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die mensen riep tot zinsverband
(lied H. Oosterhuis, Die chaos schiep)
Een vriendin vertelde over een reis die ze had gemaakt naar Wales. Ze wilde daarheen,
omdat ze daar in vroegere jaren veel is geweest met haar geliefde. Hij is vorig jaar
overleden en nu voelde ze de behoefte haar leven met hem te overdenken. Om hem te
her-inneren. Om zich verbonden te voelen met de ruimte in haarzelf, waarin hij een
plaats heeft. Ze zocht plaatsen op waar ze veel met hem was geweest en ze kwam
erachter dat dit helemaal niet zo eenvoudig was als ze had gedacht. Wales heeft vele
kleine landweggetjes en ze lijken allemaal op elkaar. Hij reed er destijds zo naar toe.
Zij niet. Toen ze na veel zoeken en vragen eindelijk kwam waar ze wezen wilde, kwam
ze niet verder dan een omheining. Het gebied bleek op bepaalde dagen geopend te zijn,
de andere dagen was het een militair oefenterrein. Dat had haar vriend blijkbaar
geweten. Zij niet. Mijn vriendin moest bijkomen van haar ervaringen tijdens deze tocht.
Was ze in die vroegere dagen op hem aan het mopperen, nu zag ze hoe goed hij het
gebied kende en op de hoogte was van de toegankelijkheid ervan. Door deze en andere
ervaringen groeide er nieuwe waardering voor hem. De her-innering werd een verinnering. Het verhaal geeft aan hoe verbondenheid met een geliefde blijft veranderen
en groeien na iemands dood.
Zelf ervoer ik dat deze zomer, toen ik een weefsel maakte met elementen uit het leven
van mijn vader. Het jaar daarvoor had ik een Moederweefsel gemaakt, als opdracht
voor de opleiding Omgaan met Verlies. Dit jaar, tijdens mijn studieverlof maakte ik
een Vaderweefsel. Het was voor mij een ervaring om te merken hoe er, tweeëntwintig
jaar na zijn dood, een nieuwe waarneming ontstond. Een lied van Huub Oosterhuis
schoot mij al wevende te binnen: ‘Die chaos schiep tot mensenland, die mensen riep tot
zinsverband’ Mensen zijn elkaar gegeven tot zinsverband, tot verbondenheid, die zin en
betekenis geeft. Hoe dan ook, positief of negatief.
De verhouding met mijn vader heb ik altijd ingewikkeld gevonden. Het ingewikkelde
kun je laten voor wat het is. Bij het weven merkte ik dat iets wat ingewikkeld is ontwikkeld kan worden. Zo groeide er nieuwe verbondenheid met mijn vader. De herinnering, werd ver-innering.
Op twee november is het Allerzielen, de dag in de Rooms Katholieke traditie dat de
doden herdacht worden. Iedere mens heeft in het leven mensen die overlijden. Zoveel
mensen, zoveel herinneringen aan geliefden. ‘Gezichten, zielen, naam voor naam’ dicht
Oosterhuis in het eerder genoemde lied.
Zoveel zielenroerselen bij zoveel mensen.
Fride Bonda

KERKDIENSTEN van de remonstrantse en doopsgezinde gemeenten
Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur
03 nov Ionaviering
10 nov ds. Fride Bonda, gedachtenisdienst, Wolweverviering mmv DoReVocaal
17 nov zr. Jolanda Molenaar
24 nov ds. Fride Bonda, Wolweverviering
De Venus Spoolderbergweg 19, aanvang 10.30 uur
10 nov dhr. K. Fredriks, Zwolle
24 nov mw. Bertha Groen-Mol, Giethoorn
De diensten van de vrijzinnige geloofsgemeenschappen in Hattem en Heerde zijn te
vinden op: www.vrijzinnig-hattem en www.vrijzinnigen-heerde.nl
Vieringen 1 en 15 december
Op 1 en 15 december zijn de aanvangstijden gewijzigd!
Deze vieringen zijn niet om 10.00 uur maar om 19.00 uur.
Op 1 december is er een Iona viering en op 15 december een Vesper.
Omdat Do-Re Vocaal op die avonden ook hun repetitieavond hebben, is er geen tijd om
na de viering nog even na te praten onder het genot van een kop koffie.
Daarom gaan we om 18.30 uur beginnen met een ontvangst met koffie en dan de
viering om 19.00 uur. Do Re-Vocaal kan dan na de viering om ca. 20.00 uur met de
repetitie beginnen.
Ekke Klamer
IN MEMORIAM
Pieter Jacob de Jong, 10 augustus 1929 – 15 oktober 2019
Op 15 oktober overleed Pieter Jacob de Jong. Hij is 90 jaar geworden. Daar was hij wel
een beetje trots op, ook al gaf het hem moeite dat zijn actieradius kleiner werd. Deze
zomer werd hij steeds meer moe en na drie maanden achteruitgang is hij overleden. Het
waren maanden van intense verbondenheid met Marja en hun dochter Lizette. Op de
rouwkaart stond een dichtregel van Martinus Nijhoff:
Het leven was goed, al heeft het mij gebroken;
het leven is goed, ofschoon het doden maakt.
Een dichtregel die veel voor Pieter betekende. Zijn eerste vrouw en hun driejarig
dochtertje kwamen om bij de treinramp van 1962 bij Harmelen. In die tijd was er geen
aandacht voor rouw en hoe groot de impact van zo’n verlies is op een leven. Het heeft
Pieter zijn leven getekend. Later trouwde hij met Marja en ook hun beiden bleef leed
niet bespaard, toen hun dochter Wendelmoed overleed. Veel verdriet was er in zijn
leven, maar hoe ouder hij werd, hoe gelukkiger, samen met Marja en hun dochter
Lizette. Hij zei in een van de laatste gesprekken: ‘ik had er meer van willen maken,
maar het is gegaan zoals het is gegaan.’ En vooral de laatste maanden stroomde de
liefde tussen hem en zijn geliefden, alsof het licht in zijn ziel begon te schijnen.

