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VANUIT DE DOMINEESKAMER 

 

December was een bijzonder sfeervolle maand voor onze gemeente. 

Wat was de kerkzaal prachtig aangekleed door enkele DoRe-

vrouwen! Ook de Kerstboom was weer tot volle glorie opgetuigd. 

Goed bezochte Kerstvesper- en Kerstavondvieringen en een warme 

Kerstmorgen. De laatste was een bijzondere bijeenkomst voor de 

allerkleinsten tot de alleroudsten. Op de Kerstmorgen werd iemand 

zo geraakt dat hij zich daarna aanmeldde als lid van de gemeente! 

Kortom, de laatste twee weken hebben veel licht gebracht in onze 

DoRe-gemeente. Ik denk dat heel wat mensen daar dankbaar voor zijn geweest gezien 

de vele trieste gebeurtenissen tijdens het afgelopen jaar. Bedankt lieve medewerkers 

voor jullie gewaardeerde inzet en inbreng gedurende de decembermaand! In november 

was het eerste Open Kring Gesprek dat in januari door een tweede (en laatste) werd 

gevolgd. Zo’n 35% van onze leden en belangstellenden deed mee aan dit Open Kring 

Gesprek. Doel van deze twee Open Kring Gesprekken “Loslaten en Aanpassen” was 

(en is)  om binnen de gemeente van gedachten te wisselen over ideeën, mogelijkheden 

en te nemen stappen voor de toekomst van onze gemeente. Ik ben nu de verschillende 

opmerkingen, suggesties en wensen aan het uitwerken. Eén en ander probeer ik in een 

nota “Loslaten en Aanpassen” samen te vatten. Deze nota kan voor de kerkenraad een 

(hulp-) middel zijn om met de gemeente concrete stappen te bedenken voor de 

toekomst. Persoonlijk denk ik dat de aanbevelingen van de 3+3 commissie, over de 

DoRe-samenwerking, ook één van die middelen zal zijn. Deelnemers van de 

gesprekken ontvangen natuurlijk de nota van mijn hand. Zij hebben immers de 

bouwstenen aangedragen. Tot zover mijn praatje vanuit de Domineeskamer. Tot slot 

wil ik, mede namens Janneke, diegenen bedanken die ons in december goede wensen 

hebben gestuurd.   

 

Ds. Andries Bakker 

 

 

  



KERKDIENSTEN van de remonstrantse en doopsgezinde gemeenten 

Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur 

  05 febr  do  ds. Andries Bakker 

 12 febr  re ds. G.E. Bonda 

 19 febr  do ds. Andries Bakker 

 26 febr  do ds. G. Berveling, Rijswijk 

     

De Venus, Spoolderbergweg 19, aanvang 10.30 uur 

 12 febr    nog niet bekend 

 26 febr    mw. W. Treep, PKN, Zwolle 

 

De diensten van de vrijzinnige geloofsgemeenschappen in Hattem en Heerde zijn te 

vinden op: http://www.npb-hattem.nl en http://www.npb-heerde.nl   

 

 

 

Smaakvolle movie meeting, 31 januari 

Op de eerste vijfde dinsdag van het nieuwe jaar, 

31 januari, is het weer tijd voor de Smaakvolle 

Movie Meeting. Dit keer wordt de film 

“Intouchables”  (onaanraakbaren) vertoond. Deze 

Franse film uit 2011 van het regisseursduo Olivier 

Nakache en Éric Toledano vertelt het waar-

gebeurde verhaal van een geheel verlamde 

aristocraat (gespeeld door François Cluzet) die 

een vriendschap opbouwt met zijn uit de banlieue afkomstige verzorger (gespeeld door 

Omar Sy). Wanneer de film begint, is Philippe op zoek naar een nieuwe verzorger. 

Verschillende sollicitanten zijn al de revue gepasseerd, tot Driss binnenstormt. Hij is 

beslist niet uit op de baan, maar heeft de handtekening voor zijn afwijzing nodig, als 

bewijs dat hij gesolliciteerd heeft, zodat hij een uitkering kan aanvragen. De film is 

gebaseerd op het autobiografische boek Le Second Souffle van Philippe Pozzo di 

Borgo. 

Om 18.00 uur begint de warme maaltijd en het zal 

niemand verbazen dat het een Franse maaltijd is. Met “de 

buikjes dik en rond” gaan we deze boeiende, humorvolle 

en vooral optimistische film met elkaar bekijken op groot 

scherm. Bijdrage om de kosten voor deze avond inclusief 

warme maaltijd te bestrijden, laat ik graag over aan de 

bezoekers. Mensen met een smalle beurs zijn van harte 

welkom (met dank aan de mensen met een wat bredere 

beurs!). 

Dus 31 januari, inloop vanaf 17.30 uur, eten om 18.00 uur en afronding van de avond 

rond 21.30 uur. Ik hoop dat er voldoende belangstelling is. Opgeven bij ds. Andries 

Bakker voor 30 januari is wel gewenst!    

 

 



Van de kerkenraad 

Op 15 november is het verslag van 3+3 (over 

DoRe samenwerking) besproken met beide 

kerkenraden in een goede, enthousiaste 

vergadering.  

In het Kerstnummer (De Wolwever) heeft 

daarover een stuk gestaan. Het verslag van de 

Commissie 3+3 is beschikbaar in de hal van 

de kerk en digitaal via een e-mail aan Ekke 

Klamer (fam@efklamer.nl). 

In december is zr. Tineke de Vries in de 

kerkenraadsvergadering geweest. Zij rondde haar werkzaamheden voor de gemeente 

eind december af.  

