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zoals dit brood was verstrooid op de velden
(Didachè)

Op sommige weilanden in Friesland, waar ik voor een korte vakantie ben, zie ik veel
kieviten.  Kieviten  zijn  mijn  lievelingsvogels,  met  hun vrolijke  duikelvluchten,  hun
parmantige kuifje op hun kop en karakteristieke kreten. In het najaar verzamelen zij
zich op de nattige weilanden die hier in het zuidwesten van Friesland zijn. Ze komen
uit de landen die ten noordoosten liggen van ons land. Op de Friese weiden vinden ze
veel voedsel om zich krachtig te maken voor hun verdere trektocht naar het zuiden.
Met elkaar zijn ze minder kwetsbaar tijdens hun reis, dan alleen. 
Deze  laatste  weken  van  september  zien  we  ook  veel  mensen  zich  verzamelen  in
verschillende  landen  van  de  wereld.  Het  is  de  week  voor  de  klimaattop  van  de
Verenigde naties. Ze laten hun bezorgdheid horen over de opwarming van de aarde.
We zien veel jongeren, die zich bezorgd afvragen in welke wereld zij hun leven moeten
leven; we zien mensen van eilanden in de Stille oceaan, die de dreiging voelen van de
stijgende zee. Indrukwekkend dat zoveel mensen zich verzamelen om eenzelfde geluid
te laten horen. 
Met elkaar klinkt hun/onze roep dringender. Er moet iets gebeuren, zie je het niet?

Het is van alle tijden dat gelijkgezinden elkaar opzoeken om zich gesterkt te voelen in
hun levenshouding. Uit de oude kerk van de eerste eeuwen is een gebed overgeleverd,
dat uitgesproken werd bij het breken van het brood en het delen van wijn. Het staat in
de Didachè. Dat woord betekent letterlijk: ‘onderrichting’ en er staan teksten in over
het organiseren van de gemeente en ook teksten voor de liturgie. Het gebed gaat zo:
Zoals dit brood was verstrooid op de velden en is geoogst en gebundeld tot één: koren
verzameld tot voedsel voor velen. Breng zo uw volk in het rijk van vrede; haal hen van
heinde en verre bijeen, uit alle uithoeken van de aarde.
Gelijkgezindheid  om  je  sterker  te  voelen  in  datgene  wat  je  belangrijk  vindt,
bijvoorbeeld een rijk van vrede. 
Ik schrijf dit stukje in de vredesweek, die dit jaar samenvalt met het herdenken van 75
jaar  bevrijding in Nederland.  Overweldigende belangstelling, duizenden mensen die
mee willen herdenken in Arnhem en Oosterbeek. Zoveel mensen willen stilstaan bij de
jonge mensen, die 75 jaar geleden hun leven daarvoor hebben gegeven en gewaagd.  

Van heinde en verre komen mensen bij elkaar om het geluk van vrede en vrijheid te
gedenken.  Uit alle hoek van de aarde komen mensen bij elkaar in hun verlangen dat
deze aarde levenswaardig blijft. 



Ook in  de  kerk  komen mensen  bij  elkaar  uit  alle  hoeken  van  Overijssel.  Waarom
anders komen we bij elkaar dan om te oefenen in vrede en verantwoordelijk leven? Met
elkaar oefenen we ons om ons in te zetten voor een betere wereld. 
Met elkaar, dan zijn we sterker en klinkt ons verlangen dringender. 
Fride Bonda

KERKDIENSTEN van de remonstrantse en doopsgezinde gemeenten
Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur

06 okt geen dienst
13 okt ds. Fride Bonda, Wolweverdienst, dienst van brood en wijn 
20 okt nog niet bekend
27 okt ds. Machteld van Woerden, Wolweverdienst

De Venus   Spoolderbergweg 19, aanvang 10.30 uur
13 okt dhr. H. Enthoven, Dalfsen
27 okt mw. G. Prins

De diensten van de vrijzinnige geloofsgemeenschappen in Hattem en Heerde zijn te
vinden op: www.vrijzinnig-hattem en www.vrijzinnigen-heerde.nl 

MEELEVEN MET …

Nel Dekker
Haar  echtgenoot  Arie  overleed  op  20  september.  Wij  leven  mee  met  Nel  en  haar
familie.

Dank
Namens mw. Dauwiena Wouda wordt de Wolwevergemeente heel hartelijk bedankt
voor de bloemen van de zondag.

Wel en wee
Na de zomer merk ik dat er veel gebeurd is in de levens van gemeenteleden. Mensen
zijn  alleen  komen  te  staan;  anderen  ervaren  haperingen  in  hun  lichaam;  bij  weer
anderen speelt het ouder worden parten. 
Ook leden van beide kerkenraden worden geraakt door de kwetsbaarheid van het leven.
Het is een groot voordeel dat we dingen meer met elkaar doen, om elkaar op te vangen
in werkzaamheden die gedaan moeten worden. Daarom vergaderen Doopsgezinden en
Remonstranten met elkaar en is er nu de Wolweverkerkenraad. Soms worden goede
dingen uit nood geboren. 