MEELEVEN MET
Jan Wouters
De situatie van Jan Wouters is erg roerig. Begin dit jaar kreeg hij na een operatie een
dwarslaesie. Hij heeft in het ziekenhuis gelegen, hij is in Zandhove geweest, in het
Zonnehuis, in het ziekenhuis … Het is enorm wat hij allemaal meemaakt. En meestal
blijft hij opgewekt. Een berichtje aan hem zal hem goed doen.
Het adres is nu: J. Wouters, Het Zonnehuis, afd. Hasselt, k4, Nijenhuislaan 175,
8043 WB Zwolle.
Niet weten – weten
De vorige maand schreef ik dat ik een emotionele opdonder heb gehad, bij het horen
van de uitslag van Roel zijn ziekte. Roel is zo zachtjes aan met zijn werk begonnen. En
ik doe mijn best binnen de grenzen van mijn kunnen te blijven, maar eerlijk gezegd is
dat lastiger dan ik dacht. Iedere inspanning, hoeveel voldoening het me ook geeft, kost
blijkbaar meer energie dan ik inschat. Een collega zei tegen me: ‘Fride, er zijn gebieden
in je aangeraakt, die misschien nog nooit zijn aangeraakt…’ Het is een bevreemdende
gewaarwording dat mijn lichaam blijkbaar meer weet dan mijn bewustzijn. Het is bijna
een filosofisch vraagstuk, waar ik een weg in moet vinden. Hoe, dat kan ik alleen
gaandeweg ontdekken. Ik houd jullie op de hoogte!
Fride
BIJ DE VIERINGEN
Wolweverdiensten
Zondag 10 november is er gedachtenisdienst. We gedenken de namen van gemeenteleden die overleden zijn en er is ruimte voor ieder om een lichtje te ontsteken voor een
geliefde die hij of zij wil gedenken.
Wat mij tot nadenken heeft gezet is een boek van Fokke Obbema, journalist bij de
Volkskrant, die begin dit jaar een hartstilstand kreeg. Hij overleefde dankzij de
adequate reactie van zijn vrouw. Het heeft zijn leven voorgoed veranderd. Hij is een
zoektocht begonnen naar de zin van leven. In zijn boek ondervraagt hij mensen over
wat hun leven zin en betekenis geeft. Blijkbaar moet er iets groots gebeuren in een
leven om mensen te brengen bij die vraag. De meesten van ons kennen het zelf en ik
denk dat aan ieder verhaal in de bijbel zo’n grootse gebeurtenis is voorafgegaan. Welk
verhaal we lezen weet ik nog niet.
Do-Re Vocaal geeft muzikale kleur aan de viering en wij zingen met hen mee.
Fride Bonda
Ionavieringen
Op 3 november (10 uur) en 1 december (vesper, 19 uur) vinden er weer Ionavieringen
plaats in de Wolweverstraat 9.
Op 3 november denken we aan het thema “Een blij hart”. Dit is de titel van een
bladzijde uit het Boek van Levenskunst van Anselm Grün.

