
DE WOLWEVER

September  2019





DE WOLWEVER            Nummer  19

…om levend te maken het verslagen hart
(Jesaja 57:15)

Ik blader door mijn schrijfsels van afgelopen jaren. Ik zoek de stukjes die ik schreef
over mijn oudste broer; over de mensen die hij ontmoette in het revalidatiecentrum,
over  zijn  profiel  op  een  datingsite  als  Manke.  Acht  jaar  geleden  kreeg  hij  een
dwarslaesie door een fietsongeluk. Hij kon niet veel meer. Piano spelen was vanaf dag
1 onmogelijk. De vleugel ging de deur uit en een lift kwam ervoor in de plaats. Het is
hem gelukt acht jaar zelfstandig te wonen in zijn eigen huis. Vraag niet hoe, maar hij
was er gelukkig. Deze zomer is hij overleden. Zijn lichaam had geen reserve meer om
de extreme hitte te verdragen. Hij werd ziek en stierf. Nu rust zijn lichaam in de aarde
van een natuurbegraafplaats in Noord-Brabant. Boerenwormkruid bloeit rond zijn graf
en schapen grazen er vredig. 
Ik zoek ook ander stukjes in mijn schrijfsels. Over vrienden die getroffen werden door
de grilligheid van het leven: iemand verloor een pasgeboren kind; iemands kind kreeg
leukemie; twee vrienden kregen kanker. Wat schreef ik er toen over? De ene vriend
vertelde over de goede dingen van het leven die hem dagelijks toevielen: de liefde van
en voor de mensen om hem heen; mooie herinneringen aan zijn theaterstukken. Elke
dag ervoer hij de kracht om te leven.
Bij een andere vriend schreef ik over de eerste schrik na de diagnose kanker, over het
wachten, over dat meeleven iets anders is dan de ziekte leven.
En nu treft dit alles ons zelf. sinds kort weten we dat mijn man Roel longkanker heeft.
Hoe  komt  hij  eraan?!  Ik  besef  dat  vele  vele  mensen  zich  deze  vraag  stellen,  die
plotseling getroffen worden door de kwetsbaarheid van leven. Eerste schrik, tranen,
wachten. In dat stadium zijn we nu.
In een zomer waar ik me ijverig boog over boeken van troost en verdriet als How we
grieve, Relearning the world en Het helende verhaal, waar ik bijbelverhalen las over
verdriet van mensen, over vrouwen die rouwen om hun kinderloosheid, over vaders die
rouwen om hun dode zonen, kan ik nu zelf gaan proeven: wat is het dat mij troost?
Welke woorden lichten op in deze schaduwwolk? 
Verhalen van rouwende mensen geven herkenning. Soms is dat troostend, dat je niet de
enige bent, die de rauwe kant van het leven proeft. Er zijn andere teksten, over een god
die buiten-het-gewone is, die in onbegrensde tijd is, en die dichtbij is bij hen die een
verslagen hart hebben en een moedeloze geest. Om levend te maken het verslagen hart,
dat er dan levenskracht is die je door de schaduw van de wolk trekt, die je liefde en
vriendelijkheid laat voelen, die de schoonheid van wolken, die zon op het water laat
zien.
Ach, lieve mensen. Er is de eerste schrik, er is wachten. Er is veel dat we niet weten.
(Laatste bericht: de kanker die Roel heeft kan goed behandeld worden.)
Fride Bonda



KERKDIENSTEN van de remonstrantse en doopsgezinde gemeenten

Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur
01 sept geen dienst
08 sept ds. Fride Bonda, gemeentezondag
15 sept ds. Coot Winkler Prins
22 sept 09.30 uur oecumenische vredesdienst in de OLV Basiliek met o.a. Fride 

Bonda
29 sept geen dienst

De Venus   Spoolderbergweg 19, aanvang 10.30 uur
01 sept ds. Coot Winkler Prins
15 sept mw. Bertha Groen-Mol, Giethoorn
29 sept dhr. K. Fredriks, Zwolle