In de vorige Wolwever schreef ik over de mokerslag in ons persoonlijke leven door de
ziekte van Roel. Hij was op dat moment ook heel erg ziek; dat bleek van een ontsteking
te zijn en niet van de kanker. Van die ontsteking is hij genezen en de medicijnen doen
hun  werk.  Het  gaat  echt  veel  beter  met  hem.  We  moeten  leren  leven  met  de



onzekerheid die sluipend aanwezig is. Ik merk dat ik met deze nieuwe levenssituatie
een emotionele opdonder heb gehad, waardoor mijn spanningsboog niet al te hoog is.
Daardoor doe ik, in overleg met de kerkenraad, dit najaar minder avondactiviteit. De
compassiemeditatie gaat, vooralsnog, wel door. 
Fride Bonda 

BIJ DE VIERINGEN

Zondag 13 oktober
Tranen  sprongen  in  mijn  ogen  toen  ik  Gretha  Thunberg  hoorde  spreken  voor  de
Verenigde naties. Met trillende stem sprak ze onverholen over de lafheid van politici
die veel te weinig te doen voor een wereld waar alle mensen in de toekomst kunnen
leven. Ik moest aan de profeet Jesaja denken die de mensen moest aanspreken op hun
vette  harten,  hun  dove  oren  en  blinde  ogen.  Het  gaat  erover  dat  mensen  uit  hun
comfortzone komen, niet alleen aan de veiligheid van hun eigen leven denken, maar
verder  kijken, naar de ander naast je, naar de ander die nog geboren moet worden.
Religieuze  teksten  houden  je  wakker,  en,  als  het  goed  is  sporen   ze  je  aan  uit  je
comfortzone te komen. 
Zo kan het breken van het brood en het delen van wijn ook begrepen worden. Breken,
scheuren van brood, dat is symbool voor je losscheuren van wat je hebt; delen, zodat
een ander ook een bestaan heeft. Zondag 13 oktober delen we brood en wijn in een
kring. In september vormden we een kring en waren we verbonden met draden. Nu
vormen we een kring en zijn we verbonden in het breken en delen, in het verlangen
naar een betere wereld. 
Bij de vredesdienst in de Basiliek zongen we een lied uit Zangen voor zoeken en zien:
Dat een nieuwe wereld komen zal, waar brood genoeg en water stroomt voor allen. Dat
gaan wij ook zingen. 

Zondag 27 oktober
Zondag 27 oktober gaat Machteld van Woerden voor. Zij woont al enige jaren in onze
gemeente  en  in  sommige  diensten  hebben  we  van  haar  mooie  zangstem  kunnen
genieten. 

Fride Bonda

UIT DE WOLWEVERKERKENRAAD 

Start  seizoen zondag 8 september
We  hebben de gemeentezondag en de start van het seizoen  in een volle kerkzaal deels
samen  met  de  aanwezige  kinderen  gevierd.  Een  bijzondere  viering  van  weerzien,
geplande chaos en bezinning. Na afloop veel gesprek onder het genot van koffie/thee
afgesloten met heerlijke soep, brood en  bubbels. Tot slot kregen alle aanwezigen een
roos mee naar huis als dank voor hun inzet van het afgelopen seizoen. Nogmaals heel
hartelijk dank voor jullie inzet.



Ontmoeting en bezinning
De gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een moment voor bezinning start binnenkort
weer. Kijk voor data en locatie bij de AGENDA, er zijn wijzigingen ten opzichte van
de flyer met het jaarprogramma.
Nog niet eerder meegedaan? Kom vooral een keer kijken. 
Informatie hierover  bij Fride.

Activiteiten 2019/2020
Dit  seizoen  staan  er  diverse  bijzondere  activiteiten  op  het  programma (flyer  2019/
2020, deze activiteiten staan ook vermeld op de achtermuur van de kerkzaal)  
Wanneer jullie in de gelegenheid zijn is het zeker de moeite waard één of meer van
deze activiteiten in je agenda op te nemen en bij te wonen. Hoort zegt het voort.
Niet vergeten:  filmavond 29 oktober met maaltijd vooraf. Info.: Aart Hoogcarspel

Samenwerking
De samenwerking van onze geloofsgemeenschappen verloopt tot nu toe voorspoedig.
Natuurlijk zijn er zaken die sneller/anders kunnen. Alleen door er over te praten met
elkaar zullen we hier meer weet van hebben. Informeer ons wanneer er zaken zijn die
wij over het hoofd zien of dat we er te weinig acht op slaan.