Met teksten en liederen uit Iona (en soms ook uit het Nieuwe Liedboek) en de inbreng
van de aanwezigen maken we daar een geheel van.
Op 1 december is het 1e Advent. De tijd van verwachting begint. Daarvoor hebben we
nog geen thema of tekst gezocht.
Misschien is er iemand, die suggestie voor een tekst of een gedicht heeft.
Bij beide vieringen is een ieder hartelijk welkom.
UIT DE WOLWEVERKERKENRAAD
Jongeren, de kerk en de toekomst
We zijn op 30 september in de kerk in gesprek geweest met een 8-tal jongeren (geb. na
1960) over de kerk en de toekomst. We hebben de volgende onderwerpen besproken:
1. De inhoud v.d. dienst: Wat maakt dat je je hier thuis kunt voelen, 2. De vorm: Hoe
zouden vieringen er in de toekomst uit kunnen zien? 3. Locatie van activiteiten: Welke
ruimte zou het beste geschikt zijn, en hoe ziet dat er uit en waarom? 4. Het tijdstip:
Welke dag/dagen zijn aantrekkelijk en welk tijdstip voor de vieringen? 5. De
omgeving: Wat kunnen wij betekenen voor onze omgeving, waarop gericht en
waarom?
Er is hierover open en vrij van gedachten gewisseld en veel ideeën zijn genoteerd om
verder over na te denken. Deze worden ook door de cie. 3+3 en de bouwcommissie
meegenomen in hun denken. Het was een inspirerende en nuttige avond.
SMPR – seksueel misbruik in pastorale relaties
U zult zeggen “dat komt bij ons toch niet voor”? Maar ondanks dat we hopen van niet,
willen we toch iets meer regelen dan nu het geval is in onze gemeentes. In veel
samenlevingsvormen, ook in kerkelijke gemeentes, komt op één of andere manier
seksueel misbruik voor. Niet in één vorm, niet op één niveau, maar in allerlei relaties,
in verschillende situaties en met verschillende vormen en gradaties van dwang. Het is
helaas niet helemaal uitgesloten dat seksueel misbruik ook in ons kerkgenootschap
voorkomt. De formele regels hierover zijn in de Kerkorde opgenomen van de Re en in
de ADS dienstverlening van de Do. daarom hebben beide gemeentes landelijk een
protocol gemaakt wat ondersteund wordt door het SMPR. Het SMPR is het landelijk
meldpunt seksueel misbruik in de kerk. Het protocol dient om te regelen wat er moet
gebeuren als er sprake is van een vermoeden van seksueel misbruik, of als hierover een
klacht of melding wordt ontvangen. Dit protocol geldt voor alle gemeenteleden, incl. de
betaalde en onbetaalde krachten en vrijwilligers, overal waar sprake is van een formele
of informele gezagsrelatie en/of een pastorale relatie. Er is daarbij ook sprake van een
meldpunt voor iemand die misbruik wil melden binnen onze gemeentes.
Als meldpunt heeft Willem Spiers zich beschikbaar gesteld. Ook is er bij het SMPR
een vertrouwenspersoon die bij ons kan bemiddelen als dat wenselijk is.
Er zullen hier wellicht nog vragen over zijn, daarvoor is op de ledenvergadering ook
nog gelegenheid.

Ledenvergaderingen
Ook dit najaar zijn er weer ledenvergaderingen gepland:
Voor de Do: Donderdagavond 21 november Tijd: 20.00 uur Locatie: de kerkzaal.
Voor de Re: 8 december na de dienst.
Kom allemaal, dan kun je meepraten over ons.
Volgende vergadering Wolweverkerkenraad: vrijdag 29 november
Namens de Wolweverkerkenraad, Tineke de Vries en Harry Wendt
Geluidsinstallatie en ringleiding
Ongeveer een jaar geleden is de geluidsinstallatie opnieuw ingesteld en zijn de
geluidsniveaus van de diverse microfoons aangepast.
Toen is in de kerkzaal ook een ringleiding aangelegd. Wie een hoorapparaat heeft kan
daar gebruik van maken. Het hoorapparaat moet dan op stand T gezet worden.
Mocht u iemand tegenkomen, die moeite heeft om de dienst te volgen en een
hoorapparaat heeft, wijs die dan even op de mogelijkheid van de ringleiding.
Aart Hoogcarspel
UIT DE GEMEENTE
Gesprekken uit de hoeden
Na de dienst op 13 oktober werden we uitgenodigd om na de koffie
nog te blijven om elkaar verhalen te vertellen. Dit gebeurde in het
kader van verder samengaan van Do en Re. Sytse en Marlies
Tjallingii begeleidden ons weer om een stapje verder te komen.
In groepjes van vier of vijf mensen vertelden we elkaar waarom we
naar de kerk gingen. Dat was heel verschillend, b.v. voor een rustig moment, omdat je
het graag wilt, omdat je iets meekrijgt waarover je weer kunt nadenken, zingen en
orgelspel, steun in een moeilijke tijd. En al vertellend kwamen ook levendige
gesprekken op gang. Na de verhalen vertelde iemand uit ieder groepje wat bij hen de
kern was geweest. Ook hier weer eigen accenten, maar in verbondenheid en openstaan
voor elkaar.
Ten slotte deden we een papiertje met onze naam en telefoonnummer in een
doopsgezinde of remonstrantse hoed om er bij de ander weer één uit te pakken. Zo
ontstonden koppels, die elkaar kunnen ontmoeten voor een nieuw gesprek om elkaar
beter te leren kennen.
Nellie Beukema-Kremer
Literatuurkring besprak De goede zoon van Rob van Essen
“Met al zijn bizarre invallen, groteske wendingen, lijnen en lagen laat van Essens
meesterwerk ons zien en voelen wat het betekent om te leven in deze tijd, met zijn
overdaad aan vrije tijd en luxe, met zijn robots en computers, een tijd waarin alles en
iedereen constant in de gaten wordt gehouden en waar nodig van bovenaf
gecorrigeerd”. Rob van Essen won met dit boek de Libris Literatuurprijs en
bovenstaande tekst komt uit het juryrapport.