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

MEELEVEN MET …

In memoriam Frederik Belger
Op 2 augustus 2019 is Frederik Arnaut Belger op rustige wijze ingeslapen. Hij is 82
jaar geworden. Op woensdag 7augustus hebben we in een mooie viering het leven van
Frederik herdacht.
De Doopsgezinde Gemeente in Zwolle heeft met het overlijden van Frederik één van
haar markante persoonlijkheden verloren. Niet omdat hij altijd zo op de voorgrond trad.
Neen,  hij  was  iemand,  die  in  alle  bescheidenheid,  veel  voor  onze  gemeente  heeft
betekend.  Hij was een actief lid.
Van 1971 tot 1974 en van 1993 tot 1998 is hij kerkenraadslid geweest en heeft dus ook
bestuurlijk zijn steentje bijgedragen.
Hij was actief in allerlei  praatgroepen,  waarin hij ook goed kon luisteren en op het
juiste moment iets aan de gesprekken kon toevoegen. Want hij had ook wel iets te
zeggen en hij is zelfs een paar keer voorgegaan in de zondagse dienst.
Hij was zeer betrokken bij het wel en wee van de gemeente en haar leden. Je kon aan
hem zien dat hem dat ook raakte en dat schept een band.
Hij was vaak te vinden in de kerk in de Wolweverstraat, het was een beetje “zijn thuis”.
Soms als je voorbij de kerk liep hoorde je zacht de tonen van zijn klarinet door de
muren heen (“Zijn toeter” noemde hij die).  Dan zat Frederik weer boven, naast  het
orgel, te oefenen en daar genoot hij van de prachtige akoestiek. Hij was misschien niet
de allerbeste muzikant, maar hij wist wel wat mooi was en daar genoot hij van.
Ook zong hij zijn toontje mee bij DO-RE Vocaal. Hij was ook een Pietje Precies en als
we een Duits lied instudeerden wees hij ons fijntjes op de juiste uitspraak van sommige
woorden.



Toen Frederik en Amy in de binnenstad gingen wonen was Frederik zo’n beetje de
koster van de kerk. Je kon de sleutel  bij hem halen of hij opende zelf de deur.  De
verhuur van de kerk was bij hem in goede handen en hij deed zelfs de boodschappen
voor de kerk bij de Hanos, zodat er altijd koffie was op zondagmorgen.
De gemeente kon altijd op hem rekenen en daar zijn we hem dankbaar voor. De daden
die hij hier heeft achtergelaten zullen we niet vergeten. Om dit gestalte te geven hebben
we een steen, met zijn naam erop, bij de twee andere stenen achter in de kerk gelegd,
zodat we hem zullen blijven herinneren.

Ekke Klamer

In Memoriam mevrouw Ververs
Wij  leven  erg  mee  met  de  heer  Mijndert  Ververs  die  in  zeer  verdrietige
omstandigheden is gekomen. Zijn echtgenote mevr. Cora Ververs-van den Berg is op 1
augustus j.l. overleden.
Zij was geen lid,  vriend o.i.d. van de remonstranten, maar in het  verleden was dhr
Ververs wel actief lid en ook nu voelt hij zich nog wel verbonden met onze gemeente.
Afgelopen april werd duidelijk dat zij ongeneeslijk ziek was.
Vele  van  onze  leden  die  hen  kennen  waren  aanwezig  bij  de  indrukwekkende
herdenkingsbijeenkomst in de Grote Kerk te Hattem.
Op de kennisgevingskaart stond de tekst: “In duizend zachte armen voelde zij zich”

Roelie Gasthuis

Ziekte Nanneke Rijkhoff
Beste Wolwevers,
Velen van jullie hebben inmiddels al gehoord dat ik ziek ben.
Bij mij is longkanker geconstateerd.  Het is heel onwerkelijk. Ik ben ziek maar voel me
niet ziek. Tot op heden heb ik ook nog alles gedaan. Fietsen, wandelen, golfen en in de
tuin werken. Nooit gerookt en het zit ook niet in de familie. Je kunt het dus maar zo
krijgen.
Na veel  onderzoeken en enkele operaties  hebben de doktoren besloten dat  het  niet
operabel is. De ziekte is ook niet te genezen. Wel tot stilstand te brengen en met een
beetje geluk kan het inschrompelen.
Vrijdag 23 augustus krijg ik mijn 2e chemotherapie (2 soorten) en een immuuntherapie.
Dit is telkens een dagopname, eens in de 3 weken. Het zal dan best een zware tijd
worden. Ik heb er wel vertrouwen in.
Verder  werd  ik  verrast  met  2  prachtige  bossen  bloemen  van  jullie.  Ik  heb  er  van
genoten.
Mochten jullie in de buurt zijn, kom gerust langs, er is altijd koffie, thee of borrel.
Vriendelijke Groet,

Nanneke Rijkhoff



Welkom 
Een hartelijk welkom aan mevrouw Puck Van Reine-Beije. Zij is overgeschreven van-
uit Alphen aan den Rijn en woont sinds kort in Ommen.