Sytse en Marlies
Zondag  13  oktober  zullen  na  de  viering  met  brood  en  wijn  Sytse  en/of  Marlies
Tjallingii ons op de voor hen specifieke manier weer verder  op weg helpen in ons
samengaan.  Zorg er voor dat je er bij bent. Dit wil je niet missen.

Wolweverkerkenraad
Deze WKR wordt gezamenlijk voorbereid en de voorzitters zijn afwisselend in functie.
De notulen worden zonodig voor elkaar  gemaakt.  Ook uitvoeringstaken kunnen we
zonodig van elkaar overnemen.  Het is een mooie constructie waarbij we van elkaar op
aan kunnen. Kortom wij zijn blij met elkaar, we leren van elkaar en vullen elkaar aan.
Harry Wendt
Tineke de Vries

UIT DE DOOPSGEZINDE KERKENRAAD 

Ledenvergadering
Op de  extraledenvergadering  van  15  september   is  unaniem besloten  om Fride  ’s
contract te verlengen tot en met december 2023. We zijn hier erg blij mee.
Tineke de Vries

Bezorging De Wolwever
De laatste tijd blijkt dat het lastig is om de Wolwever op tijd te bezorgen. 
Daarom gaat de kerkenraad akkoord met het voorstel van de redactie.



VAN DE REDACTIE

Bezorging van De Wolwever voor de doopsgezinden
De doopsgezinde wijkcontactpersonen brengen al jaar en dag de papieren versie van
het blad rond. Vroeger De Brug en inmiddels al 19 keer De Wolwever.
Dat  wordt  steeds  bezwaarlijker.  Enerzijds  worden  we  allemaal  een  dagje  ouder  en
vervangers zijn bijna niet meer te vinden, anderzijds kost het rondbrengen veel  tijd
tussen het ophalen bij de drukker en het bezorgen.
Omdat er niet iedere zondag dienst is blijven soms de stapeltjes per wijk langer in de
Mennokamer liggen zodat de bezorging niet voor het begin van de volgende maand
rond is.
Als redactie rekenen we er op dat het blad voor het begin van de maand bij iedereen
aankomt.
Daardoor moest de redactievergadering vroeger dan wenselijk plaats vinden.
Een aantal van u heeft al aangegeven dat zij geen papieren versie meer nodig hebben.
Velen krijgen de digitale versie al als pdf-bestand per mail. Die versie is altijd voor het
begin van de maand in uw digitale brievenbus en bevat ook illustraties in kleur. 

Bij de remonstranten wordt veelal alleen de digitale versie bezorgd: altijd op tijd en
goedkoop.
De verzending van de papieren versie naar de remonstranten die dat graag willen gaat
al jaar en dag per post.

De redactie wil ook voor de doopsgezinden dat model gaan volgen. 
Dan komt het blad altijd tijdig voor het begin van de maand, digitaal of per post en de
wijkcontactpersonen kunnen hun tijd vrijer indelen.

Verzending per post is relatief duur. Het zou dus financieel gezien goed zijn wanneer
zoveel mogelijk mensen voldoende hebben aan de digitale versie.
Degenen die geen digitale mogelijkheden hebben of anderszins aan de papieren versie
gehecht zijn krijgen uiteraard de papieren versie. 
Wilt  u  aan  de  redactie  doorgeven  of  u  nog  een  papieren  versie  wilt  ontvangen?
dewolwever@gmail.com of per telefoon 038-4221316 of 06-45 40 40 25.

En natuurlijk: lof voor de wijkcontactpersonen die zo lang niet alleen
voor het contact zorgden maar ook als postbode fungeerden!

De redactie



VERSLAGEN

Startdienst
In de kerkdienst  van afgelopen zondag mochten we van
een  aantal  mensen  horen  wat  hun  de  afgelopen  zomer
geraakt  had. Graag wil ik daar  nog aan toevoegen waar
mijn gedachten heen gingen.
Wat mij getroffen heeft was de opening op 6 september
van het Herinneringscentrum Oranjehotel, de voormalige

strafgevangenis in Scheveningen. Scholieren lazen ontroerende fragmenten voor uit het
dagboek van een vrouwelijke gevangene en een brief van een predikant aan zijn vrouw.
Ook de voorzitter van het Comité, mevrouw Mulock Houwer hield een indrukwekkend
verhaal.  Haar  vader  is  in  de  oorlog  gefusilleerd  en  haar  schoonvader  is  via  het
Oranjehotel getransporteerd naar een concentratiekamp en heeft dit overleefd.
Ook  mijn  vader  heeft  daar  een  paar  weken  doorgebracht  voor  hij  naar  het
gijzelaarskamp Beekvliet in St. Michielsgestel werd gestuurd. Veel gevangenen vonden
steun in hun geloof. Mijn vader vertelde dat er, een dag voor zijn verhoor, een briefje in
zijn cel gesmokkeld werd waar alleen een verwijzing naar een Bijbeltekst op stond. Die
tekst luidde: “vreest niet want die bij ons zijn, zijn meer dan die bij hen zijn”. 
Met mijn oudste kleinzoon ben ik een keer in het Oranjehotel geweest. Dat kon toen
alleen op een speciale datum en op verzoek. Stil kwamen we er weer uit.
Ik ben blij dat het nu voor iedereen toegankelijk is.
Hermine 

Er werd weer veel geweven in de startdienst ...