Uit het rondje “eerste indruk” bleek dat we het een moeilijk boek vonden, met name
omdat het geen chronologisch verhaal is, de zinnen lang zijn en het verhaal zich deels
afspeelt in de toekomst. We kregen het over zelfrijdende auto’s, de overeenkomst
tussen algoritmes en een orthodoxe geloofsopvatting en hoe wij over de moeder van de
hoofdpersoon dachten. Kortom: een lastig boek met veel gespreksstof.
Op pad langs Groninger kerken
Deze zomer maakten Harry en ik veel dag-uitstapjes naar de provincie Groningen en
verbleven we er ook een aantal dagen om fietstochtjes te maken.
We begonnen met een excursie naar Ulrum in het noordwesten. Daar vond in 1834 de
zogenaamde Afscheiding plaats o.l.v. ds. Hendrik de Cock, een afscheiding vanuit de
Nederlandse Hervormde Kerk. Na verloop van tijd vormden zij met andere, later
afgescheiden groepen de gereformeerde kerken. In de 19e eeuw was het geloofsklimaat
liberaler geworden, maar een deel van de mensen, vooral de armen, wilden terug naar
de Dordtse leerregels. Verschillende gemeenteleden overtuigden ds. De Cock hiervan,
wat tot veel onrust en strijd leidde en zelfs tot inkwartiering van soldaten om de rust te
herstellen. De excursie voerde langs allerlei plekken waar zich belangrijke
gebeurtenissen en gevechten hadden afgespeeld. De schrijver van een roman over de
Afscheiding, Marcel de Jonge, ziet er naast een theologische strijd vooral een
klassenstrijd in tussen de armen en de elite die zich ook elders in het land afspeelde. De
mensen kwamen uit de wijde omgeving naar Ulrum en een enkeling had er zelfs een
voettocht van 14 uur voor over om de diensten bij te wonen.
(<< De kerk in Marsum)

Een ander doel was het bezichtigen van de vele
kerken en kerkjes in de provincie, waarvan 91
eigendom zijn van de Stichting Oude Groninger
Kerken (SOGK) en die vaak maar enkele
kilometers uit elkaar liggen. Veel kerken zijn dit
jaar open, gastvrij en in goed vertrouwen,
hoewel er ook wel eens gestolen wordt, zoals
andere bezoekers ons vertelden. Sommigen zijn
sober, anderen rijk versierd met prachtig
houtsnijwerk, fraaie herenbanken, kansels, resten van schilderingen. Overblijfsel in de
oudste, aanvankelijk katholieke, kerken is de piscina, een nis in de koorwand voor het
verrichten van liturgische hand- en vaatwassingen. Via een gootje liep het water naar
buiten op de gewijde grond van het kerkhof. Ook wijdingskruisjes op de wanden
dateren uit die tijd. Zij werden gezalfd bij de wijding van een kerk.
Bijzonder vonden we de kerken in Harkstede en Midwolde. De kerk in Harkstede is als
grafkerk opgericht door borgeigenaren, vooral als herinnering aan zichzelf. De
kerkruimte bereik je via een hoge buitentrap. Daaronder bevinden zich grote
grafkelders. De kerk in Midwolde is één van de oudste in de provincie. Het interieur is
bepaald door de bewoners van de borg Nienoord, die er vlakbij is. Opvallend is het
grafmonument voor één van de heren, gemaakt door de bekende beeldhouwer Rombout
Verhulst. Bijzonder zijn ook de preekstoel, de herenbank - een soort skybox versierd
met kleurige wapenborden - en de rouwborden.