Verhuizing
Nieske Koenen is voor een periode van drie jaar verhuisd naar Aruba, waar ze les gaat
geven. We wensen haar een mooie tijd toe.

Dank
Remonstrantse Gemeente,  bedankt voor de bos prachtige zonnebloemen,  die ik heb
gekregen  voor  de  7  jaar  dat  ik  bij  de  binnendeur  de  liturgie  en  liedboekjes  heb
uitgedeeld. Dank daarvoor en de hartelijke groeten.

Joke van Vuure

er gaat iets nieuws beginnen
(Jesaja 43:18)

Er staat een fiets bij het kerkje. Zal ik aanbellen of ik
er binnen kan kijken? Ik stond al eerder op de stoep
van  het  kerkje  in  Berlikum.  Ik  was  daar  om  te
studeren,  in  een  huisje  van  een  vriend.  Ik  had  het
informatiebord  gelezen,  waar  wat  algemene
wetenswaardigheden  op  stonden  over  dit
doopsgezinde kerkje. Ik wilde wel meer weten. Hoe
het eruit zag, of er iets is van een gemeente. 

Ik open de deur en roep op zijn Fries: ‘Goeie!’. Drie vrouwen zijn binnen, ze zijn bezig
met een soort archief. Eén van hen knipt rouwadvertenties uit. Ik vertel wie ik ben en
dat ik het kerkje wil zien. Dan moet ik bij de buurman zijn, hij heeft een sleutel. Hij is
nu thuis, weten de vrouwen, morgen misschien niet. 
Ik bel aan en word opengedaan door een grijzende man. Tuurlijk mag ik het kerkje
zien, maar kom eerst even binnen. Hij laat me zijn doopsgezinde bibliotheek zien. Een
kast tussen twee oude bedsteden, met allemaal boeken over doopsgezinde geschiedenis.
De psalmen, herdicht door Joost  van den Vondel,  die  voordat  hij  Rooms katholiek
werd, doopsgezind was. 
De Martelaersspiegel, een oud boek met verhalen over
mensen die omwille van hun geloofsgedachten gedood
zijn. Eerst de profeten uit de bijbel, dan de mensen uit
de  kerkgeschiedenis,  waaronder  vele  doopsgezinden.
Verhalen die vertellen over de moed en volharding van
mensen,  over  de  onverdraagzaamheid  en  wreedheid
van mensen.
‘Het  is  altijd  gedoe  tussen  mensen’,  zegt  de
geschiedenisleraar.  ‘Altijd.  Of  het  nu  tegen  de
doopsgezinden is, of onderling. 

Dirk Willems, een martelaar die 
zijn vervolger redde maar toch 
werd verbrand



Mensen hebben verschillende opvattingen. De kunst is om daar op een flexibele manier
mee om te gaan.  Niet  iedereen  denkt of  gelooft  hetzelfde.  De vraag  is  of  we mee
kunnen buigen, of we ruimte laten voor de ander’. 
Hij vertelt over een vrijdagavondgebed dat er jaren geleden was. Hij rende zich als
koster de benen uit het lijf om op tijd te zijn, om de kerk te openen en dingen klaar te
zetten. Dan zaten er gevluchte Congolezen te bidden. Een zacht gemurmel dat luider en
luider werd en opeens stil viel. En dan begon het weer: gemurmel dat luider en luider
werd. ‘Ik dacht bij mezelf: wat is dit? Is dit de werking van de heilige geest? Het was
intrigerend.  Maar  de  oude leden  van deze  gemeente  hebben daar  niks  mee…..  We
moeten  openstaan  voor  nieuwe  inbreng’,  vervolgt  hij  zijn  betoog.  ‘Luisteren,
afstemmen, meebewegen, dan kan er iets doorgaan.’ Ik ben het eens met deze man uit
Berlikum. We moeten met elkaar een nieuw verhaal  maken, nieuwe wegen inslaan.
Luisteren naar elkaars verhalen, meebewegen, afstemmen. Of het nu remonstrant is of
doopsgzind, laten we het nieuwe toelaten.
Er gaat iets nieuws beginnen, zei de profeet Jesaja lang geleden. Het is al begonnen, zie
je het niet?