Verslag van het gemeentereisje naar Urk
12 mensen namen deel aan het reisje naar Urk op 16 september. Langs een mooie route
reden we, in het begin in de regen, naar Urk en door de smalle straatjes daar. Veel
indruk maakte het monument voor in zee omgekomen vissers, een standbeeld van een
vissersvrouw, gemaakt door G. van der Leeden. Rond het beeld marmeren platen met
de namen van de, in de loop van jaren, omgekomen vissers. Er waren ook kinderen bij
van 10 en 11 jaar. Onder het beeld een gedicht:



Hier wendden zij de steven
en door wie achterbleven
werd hier op hen gewacht

Hier werd voor hen gebeden
maar ook intens geleden
als “tinge” werd gebracht

Velen in zee gebleven en
hier staan ze ingeschreven
en wordt aan hen gedacht

tinge=tijding

Na een kopje koffie gingen we aan boord van
“De  Zuiderzee”.  Het  was  droog,  windstil  en
niet koud, zodat we boven op het dek van het
uitzicht  konden genieten,  het  gezicht  op Urk,
het  IJsselmeer  en daarin en langs de dijk het
windmolenpark. 
Na de lunch aan boord met gebakken kibbeling
en patat of broodjes met ham en kaas mochten
we  met  een  andere  groep  mee  naar  een
klederdrachtshow kijken.  Zo hoorden  we alle
bijzonderheden over  de rokken en de kraplap

van de dames, het zilveren oorijzer met daarover de hul, een kapje met (meestal) een
geel kanten randje en het halssnoer. De heren dragen o.a. een broek, een bombazijnen
tussenbroek, wollen kousen en een rood hemd. Op de knopen van de broek bijbelse
voorstellingen. Aan het motief van hun trui kon je zien, dat ze van Urk kwamen, wat
van belang was als ze omkwamen op zee.
Ook de terugtocht ging weer langs een mooie route.
Veel  dank  aan  Joke  van  Vuure  en  Nico  Gravesteijn,  die  alles  zo  goed  hadden
georganiseerd  en de route uitgestippeld hadden.  Het  was een ontzettend leuke dag,
waar we erg van genoten hebben.
Nellie Beukema-Kremer

 



ZONDAGSCLUB EN JEUGD

Uitje 7 juli
Wat lijkt het alweer lang geleden! Voor
de  zomervakantie  hebben we met  alle
ouders, kinderen en jeugd een geslaagd
uitje  gehad.  We  zijn  begonnen  in  de
Wolweverkerk, waar we zelf een korte
viering  hebben  gehouden  rond  het
thema: “Ga er op uit”. 
Na  een  lekkere  kop  koffie,  thee  of
limonade zijn we in groepjes op de fiets
gestapt  voor  een  puzzel-fiets-
speurtocht. Hierbij moesten op de route
verschillende  opdrachten  gedaan
worden en vragen worden beantwoord.
Als de route goed was afgelegd, kwam
iedereen uit in het Engelse werk. 
Hier  werden de groepen verzameld en
hebben we een picknick gehouden met
eigen  meegebrachte  lekkernijen.  Het
was  erg  gezellig  om  elkaar  op  deze
manier  weer  een  beetje  beter  te  leren
kennen.  Met  een  goed  gevoel  ging
iedereen de zomervakantie in.

Gemeente zondag
Na de vakantie zijn we het seizoen begonnen met een groot web van gekleurde draden
in de kring midden in de gemeente. De kinderen stonden letterlijk in het middelpunt en
vonden dat geweldig. Na een verhaal in ons eigen ‘Hoekje’, hebben de kinderen de
straat voor de kerk ook nog versierd met stoepkrijt. Als je goed keer kon je heel veel
hartjes ontdekken…

Oecumenische vredesviering
Een paar van onze kinderen waren ook aanwezig bij de Oecumenische
vredesviering.  Na  de  start  in  de  Onze  Lieve  Vrouwe  Basiliek  (de
kinderen keken hun ogen uit) liepen we met een groep van ongeveer 25
kinderen naar  de Lutherse kerk. Daar  moesten de kinderen op straat
achter de kerk een route afleggen langs 5 tolposten. De ene tollenaar

was wat eerlijker dan de andere… Na een gesprekje over eerlijkheid werd het verhaal
van Zacheus prachtig verteld door een van de leiding. Erg leuk om te zien dat kinderen,
ook al  kennen ze elkaar  niet  (goed),  toch veel  plezier  hebben met elkaar.  Hopelijk
hebben de volwassenen net zo genoten als de kinderen.
Dieneke Dijksma- Hoogcarspel