De borgeigenaren en andere notabelen hadden niet alleen invloed op het interieur maar
d.m.v. het collatierecht ook op het verkiezen van een pastoor of predikant.
De SOGK heeft als aandenken aan haar 50-jarig bestaan dit jaar een kwartetspel
samengesteld. In iedere opengestelde kerk kun je een kaart meenemen. Als je het
volledig hebt, kun je het spel spelen met kansels, koorhekken, orgels, piscina ’s
grafstenen enz.
Maar er is natuurlijk meer in de provincie. Het landschap is mooi en wijds en het is er
stil. Er zijn boerderijen met enorme schuren en fraaie voorhuizen. En de kleine
arbeidershuisjes. Je kunt heerlijk fietsen over de kronkelende weggetjes en langs de
dijk aan de waddenkust met aan de ene kant de landerijen en aan de andere kant de
kwelders. Er zijn enkele volledig ingerichte borgen overgebleven, zoals de
Menkemaborg in Uithuizen en Verhildersum in Leens met mooie tuinen erom heen,
beide te bezichtigen. Bekend zijn ook het zeehondencentrum in Pieterburen,
wadlooptochten, museum Henk Helmantel.
Interieur Ulrum >>

Het was bijzonder om zoveel kerken te
bezoeken en alleen of met z’n tweeën in zo’n
stil gebouw te zijn. Ze zien er allemaal goed uit.
In een aantal worden nog steeds diensten
gehouden. Veel andere worden voor een
cultureel doel gebruikt, zoals lezingen,
concerten, tentoonstellingen. De remonstrantse
kerk in Groningen is het kantoor van de SOGK.
Nellie Beukema-Kremer

OPROEP
In het vorige nummer is al aangegeven dat de Wolwevers voortaan als pdf-bestand per
mail, of per post zullen worden verzonden. Dat gebeurt al met dit nummer.
Een papieren versie kost € 1,19 drukkosten en € 1,74 verzending, samen € 2,93.
Per jaar is dat € 26,37 per adres !!!
De kosten daarvan worden steeds hoger: per januari zullen ook de postzegels weer
duurder worden.
Graag vragen wij u daarom om nog eens te overwegen of u zonder de papieren versie
kunt.
U kunt dat melden via het mailadres van de redactie:

dewolwever@gmail.com

Er waren eens drie bomen …..
Ik was op zoek naar drie bomen. Drie bomen, die ik had gekend, die alle drie een
tak hadden verloren en die daar alle drie op een andere manier mee omgegaan waren.
Ik heb ze gevonden.
De eerste boom was gaan rouwen om zijn verlies en zei ieder voorjaar, als de zon hem
uitnodigde te gaan groeien: ‘Dat kan ik niet, want ik mis een tak’.
De tweede boom was geschrokken van de pijn en had maar snel besloten om het verlies
te vergeten.
De derde boom was ook geschrokken van de pijn, had diep gerouwd om het verlies.
Het eerste voorjaar, dat de zon hem uitnodigde te gaan groeien, had hij gezegd: ‘Dit
jaar nog niet !’
Maar het jaar daarop kwam de zon terug en nu zei de boom: ‘Ja zon, verwarm mij en
laat me groeien, want er is zoveel in het leven om te groeien !’.
Na wat zoeken vond ik de drie bomen, of eigenlijk twee:
De eerste boom was klein gebleven. De plaats van de wond was duidelijk te zien op het
hoogste punt van de boom.
De tweede boom was geen boom meer. Een voorjaarsstorm had hem omgewaaid. Ik
vond de plek van de wond achter een heleboel bladeren.
De derde boom was het moeilijkste te vinden. Eigenlijk had ik niet verwacht, dat hij
groot en sterk was geworden, maar ik herkende hem aan de dichtgegroeide wond, die
vol trots in het zonlicht stond.

ACTIVITEITEN
Herfstwandeling Engelse werk 2 november
In de hoop op beter weer dan de eerste keer stellen we voor om de wandeling in het
Engelse werk te doen op zaterdag 2 november. We starten om 10 uur bij de uitspanning
Engelse werk. We denken aan ongeveer anderhalf uur wandelen met daarna (voor
eigen rekening) een kopje koffie in de uitspanning. Hartelijk welkom !
Geef even door als je deze datum niet kunt.
Van ons organisatiegroepje kunnen Harry en Ellis er deze datum niet bij zijn, maar met
ons 3en, Karin, Alfred en Aart komt het vast goed.
De beschrijvingen van de boomkarakters liggen al klaar!
Aart Hoogcarspel

Remonstrants Vrouwen Contact 19 november
Op dinsdag 19 november komen wij bijeen bij Zwaantje van Slageren-Sassen,
Lorentzlaa 34, Zwolle (Berkum), tel: 038-452 93 53; e.m.: zasassen5@hetnet.nl
Hermien Sievers zal het thema inleiden: zij vraagt aandacht voor een interview met
sociologe Christien Brinkgreve over de zin van het leven, waarin ze o.a. opmerkt:
“Mijn generatie heeft lang het idee gehad dat de BEVRIJDING van religie, van het
PATERNISME en de VERZUILING alleen maar positief is.”
Liesbeth Drese