Fride Bonda

UIT DE GEZAMENLIJKE KERKENRAAD

Onze  predikant   
…….. er is de eerste schrik, er is wachten. Er is veel dat we niet weten……  Deze
laatste zin van Fride’s bijdrage geldt min of meer ook voor de komende tijd wat de
werkzaamheden in onze gemeentes betreft. Fride heeft aangegeven waar het kan haar
werk te willen doen. Dit respecteren wij zeer. De kerkenraden geven alle ruimte die zij
mogelijk in de toekomst voor haarzelf en haar gezin nodig zou kunnen hebben. We
gaan met Fride in overleg over invulling van haar werkzaamheden de komende tijd.  

Wolweverkerkenraad  (= WKR) 
De Remonstrantse kerkenraad is momenteel meer of minder onderbezet (zie het stukje
van Nanneke Rijkhof). Daarom hebben beide kerkenraden besloten vanaf heden alle
vergaderingen gezamenlijk te doen. We noemen dit de Wolweverkerkenraad (WKR).
We gaan elkaar ondersteunen waar nodig. Alleen bij zaken die echt alleen de eigen
geloofsgroep betreft doen we dit separaat. 

Activiteiten 2019- 2020
De activiteiten voor het komend seizoen zien er veel belovend uit. Naast o.a. de Walk
of Peace, de filmavonden, een modeshow op Fairtrade gebied, 2 Taizé-vieringen op
donderdagavond van 19.00 – 19.30 uur.  Kees Posthumus komt ons zondag 15 maart in
1 uur tijd dwars door de Bijbel leiden. Ook wandelen en fietsen met elkaar staan weer
op het programma evenals de vorig jaar zo succesvol verlopen Religiequiz.
Zie voor het totale programma de nieuwe flyer seizoen 2019/ 2020.  
Wij hopen dan ook op veel belangstelling.  
Hoort zegt het voort. 



Jij bent ……..

Ik weef een stilte naar mijn lippen,
Ik weef een stilte in mijn geest,
Ik weef een stilte binnen mijn hart.

Jij bent de Vrede van alle stille dingen,
Jij bent de Plaats waar ik schuil voor onheil,
Jij bent het Licht dat schijnt in het duister,
Jij bent de eeuwige Vonk  in mijn hart,
Jij bent de deur, die wijd openstaat,
Jij bent de Gast die binnen wacht,
Jij bent de Vreemdeling aan de deur,
Jij bent het Roepen van de armen,
Jij bent mijn God en met Jou kan geen kwaad mij bedreigen,
Jij bent het Licht, de Waarheid, de Weg,
Jij bent er deze dag, hier en nu.

Keltische spiritualiteit



Toekomst ideeën van onze ‘jongeren’
De WKR wil graag expliciet de mening van onze jongste leden en vrienden betreffende
de toekomst van onze geloofsgemeenschappen kennen. Daarom worden alle leden en
vrienden die ná 1959 geboren zijn binnenkort via de mail uitgenodigd om hun ideeën
over de toekomst van onze gemeenten met ons te delen. We hopen jullie allemaal te
treffen deze avond.   Datum: maandag 30 september Tijd: 20.00 uur Mennokamer
Harry Windt
Tineke de Vries

Uit de Doopsgezinde kerkenraad
Zondag 15 september houden we na de viering een korte extra ledenvergadering om
enige beslispunten vast te leggen. We hopen op een goede opkomst. U wordt hiervoor
via een brief uitgenodigd.

Tineke de Vries

ACTIVITEITEN

Opruimen
Na afloop van de dienst van 8 september is er in de Mennokamer een kleine verkoop
van vondsten van de zolder. Het is een eerste begin. We vragen kleine prijsjes en de
opbrengst is voor het opknappen van de kerk. Het voordeel is dat wij niet hoeven na te
denken over de eindbestemming van de goederen. De keuze ROVA of kringloop wordt
gemakkelijker en het wegbrengen wordt door u gedaan. 
Het gaat naar een gewenst adres.