Gedachten bij de Vredesweek
De  Vredesweek  is  alweer  voorbij.  Wat  hebt  u  daarvan
gemerkt? Zelf nog meegedaan aan een of meer onderdelen
van het programma in Zwolle? Ikzelf kijk terug op een zeer
geslaagde Walk of Peace. Met deze positieve ervaring (en
natuurlijk ook nog verbeterpunten) denk ik dat we volgend
jaar  een  minstens  zo  mooie  Walk  of  Peace  kunnen
organiseren.  Opmerkingen van uw kant zijn overigens van
harte welkom.
Het  is  goed  om tijdens  een  landelijke  Vredesweek  stil  te
staan bij dit thema. Maar tegelijk denk ik: waarom beperkt

tot  een  week  per  jaar?  Het  Vredesplatform  Zwolle  overweegt  ook  door  het  jaar
aandacht te vragen voor dit zo belangrijke onderwerp!
In  Dagblad  Trouw  (de  Verdieping)  van  11-09-2019  stond  een  interview  met  Jan
Gruiters ter gelegenheid van diens afscheid als directeur van Pax. Daarin trof mij zijn
uitspraak over de rol van de kerken met betrekking tot vredesvraagstukken:
'Vredesvraagstukken moeten eigenlijk tot het hart van de kerken behoren, maar ik zou
het fijn vinden als zij  nog meer hun mond zouden opendoen. (…) Ze hoeven geen
onderdeel  te worden van de politiek,  maar ze mogen zich wel meer mengen in het
publieke debat. Vooral ook omdat vraagstukken rond oorlog en vrede veel meer dan
vroeger zijn verknoopt met de eigen samenleving.' Daarbij valt te denken aan de oorlog
in Syrië, vluchtelingen, angst voor terreur en verlies van eigen identiteit in ons land en
nog meer. Tijdens de Vredesweeklezing in de Domkerk in Utrecht ter opening van de
Vredesweek, waar Jan Gruiters ook sprak, werd hij hierop aangesproken. 
Hij  lichtte  toe,  dat  veel  kerkleiders  zich  tegenwoordig  teveel  met  binnenkerkelijke
zaken bezighouden. Mijn vraag daarbij is: komt dit niet ook doordat de kerkleden – die
immers samen de kerk vormen – zich ook te weinig uitspreken en hun kerkleiding niet
aanmoedigen om zich met deze belangrijke zaken bezig te houden?
Toevallig  las  ik  kortgeleden  in  een  bijdrage  van  de  diaconaal  consulent  van  de
Protestantse Gemeente Zwolle Wim van Ree in Gaandeweg,  het  Magazine  van die
gemeente,  (2019, nr 4) over honger in de wereld:  'In de politiek wordt vaak gekeken
naar wat haalbaar is. Dat is het werk en de verantwoordelijkheid van politici. Laten
we als kerk kijken naar wat niet haalbaar is. Het is soms het onmogelijke mogelijk
maken. Daarbij moet ik denken aan wat er in 1989 in de Nicolaïkirche in Leipzig in de
toenmalige  DDR  gebeurde.  Iedere  maandag  waren  er  Vredevespers  waarin  werd
gebeden en gevierd. Het groeide naar een massa die ook mensen buiten de kerk in
beweging zette. Geweldloos verzet dat leidde tot de val van de muur. Van een generaal
van de Stasi werd gezegd: “Smerig vond hij het, een rotstreek van de geschiedenis. Dat
reëel bestaand socialisme onderuitgehaald kon worden door kaarsjes en kerkdiensten.
Alles had hij verwacht in zijn leven, maar dat nooit!” (In: Christian Führer, 'Geloof
laat een Muur vallen, mémoires van de Wende-dominee', 2017, uitg. Skandalon).
Los van de vraag welke rol de kerken werkelijk hebben gespeeld bij de val van de
muur,  kunnen  wij  een  voorbeeld  nemen  aan  de  indrukwekkende  actie  van  deze
dominee en zijn gemeente.
Henk Blom



Zonneschijn voor iedereen !

Als zonneschijn te koop zou zijn,
wat zou dat dan goed lopen,
want iedereen zou dan toch wel
een straaltje willen kopen.
Wanneer alles somber lijkt
en je het even niet meer weet,
dan denk je, hé ik heb mijn straaltje nog,
en als je het doosje open deed
dan kwam er een warm zonlicht uit
dat je hart weer zou verwarmen
en alle somberheid verdreef,
je  het leven weer kon omarmen.

