. Vanuit de WWL kwam kortgeleden opnieuw het verzoek om na te vragen
of iemand uit onze gemeenten de werkgroep zou willen versterken, wat ik bij deze
graag doe.
Henk Blom

DE VIJF ARTIKELEN VAN DE REMONSTRANTEN ANNO 2019

Ter gelegenheid van ons vierhonderdjarig bestaan jarig hebben remonstranten vele
festiviteiten gepland. Maar wij wilden ook iets bieden dat ons bepaalt bij waar wij nu
anno 2019 voor staan. Het begon 400 jaar geleden met de vijf artikelen van de
remonstranten. Hoe zouden die vandaag de dag luiden? Een aantal theologen voelde
zich uitgedaagd vijf hernieuwde artikelen op te stellen. In de geest van Arminius is het
een pamflet geworden, een manifest dat kritische vragen stelt en uitnodigt tot debat. Op
8 mei wordt het pamflet gepresenteerd in het Catharijneconvent in Utrecht. Op 10 mei
valt het pamflet over de 5V’s samen met de AdRem van die maand op de mat bij alle
remonstranten.
Kernwaarden
De 5 V’s zijn vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vrede en vriendschap.
Hun onderlinge samenhang moge duidelijk zijn. Remonstranten staan, in het licht van
hun ontstaansgeschiedenis, pal voor vrijheid. Dat gunnen ze ieder ander. Daarom zijn
ze verdraagzaam. Ze nemen hun vrijheid serieus. Daarom voelen ze zich
verantwoordelijk voor het welzijn van mensen en van Gods schepping. Ze zijn vier
eeuwen bij elkaar gebleven in gemeenten die elkaar onderling bemoedigen en sterken
in onderlinge vriendschap. Ze willen die vriendschap graag uitdragen naar anderen toe.
De kern van hun bestaan is na 400 jaar nog altijd een diep vertrouwen in datgene dat
ons draagt en overstijgt. Daarom houden wij niet op te zoeken naar innerlijke vrede en
nodigen wij een ieder die daarnaar verlangt van harte uit om met ons mee te zoeken.

VRIJHEID
VERDRAAGZAAMHEID
VERANTWOORDELIJKHEID
VREDE
VRIENDSCHAP

Presentatie in Catharijneconvent
Op 8 mei wordt het eerste exemplaar van
de vijf artikelen anno 2019 aangeboden aan
René de Reuver (scriba van de PKN)
tijdens een feestelijke bijeenkomst in het
Catharijneconvent. Het programma start
om 17.00 (na sluitingstijd museum) en
eindigt om 19.30 uur. Het museum zal
speciaal voor dit evenement een aantal
belangrijke remonstrantse kopstukken
tentoonstellen.
Wilt u erbij zijn? Geef u dan op via een
mail naar info@remonstranten.org o.v.v.
Catharijneconvent.

AGENDA MEI
do 02 19.30
wo 08 15.00
za 11 10.00
vr 17 10.30

gesprek in de avonduren
foto-lezing Hoogeveen
Zie meer hierover op www.remonstranten.nl/agenda/page/2
voorjaarswandeling
geloven in het alledaagse, belevingsdag mystieke herberg,
Meppel
Zie meer hierover op www.remonstranten.nl/agenda/page/3

Inleverdatum kopij 22 juni 2019

E-mail: dewolwever@gmail.com

Voor het dubbelnummer Juli-Augustus

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