Dieneke, Tineke en Willy

Kunst in de kerk
De tentoonstelling van eigen werk in april was een groot succes.
We kregen reacties dat de muren wel erg kaal waren zonder kunst.
Binnenkort worden er aquarellen van Rie Boomsma in de kerk tentoongesteld.

Willy Prangsma

Open Monumentendag 14 september 2019
De Open Monumentendag is een jaarlijks evenement in het 2e
weekend van september, waarbij duizenden monumenten in
Nederland gratis toegankelijk zijn voor publiek. 
Thema voor dit jaar is ‘Plekken van plezier'.
Er zijn o.a. wandelroutes, fietsroutes en een wandeling met de ‘meisjes van plezier’, 
meer info zie: https://openmonumentendag.zwolle.nl
Ook de Doopsgezinde kerk in Zwolle werkt hieraan mee. 



Tijdens deze dag treden de volgende koren op:

11:00 Mankracht 13:30 Na8ten
12:00 InnSingers 14:30 Multiple Voice
13:00 Cantiamo 15:30 De Koor

U bent natuurlijk ook van harte welkom, wij schenken koffie en thee gedurende de dag.
We zoeken hiervoor nog mensen die als gastvrouw/-heer willen fungeren. De kerk is 
tussen 10u en 16u30 geopend en je wordt ingedeeld in een blok van ca. 2 uur. 
Aanmelden bij Tineke Tuinstra; ta.tuinstra@gmail.com of 0529-457434

Reisje naar Urk 16 september
Het reisje is dit jaar op 16 september en gaat naar
Urk.
Programma :

• Autotocht naar Urk
• Autorit  door  Urk  en  rond  de  haven  met  

bezoek aan het monument voor omgekomen 
vissers

• Koffie in restaurant met uitzicht op de haven
en IJsselmeer

• Rondvaart met lunch 
• Autotocht terug naar Zwolle via Winsum

Het belooft een mooie dag te worden.
De kosten bedragen € 15,00 te betalen tijdens de
koffie. De consumpties zoals koffie en lunch zijn
voor eigen rekening.
Aanmeldingen uiterlijk 10 september bij: 
Joke  van  Vuure,   tel  038  466  26  44   (na  26
augustus) Nico Gravesteijn, tel 038 452 83 55

Daarbij graag vermelden welke lunch je kiest. Er zijn 3 mogelijkheden:
1. Gebakken kibbeling, patat en koffie
2. Spies met kip, patat en koffie
3. Kop soep en 2 sneetjes brood met ham, kaas en koffie

Vertrektijd: Om 9.45 aanwezig zijn op het parkeerterrein van de oude Van der Valk op
de Kranenburgweg en vertrek om 10 uur.

Joke van Vuure en Nico Gravesteijn



         Luisteren naar muziek 

Welkom op de eerstvolgende luisteravonden bij Gerard en Jennechien.
De formule is inmiddels bekend:
 neem zelf muziek (cd of lp) mee die je raakt of meld die muziek bij Gerard, die

het dan van te voren opzoekt (emailadres: zie hieronder)
 je geeft die avond een korte toelichting op jouw muziekkeuze
 we  luisteren naar een gedeelte dat jij graag wilt laten horen
 we bespreken de gehoorde muziek: wat horen wij in deze muziek?
 zo komen op een avond een aantal mooie luisterervaringen langs.

Locatie:   Gerard Hoogvliet  en Jennechien Tiemens, Koningin Sophiastraat 38, 
  8019 XZ Zwolle

Data: Donderdag  26 september 2019 en Donderdag 16 januari 2020
Inloop:vanaf 19.00 uur, de koffie/ thee staat dan klaar en tijdens deze inloop 
wordt door Gerard de meegebrachte muziek gesorteerd
Start: om 19.30 uur 
Einde: rond 21.30 uur 

Aanmelding:  Via  email  aan:   hoogvlietg@gmail.com  met  daarbij  vermelding  van
telefoonnummer waaronder je bereikbaar bent.

Gerard en Jennechien

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.



AKTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTEN

Vredesweek 2019 in Zwolle 
Van  21  tot  29  september  is  het  weer  (landelijke)
Vredesweek. Het thema is dit jaar 'Vrede verbindt over
grenzen'.  En grenzen kun je heel verschillend opvatten:
wat betekent voor jou 'grenzen'? Kun je over je grenzen
heenstappen en draagt dit  bij aan vrede? Hoe staan we
tegenover  mensen  met  een  andere  opvatting,  met  een
andere  geaardheid,  met  een  andere  religie,  migranten,
verdreven uit eigen land ten gevolge van oorlog of ook
door armoede ('gelukszoekers'), enz., enz.?
In Zwolle is  er  een  gevarieerd  aanbod aan activiteiten,
verzorgd door een steeds groter aantal organisaties. Het
Vredesplatform  Zwolle  verspreidt  hierover  een  flyer
maar publiceert ze ook –met de laatste aanvullingen– op
www.vredesplatformzwolle.nl/agenda. 

Een speciale activiteit is de Walk of Peace op zaterdag 21 september, de Internationale
Dag van de Vrede. Deze keer is hiervoor de wijk Holtenbroek gekozen, met diverse
locaties  die  aanleiding  geven  om  over  na  te  denken  of  met  medewandelaars  van
gedachten te wisselen over het thema, zoals moslims, Molukkers, daklozen, politieke
gevangenen, enz. De wandeling start om 13u30 bij de Ulu-moskee, Gombertstraat 340,
en eindigt daar ook weer om ca. 16u00. De tocht is ongeveer 4 km lang. 
Deelname is gratis. Aanmelding via walkofpeacezwolle@gmail.com is prettig voor de
organisatoren. Kom in elk geval in groten getale! 
Dat geldt ook voor de vredesvieringen op zondag 22 september om 9.30 in de O.L.V.
Basiliek (Peperbuskerk) of Adventskerk in Zwolle-Zuid. Maar je bent natuurlijk ook
van harte welkom bij de andere activiteiten.

NB Door  een  misverstand  is  in  het  programmaoverzicht  van  de  Wolweverkerk
opgenomen,  dat  net  als  vorig  jaar  na  afloop  van  de  vredesviering  in  de  Basiliek
iedereen  uitgenodigd  is  voor  een  kopje  koffie/thee  in  de  Wolweverkerk.  Dit
koffiedrinken gebeurt echter in de Lutherse kerk aan de Koestraat, waar aansluitend om
11.30 uur ook intercultureel gedanst wordt (m.m.v. SLAG en Ulumoskee).

Henk Blom (lid Vredesplatform Zwolle)



DOOPSGEZINDE BERICHTEN

Uitnodiging broederschapsdag 6 oktober 2019
Op zondag 6 oktober 2019   organiseert  de
Doopsgezinde  gemeente  Noordoostpolder
de  broederschapsdag  van  de  Ring  Zwolle
waarvoor u van harte wordt uitgenodigd.
Wij verwelkomen u graag op een bijzondere
locatie: Museum Schokland , Middelbuurt 3
8319 AB Schokland, tussen Ens en Nagele.
We beginnen deze dag met een interactieve
kerkdienst  om  10.00  uur  in het  prachtige
oude kerkje. 

Het thema is: “Een lot uit de loterij”.  
Na de koffie wordt een rondleiding georganiseerd waarin u alles te weten komt over
het voormalige eiland Schokland. Bent u slecht ter been dan is het mogelijk om tijdens
de  rondleiding  in  het  restaurant  te  verblijven.  Voor  de  kinderen  is  er  een  apart
programma.  
We sluiten de dag af met een gezamenlijke lunch en de verwachting is dat we rond
14.15 uur weer huiswaarts gaan. 
De kosten voor deze dag bedragen € 15 per persoon. Kinderen zijn gratis.
Opgave graag uiterlijk 22 september bij de secretaris van DG-NOP via e-mail 
jan.a.kuipers@gmail.com 
We verheugen ons erop u te ontmoeten! Heeft u een Museumjaarkaart? Neemt u deze
dan mee.

REMONSTRANTSE BERICHTEN 

Activiteiten landelijk
31 augustus t/m 29 september tentoonstelling in het Prentenkabinet (zaal 2.7) van  

het Rijksmuseum rond Uytenbogaert
14 september 2019 - Slotfeest Rode Hoed
17 september  2019 - V van Vrijheid in Eindhoven
28 september 2019 - symposium “Tolerantie in turbulente tijden”, Rijksmuseum

Inleverdatum kopij 21 september 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