De depressiviteit verdween,
je leven had weer zin.
Er kwam een lach op je gezicht,
er was een nieuw begin.
Als zonneschijn te koop zou zijn
zou ik het willen geven
aan al mijn vrienden, als verjaarscadeau
voor een licht en zonnig leven,
zodat ook zij, net als ik
geen tijd meer gaan verspillen
aan dagen, nachten somberheid,
maar gaan leven zoals ze willen.



ACTIVITEITEN

Bronnen van inspiratie
Op een vrijdagmorgen, één keer in de maand, komen we bij elkaar in de Mennokamer
om ons te verdiepen in de raadselen van het evangelie naar Johannes. In het voorjaar
begonnen we met ‘Ik ben’-teksten. Ik ben het licht van de wereld, ik ben het levende
water, Ik ben de weg, en zo nog wat. 
In het najaar gaan we verder met dit evangelie. Nu over de betekenis van ‘tekenen die
gedaan worden’: water dat wijn wordt (Johannes 2:1-11); de zieke man bij de bron 
(Joh 5: 1-18); een blinde die ziende wordt (Joh 9: 1-38).
Welkom op vrijdagmorgen 25 oktober om 10.00 uur in de Mennokamer.  De koffie
staat klaar! Meer info: fridebonda@gmail.com 

Compassiemeditatie
Een moment om rust te vinden in jezelf. Aandacht voor je lichaam, wat wordt je zoal
gewaar als je stil bent. En aandacht voor een onderwerp dat altijd te maken heeft met
hoe je leeft en met dingen omgaat. Hoe kun je dan kalmte vinden en houden?
Welkom op de dagen: 10-10, 7-11, 5-12, (12-12, 19-12); 9-01, 6-02, 5-03, 2-04.
We beginnen om 19.30 uur en om 21.00 uur zijn we klaar. Dan hebben we ook een kop
thee gedronken. Welkom. En als je vragen hebt stel ze gerust: fridebonda@gmail.com 

Literatuurkring 3 oktober in gesprek over boek “De goede zoon” 
Op donderdag 3 oktober  2019 bespreekt  de Literatuur-
kring het boek. De goede zoon van Rob van Essen. Hij
won met dit boek de Libris Literatuurprijs 2019.
“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,” aldus de jury.
Aanvang:  19.30  uur,  bij  Sity  Krijtenburg,  H.Roland
Holststraat 28, 8023 CJ Zwolle.
Nog  niet  eerder  bij  de  Literatuurkring  geweest?  Dan
graag  vooraf  aanmelden  bij  Tineke  Datema,
tiend123@gmail.com of tel. 038- 4541886.



Herfstwandeling Engelse Werk, zaterdag 12 oktober 2019 (10.00 uur)

Als  vervolg  op  de  voorjaarswandeling  is  er  nu  een  herfstwandeling  gepland.  Het
voorjaar laat de ontluikende natuur, het weer beginnende leven zien. In de herfst is dat
het  omgekeerde,  wij  richten  ons  meer  naar  binnen.  Toch  is  ‘buiten’  in  de  herfst
aantrekkelijk, o.a door de kleuren. Bij voldoende belangstelling (en acceptabel weer) is
er een herfstwandeling, in het Engelse werk.
We besteden aandacht aan de Keltische Boomkalender.  Volgens deze boomkalender
wordt je karakter bepaald door de boom of struik, die heerst over je geboorteperiode.
De 13 bomen en struiken staan allemaal in het Engelse Werk. 
We kunnen dus op zoek …
Wie gaat er mee?
Opgave bij alfredbur@hetnet.nl of a.p.hoogcarspel@gmail.com 

Remonstrants Vrouwen Contact
Op dinsdag 15 oktober komen wij voor de eerste keer weer bijeen bij
Joke Spiers-Jesse, Agnietenbergweg 3, Berkum/Zwolle, tel. 038-453
10 86; e.m.: jc.spiers@home.nl 
De inleiding wordt verzorgd door Marja de Jong- van ’t Land. Het
onderwerp is “Weefsters”.
Zij zijn vrouwen, die bewust in het leven willen staan. De Vereniging
“Orde van Weefsters” geeft  hun de mogelijkheid om daar aandacht
aan  te  geven,  o.a.  om  met  elkaar  van  gedachten  te  wisselen.  Zij
zoeken inspiratie en diepgang en vinden die o. a. in de symboliek en
rituelen, die deel uitmaken van hun werkwijze.
In  maart  j.l.  woonde  ik  een  ochtend  voor  belangstellenden  bij.