Adem in mij
Viering in de geest van Taizé

Meditatief zingen en stilte voor eigen bezinning
Donderdag 14 november 2019 19.00 – 19.30 uur, Welkom van af 18.30 uur
Onder leiding van Fride Bonda
In “De Wolwever” Wolweverstraat 9, Zwolle
Kleuren in de kerk 26 november 2019
“Onbekend maakt onbemind”. Dat geldt voor heel veel zaken, ook voor het gebruik
van kleuren in de kerk, want de kleuren die gebruikt worden tijdens de kerkdiensten
(bij voorbeeld op de tafel vóór in de kerk) zijn niet willekeurig gekozen. Zij hangen
samen met een oude traditie en hebben ieder een bepaalde betekenis. Wij gaan deze
middag iets dieper in op de liturgische gang van het kerkelijk jaar en de daarbij
behorende kleuren. Wellicht brengt wat meer inzicht in het kleurgebruik in de kerken
ook ons wat kleur op de wangen!
Plaats: Doopsgezinde kerk Zwolle, Tijd: 14.00 – 16.30 uur.
Machteld van Woerden
Volgende bijeenkomst Literatuurkring op dinsdag 17 december
Op dinsdag 17 december bespreken we het boek “Selma” van Carolijn Visser.
Aanvang 19.30 uur bij Esther Pel, Wilhelminasingel 6, Zwolle.
Interesse voor de Literatuurkring? Dan graag vooraf aanmelden bij Tineke Datema,
tiend123@gmail.com of tel. 038- 4541886.
Tineke Datema
Iets geven (van jezelf)
Het einde van het jaar komt weer in zicht. Tijd om stil te staan en om te kijken. Maar
ook de maanden van gezelligheid met alles wat daarbij hoort. En ieder jaar weer de
vraag wat kan ik geven?

Dit jaar is dat heel gemakkelijk. Het boek “Woorden in het Gras” van Fride Bonda is
een feest van herkenning en dus leuk om te geven aan goede vrienden. Daarmee laat je
iets zien van je eigen inspiratie en breng je het 400-jarig jubileum van de
Remonstranten onder de aandacht van een grotere groep.
Bestellen gaat heel eenvoudig door te bellen naar 0653 372764 of stuur een mailtje aan
claashamming@gmail.com met het aantal boeken dat je wilt ontvangen. En de kosten ?
Die vallen gelukkig mee: € 15,00 per stuk. (twee voor € 25,00 / drie voor € 35.--/vijf
voor € 50.-) Als je voor de 15de november de boeken bestelt, heb je ze voor de maand
december in huis. De nota wordt dan bijgesloten.
Wacht dus niet langer en bestel je december cadeaus op tijd.
Claas Hamming
Wenskaarten Actie 2019-2020
Net als in voorgaande jaren heeft Lucie
Noordzij een fraai ontwerp gemaakt voor
een wenskaart. Deze kun je gebruiken rond
de feestdagen en de jaarwisseling, maar
ook in de rest van het nieuwe jaar.
De kaarten worden gedrukt op mooi zwaar
papier in het formaat van een gevouwen
A4. (± 15 x 21 cm) De kaarten worden
geleverd in setjes van 10 stuks met een
bijpassende envelop. Op de achterzijde
staat heel bescheiden ons logo en het
thema. Op de binnenzijde kun je eigen
wensen schrijven.
Met deze actie beogen we meerdere doelen.
Het is goed voor onze naamsbekendheid en
het thema komt onder de aandacht van een
grote groep. En last but not least is het een
mogelijkheid om onze kas “een beetje te
spekken”. We zijn niet de enigen, die dat
op deze manier doen. Unicef, Oxfam Novib, het Kinderfonds en vele anderen gingen
ons voor. Twee jaar geleden was het batig saldo ruim € 560.-- !
Een set van tien stuks (incl. enveloppen) kost € 15--. Het 2de setje kost € 12.50.-- en
het 3de en volgende setjes kosten € 10.-- . Eigenlijk geen geld voor zo’n mooie kaart.
De kaarten ontvang je dan rond 10 december met de nota. Daarvoor is het van belang
om de bestelling voor 24 november door te geven. Dat kan door een mailbericht te
sturen naar claashamming@gmail.com. Geen mail ? Geen probleem…. Bel dan even
naar 0653 372764 en je bestelling wordt genoteerd.
Claas Hamming