Opvallend was de warme sfeer en de respectvolle manier van omgang met elkaar.
Dat  wij  weer  zinvolle  bijeenkomsten  moge  gaan  beleven  in  ons  56e  !!  jaar  van
samenzijn!
Liesbeth Drese



Eten en film, Dinsdag 29 oktober 18.00 uur
De afgelopen jaren is het vaker geweest. Eerst een gezamenlijke maaltijd en daarna een
film die een bepaald thema aanroert, met een kort gesprek daarna. Op 29 oktober gaan
we op deze lijn verder.
De film is  “Under  the tree”,  een IJslandse  film over een boom die een  burenruzie
veroorzaakt. Irritaties over en weer. Heel menselijk. Vast een onderwerp om over na te
praten.
De maaltijd is zo mogelijk aangepast bij de film.
Deelnemers geven een vrijwillige bijdrage voor het eten. We komen hiermee steeds uit,
om niet te komen vanwege die bijdrage is dus niet nodig. 
Opgave bij a.p.hoogcarspel@gmail.com graag uiterlijk 24 oktober.

ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTEN

Kerken als Podium
Op zaterdagmiddagen organiseert De werkgroep KERKEN ALS
PODIUM regelmatig concerten in nauwe samenwerking met het
ArtEZ Conservatorium, Zwolle. Het doel is om jonge talentvolle
musici en (geoefende amateur-) koren de gelegenheid te geven
hun podiumervaring in kerken op te doen. 
Dit jaar 2019 bestaat Kerken als Podium 20 jaar! Dit willen wij
graag met u vieren bij de concerten in oktober. 
Na afloop van deze concerten is er een hapje en drankje!
U bent allen van harte uitgenodigd om het jubileum met ons te vieren!

Programma oktober
5 oktober 2019 15u30, in de Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming
Zwols Vocaal Ensemble, o.l.v. Martien Hovestad. Eerste jubileumconcert van Kerken
als Podium.

12 oktober 15u30, in de Lutherse kerk
Musica  Michaelis  strijkkwartet,  Marileen  Veldstra  en  Isabella  Doodhagen,  viool,
Sjoukje Kruisselbrink, viola en Corien Kok, violoncello 

19 oktober 15u30, in de Lutherse kerk
Rachel Bruijns, harp
Harpiste Rachel Bruijnis studeerde dit jaar cum laude af aan het conservatorium ArtEZ.
De afgelopen vier jaar heeft ze les gehad van Manja Smits .

26 oktober 15u30, in de Plantagekerk
Stefan Grasse, gitaar
Stefan Grasse is een internationaal bekende Duitse gitaarvirtuoos. We zijn blij hem in
onze jubileumserie te kunnen programmeren! 
Hij speelt werken in de stijlen Tango, Son Cubano, Valse Musette en Flamenco zie:
www.stefan-grasse.de 



Lezingen Vrijzinnig Hattem
15 oktober 2019: Het epos van de evolutie en de zin van ons bestaan.
Op  deze  eerste  lezing  is  de  inleider  dr.  Taede  A.  Smedes,  godsdienstfilosoof  en
theoloog.  Dit  epos  is  een  zingevend verhaal.  Een  verhaal  dat  religieus,  verbindend
werkt.  Smedes  stelt  dat  de  mens  in  het  epos  een  speciale  plaats  inneemt  als  het
organisme waarin de kosmos tot zelfbewustzijn is gekomen. Een indringend essay dat,
geïnspireerd door wetenschappelijke, filosofische en religieuze inzichten, een radicaal
andere manier  voorstelt  om naar  mens en wereld  te kijken,  die tegemoet komt aan
hedendaagse existentiële en ethische vragen.
Plaats: De Marke, Daendelsweg 2, Hattem.   Aanvang 20 uur.  Entree €  7.50.

Nieuw in Zwolle: gratis koffieconcerten
Genieten  van  de  mooiste  pianomuziek
onder het genot van een bak koffie. Dat is
een  koffieconcert  van  Wouter  Harbers.
Maandagochtend  14  oktober  opent  de
Zeister  pianist  ook  in  Zwolle  een  serie
koffieconcerten  in  samenwerking  met  de
Stichting Gouden Dagen. De stichting wil
eenzaamheid  bestrijden  door  verbindende
activiteiten te financieren. 
De  koffieconcerten  sluiten  daar  door  hun
gezellige, informele sfeer prima op aan.

U bent vanaf 10u30 hartelijk welkom bij Waanders In de Broeren. Deze prachtige kerk
met boekhandel en brasserie is een waardige plek om de dag goed te beginnen. Voor
het  concert  wordt  gezellig  koffie  gedronken.  Vanaf  11:00u  geeft  Wouter  een
toegankelijk concert van een uur, waarbij hij de muziek op een vrolijke en verrassende
manier toelicht. Na afloop is er alle gelegenheid om na te praten met de pianist.
De serie start maandagochtend 14 oktober met een muzikale kennismaking. Wouter
laat  u  graag  zijn  tien  mooiste  stukken  pianomuziek  horen.  Vanachter  de  vleugel
trakteert hij u op onder andere een poëtische nocturne van Chopin en de meeslepende
Liebestraum van Liszt. Ook verrast hij u met eigentijdse muziek en sluit hij af met een
virtuoze compositie van Wibi Soerjadi.
Kunt  u  maandagochtend  14  oktober  niet?  Geen  nood:  komend halfjaar  is  het  elke
tweede  maandagochtend  van  de  maand  raak.  Laat  u  verwennen  op  een  muzikale
ochtend  door  Wouter,  die  bij  diverse  koffieconcerten  ook  een  andere  musicus
meeneemt.
De toegang tot het concert is gratis; na afloop is er een collecte. Het concert begint om
11u00 en duurt ongeveer een uur. Er is koffie verkrijgbaar vanaf 10u30. Reserveren is
mogelijk door te mailen naar info@wouterharbers.nl of te bellen naar 06 2676 3338.
Hartelijk welkom!



Retraite voor mannen
Leiding: Johan Goud en Foeke Knoppers.
De waardigheid en de rechten van de mens – het is een gedachte (of is het een ideaal,
een geloof?) waarop we ons vaak beroepen. Onder vrijzinnige gelovigen heeft hij altijd
een centrale plaats ingenomen. De remonstrantse theoloog G.J. Heering wilde nooit
anders dan met deze twee woorden spreken: God en de oneindige waarde van de mens.
Zonder dat laatste raakte het geloof zijns inziens ongevoelig voor al wat de menselijke
waardigheid aantast: de macht van de staat bijvoorbeeld, en het geweld van de oorlog.
Hij  plaatste  zich  daarom  binnen  de  inmiddels  eeuwenoude  traditie  van  christelijk
geïnspireerd  humanisme  (Pico  della  Mirandola,  Erasmus,  Harnack,  en  zo  vele
anderen).  Er is heel veel dat de waardigheid van de mens bedreigt. Hannah Arendt
schreef  bijvoorbeeld over de gevaren van het  nationalisme,  dat  nu opnieuw de kop
opsteekt.  ‘De  mens  was  nauwelijks  ter  wereld  gekomen,  als  een  wezen  dat  zijn
waardigheid in zichzelf vond, zonder naar een hem omringende omgeving te verwijzen,
of  hij  verdween  alweer  als  lid  van  een  volk.’  In  deze  retraite  staan  we stil  bij  de
oneindige waarde van de mens als beeld van God. Bij wat daarmee in strijd is, heel
dichtbij en verder af. En bij wat het geloof in die waarde van ons vraagt. Met het oog
daarop bezinnen we ons ook op wat bijbelverhalen ons te vertellen hebben: over de
kracht van het hartstochtelijk zoeken en vragen (Lucas 11:1-13), over de strijd tegen
onze neiging om over onszelf en anderen te oordelen (Johannes 8:1-11).
Data:  Vanaf  maandag  28  oktober  17u30  tot  en  met  woensdag  30  oktober  17u00;
verblijf op basis van volpension/eenpersoonskamer; prijs € 275.
Adres: Hoorneboeg, Hoorneboeglaan 5, Hilversum 
Inlichtingen en opgave info@remonstranten.org 

PERSONALIA

Overleden
Donderdag 13 juni is mevr. W. Vaartjes–Aukema  op 81 jarige leeftijd  overleden. 
Zij had reeds 25 jaar geen contact meer met de gemeente. De uitvaart heeft op 19 juni
plaatsgevonden.  Op verzoek van de familie is dit de enige mededeling  en niet eerder
bekend gemaakt.

AGENDA OKTOBER

do 03 19.30 Literatuurkring bij Sity Krijtenburg
zo 06 10.00 Broederschapsdag in Schokland
do 10 19.30 Compassiemeditatie
za 12 10.00 Herfstwandeling in het Engelse werkdagen
di 15 10.00 RVC bij Joke Spiers
di 15 20.00 Vrijzinnig Hattem
vr 25 10.00 Bronnen van inspiratie
di 29 18.00 Eten en film

Uiterste inleverdatum kopij 19 oktober 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. 030-
231 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 tiend123@gmail.com 038-4541886

M. Spruit mta.spruit@kpnplanet.nl 06-515 960 75
4 jeugd D. Dijksma tymen.wieger@planet.nl 038-422 96 00
5 basis T. Klamer fam@efklamer.nl 038-466 01 80
6 gebouw W. de Jonge wkdejonge@tele2.nl 038-453 40 67
7 informatie R. Zijlstra renze.zijlstra@gmail.com 038-337 74 76
8 wereld A. Hoogcarspel a.p.hoogcarspel@home.nl 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