Een onverwacht bericht
Via de website van de doopsgezinde gemeente kreeg ik enige tijd geleden onderstaand
bericht:
“Geachte Broeders en zusters van de doopsgezinde Gemeente te Zwolle,
Hierbij wil ik U een verhaal schrijven over een oude bijbel uit 1632, die in Amerika
(New York ) is opgedoken en die binnenkort (20 november ) teruggebracht wordt naar
Zwolle waar deze bijbel vandaan komt. Ik ben Marie Sassen-Doyer en ik ben nog bij U
in de kerk getrouwd lang geleden.
Ik heb 8 jaar geleden mee gedaan met het TV programma .. Brieven boven water .. van
de KRO NCRV . Hiervoor ben ik met een tv ploeg naar New York geweest om te
zoeken naar het leven van Hendrik Doyer die omstreeks 1780 naar Amerika vertrok ,
Hendrik was de broer van Assuerus Doyer waarvan altijd een schilderij in de
consistorie kamer van Uw kerk hing en die 40 jaar dominee is geweest van Uw
doopsgezinde kerk.
Een andere broer, Thomas, was mijn over over over grootvader. Na deze uitzending en
de zoektocht naar o.a. een straat in Manhattan, die naar Hendrik is genoemd ...de
Doyersstreet .. bleken er nog verre nazaten van Hendrik rond New York te wonen .
Hendrik en zijn vrouw Antonia kregen 12 kinderen waarvan de meesten al zeer jong
stierven. De nazaten hebben wel altijd de verhalen over hun over over grootouders uit
Nederland gehoord. Uiteindelijk bleef er 1 dochter over en nadat die getrouwd was
verdween de naam Doyer.
Na de uitzending kwam er al na een paar jaar een verre achter kleindochter bij ons op
bezoek hier in ons land. We hielden contact en de hele familie was blij dat er nog
Doyers in Holland woonden waar ze welkom waren. Een paar maanden geleden kregen
we een mail van John Faille (ook een nazaat van Hendrik) met het verhaal dat hij in
zijn bezit had de bijbel die Hendrik in 1780 van zijn ouders had mee gekregen.
Het is uiteraard een Nederlandse bijbel die de familie al die jaren bewaard heeft terwijl
niemand hem kon lezen. De bijbel is ouder dan Hendrik was en duidelijk door
vererving in het bezit van de ouders van Hendrik gekomen. Er staat voorin dat de bijbel
eerst van een Visser is geweest en daarna de familie Schimmelpenninck en de familie
van Groenou is geweest. Een eerdere Assuerus Doyer was getrouwd met Fokkelina
Schimmelpenninck.”
John Faille en de rest van de verre familie hebben besloten de bijbel terug te brengen
naar Zwolle. “We want to bring him home”.
We hebben besloten dat de bijbel naar het Historisch Centrum Overijssel in Zwolle
moet gaan. De Amerikanen zijn het daar mee eens. Op 20 november van dit jaar komen
ze de bijbel overhandigen aan de Heer Seekler van dit Centrum .
Het is de bedoeling, dat de familie van Hendrik Doyer de bijbel op 20 november komt
overhandigen in het HCO. De (nieuwe) burgemeester van Zwolle, Peter Snijders zal
daarbij aanwezig zijn. Op verzoek van de familie zijn er ook enkele leden van de
Doopsgezinde Gemeente Zwolle bij. Eén daarvan is Pauline Jonkers-Stroink, die zelf
familie is van Mw. Marietje Sassen-Doyer.
Voorafgaand aan of na afloop van de overhandiging zal de familie de Doopsgezinde
Kerk in de Wolweverstraat bezoeken.
Aart Hoogcarspel

ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE
21ste Samuel-Hirschlezing over Joodse Wijsheid voor de mensheid
Op zondag 10 november 2019 wordt in de Synagoge van Zwolle de eenentwintigste
Samuel-Hirschlezing gehouden. Spreker is deze keer prof. dr. Marcel Poorthuis,
hoogleraar vergelijkende godsdienstwetenschappen aan de Universiteit van Tilburg.
Het onderwerp van zijn lezing luidt: Joodse Wijsheid voor de mensheid. De titel is
ontleend aan het boek dat hij samen met de Judaicus dr. Leo Mock publiceerde over de
Joodse wijsheid uit het begin van de gewone jaartelling. De lezing begint om 14.30 uur
en duurt tot 16.00 uur. Zij staat open voor alle belangstellenden. De entree is € 7,50.
Het adres is Samuel Hirschstraat 8.
In de Talmoed, het omvangrijke na-bijbelse verzamelwerk van het rabbijnse Jodendom,
is een speciaal hoofdstuk gewijd aan de ethische uitgangspunten van het rabbijnse
onderwijs. In dit hoofdstuk, Pirké Avot of Spreuken der Vaderen genoemd, is een groot
aantal uitspraken van de rabbijnen uit de eerste een tweede eeuw opgenomen. Deze
uitspraken hebben de vorm van wijsheidsspreuken en vatten de hoofdzaken van de
rabbijns-joodse levensbeschouwing kernachtig samen. Bij bestudering van deze
spreuken valt iedere keer weer op hoe actueel en universeel ze zijn. Ook de niet-Joodse
wereld van onze moderne tijd kan er nog veel humaniteit uit leren.
Marcel Poorthuis heeft decennia lang veel studie van het Jodendom gemaakt en heeft
zich veelvuldig ingezet voor het gesprek tussen Joden en Christenen. Van zijn hand
verschenen veel publicaties over joods-christelijke zaken, o.a. samen met Leo Mock
het boek ‘Joodse wijsheid voor de mensheid’.
De lezing wordt georganiseerd door de Stichting Judaica Zwolle en het Genootschap
Nederland-Israël afdeling Zwolle/Overijssel. Zij duurt een uur met daarna een half uur
voor vragen en gesprek. Belangstellenden zijn van harte welkom.
LezingenVrijzinnig Heerde
Op zondag 24 november 2019 zal Monika Rietveld een lezing geven over “Soefisme,
geschiedenis en poëzie”. De inleidster is voorgangster van Vrijzinnigen Nederland en
hoofd Universele Eredienst bij de International Sufi Movement.
Velen zullen gedichten kennen van de middeleeuwse dichter Rumi. Aan de hand van
muziek en poëzie gaat men kennismaken met de geschiedenis van het soefisme en de
Soefibeweging.
Op 24 november in de Julianakerk, Julianalaan 2, Heerde.
Aanvang: ’s middags om 14.30 uur. (dit wordt regel in deze lezingenserie)
Entree: € 7,50.
Waar vind je nog geestelijke verdieping?!
Lezingen geïnspireerd vanuit de Joods-mystieke overlevering.
Toen ik dat hoorde, zei ik meteen: in de Hummel Hoeve!
Elke 2e zaterdag van de maand om 14.00 uur.
Zie de website http://boekbindcentrum.nl/?page_id=120
Meer info: 0528-251412

Kerken als Podium Zwolle in november
2 november 2019, 15u30, in de Basiliek
Vocaal ensemble Cordier, o.l.v. Jurriaan Poesse
Brengt het succesvolle eindexamenprogramma van Jurriaan in
reprise.
9 november 2019, 15u30, in de Doopsgezinde kerk
Piano recital Christian Sanders
Bevlogen concertpianist Christian Sanders laat de piano voor u zingen
16 november 2019, 15u30, in de Lutherse Kerk
Recital Gitaar Viktor Koning (1996)
Vanuit zijn interesse in het publiek en de toekomst van de klassieke muziek
introduceert hij u het concept 'genre hopping'
23 november 201915u30, in de Plantagekerk
Cd presentatie Vocaal ensemble EVA
Werken van o.a. Arvo Pärt, de 14e eeuwse Guillaume de Machaut en de Nederlandse
componist Albert Wissink
30 november 2019, 15u30, in de Doopsgezinde kerk
Een mix van geslachten, stemsoorten en muziekstijlen A cappella quintet BLENT
Repertoire varieert van pop tot cabaret en van covers tot eigen geschreven
arrangementen.
Maar ook een middeleeuwse pavane ontbreekt niet.
Vooraankondiging Vermaningspad 2020 in de Ring Zwolle
In 2020 zal dit Vermaningspad plaatsvinden in de Ring Zwolle. De voorbereidingen
zijn in volle gang.
Er is gekozen voor een ronde met start in Blokzijl, langs Giethoorn en Steenwijk, weer
terug naar Blokzijl. Qua natuur een prachtige route, met mooie kerken op de koop toe.
Schrijf de datum (21 mei 2020) al vast in de agenda.
Natuurlijk doen de doopsgezinden uit Zwolle mee in de Ring. Voor de organisatie op
de dag zelf zoeken we doopsgezinden uit de gemeente Zwolle, die willen helpen, in
Blokzijl bij de start, finish en afsluitende vesper, in Giethoorn of Steenwijk bij de
tussenstop, of onderweg als pechhulp.
Opgave bij Tineke de Vries (tdevriesdrent@gmail.com) of Aart Hoogcarspel
(a.p.hoogcarspel@home.nl)

PERSONALIA
Overleden
Op 19 oktober overleed Pieter J. de Jong.
Welkom
Corine Konijnenbelt is van belangstellende nu vriend van de remonstranten geworden.
Velen kennen haar al, omdat zij aan allerlei activiteiten deelneemt.
Van harte welkom als vriend Corine!

AGENDA NOVEMBER
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wandeling in het Engelse werkdagen
jeugdactiviteit
viering in de geest van Taizé
RVC bij Zwaantje van Slageren-Sassen
Samuel Hirschlezing in de Synagoge
ledenvergadering doopsgezinden
lezing over het Soefisme in Heerde
Machteld van Woerden over kleuren kerkelijk jaartelling
bronnen van inspiratie

Inleverdatum kopij 23 november 2019

E-mail: dewolwever@gmail.com

Attentie:
Het gaat om kopij voor het gecombineerde nummer voor december en januari!

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:
Leo de Wit,
038-4537210
ass. Ans Bennink
Verhuur kerk:
Truus Klamer,
Website Doopsgezinde Gemeente Zwolle:

038-4660180
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