Onder haar leiding zijn de taken in de gemeente op een andere manier verdeeld. Op 

deze manier zetten we samen de schouders er onder. 

De taakvelden kennen nu trekkers en medewerkers. De trekkers van de taakvelden 

vindt u achterin De Brug. Het is aan de trekkers om samen met de kerkenraad verder 

vorm te geven aan deze verdeling van taken. Natuurlijk nodigen we ieder, die nog geen 

taak heeft of nog wel iets er bij kan doen, uit om zich te melden bij de trekker van een 

taakveld. 

In de kerkdienst op 5 februari a.s. besteden we aandacht aan de afronding van de 

werkzaamheden van Tineke de Vries. 

Inmiddels hebben we een goede decembermaand met warme, uitnodigende 

bijeenkomsten achter de rug. Het jaar 2017 zal verdere veranderingen te zien geven.  

De bioscoop naast de kerk wordt afgebroken en er komt woningbouw voor in de plaats. 

De sloop en bouw met aanvoer en afvoer van materialen zal plaats vinden via het 

Gasthuisplein. De bouw wordt via voorlichtingsbijeenkomsten gevolgd door 

kerkenraad en taakgroep gebouw. Het kerkgebouw zal ‘plakkers’ krijgen om te zien of 

er verzakkingen, scheuren of andere schaden ontstaan. Momenteel is de taakgroep 

gebouw bezig met schilder- en reparatiewerk (misschien is dat wel eens te ruiken). 

De DoRe samenwerking vraagt een groot deel van de aandacht. De remonstrantse 

gemeente heeft in een ledenraadpleging op 11 december besloten met enthousiasme 

een verder traject naar nauwere samenwerking in te gaan.  

In de DoRe kerkenraadsvergadering in januari zijn daartoe verdere stappen gezet en 

afspraken gemaakt (zie elders in dit blad).  

In het kader van de verdergaande samenwerking zal de kerkenraad vaker, ook in DoRe 

verband, vergaderen. Ook worden extra ledenvergaderingen voorzien. 

De kerkenraad heeft besloten de gemeente te laten registreren als ‘veilige kerk’ voor 

LHBT (afkorting voor mensen die lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender 

zijn). Deze registratie gebeurt op de website Wij de kerk (http://www.wijdekerk.nl). De 

gemeente is daarop inmiddels zichtbaar. 

 

Aart Hoogcarspel 

 

 

 



Ledenvergadering op 19 februari  

De besprekingen over nauwere samen-

werking met de Remonstranten gaan 

voort. De Commissie 3+3 heeft een 

rapport uitgebracht en dat is op 15 

november in een vergadering van beide 

kerkenraden gepresenteerd. Het rapport 

met de aanbevelingen is enthousiast 

ontvangen. 

De enquête gehouden in onze gemeente 

geeft aan dat in eerste instantie nauwere 

samenwerking plaatselijk met de 

Remonstranten moest worden onderzocht. Dat proces is gaande en geeft positieve 

aanknopingspunten.  

De Remonstrantse gemeente heeft 11 december j.l. een ledenraadpleging gehouden. 

Daaruit komt naar voren, dat zij op deze weg verder willen gaan. 

In de DoRe kerkenraadsvergadering van 17 januari is afgesproken om op deze weg 

verder te gaan en twee, gezamen-lijke, werkgroepen in te stellen: Een Liturgie 

Werkgroep en een Werkgroep Profiel. De Liturgie Werkgroep is bedoeld om de 

kerkdiensten gezamenlijk vorm te geven. De Werkgroep Profiel buigt zich over een 

gezamenlijk profiel voor beide gemeenten. 

De kerkenraad vraagt de gemeente om mandaat om op deze weg verder te gaan en de 

twee werkgroepen in te stellen en de doopsgezinde deelnemers te zoeken. Daarvoor is 

er een ledenvergadering op 19 februari 2017 om 11.30 uur na afloop van de kerkdienst. 

Een agenda en stukken worden binnenkort toegestuurd. 

 

Functiewisselingen 

Na heel veel jaren heeft mevr. Krops te kennen gegeven, dat zij graag wil stoppen met 

het schoonmaken van de kerk. Zij heeft het altijd met veel plezier en inzet gedaan en 

had daarom ook moeite om toe te geven dat het haar lichamelijk toch te zwaar wordt. 

Zij beschouwde onze kerk ook als haar kerk en heeft de contacten met o.a. Wim de 

Jonge altijd gewaardeerd.  

Op maandag 9 januari hebben Koos Feenstra, Wim de Jonge en Ekke Klamer haar voor 

alle goede zorgen bedankt en haar verrast met een oranjekoek. 

Mevr. Krops had al aangegeven dat haar dochter, Jaqueline Eikenaar, haar taak 

misschien wel wilde overnemen. Zij heeft op dezelfde maandagochtend bekeken wat de 

taak inhield en heeft toegezegd dat ze dit op zich wil nemen. 

De kerkenraad is erg blij, dat we het werk weer aan een “vertrouwd” persoon kunnen 

opdragen. 

Ook heeft Wim de Jonge gevraagd of hij het kerkmeesterschap kon overdragen. 

Doordat hij steeds slechter begint te horen, valt hem vooral de communicatie steeds 

moeilijker. Hij kwam zelf met een oplossing. Hij had contact gehad met Ans Bennink, 

die aangaf dat zij wel de contacten als kerkmeester voor haar rekening wil nemen. 

Samen met Wim de Jonge zullen zij dan de benodigde activiteiten organiseren. Ook 

deze oplossing wordt door de kerkenraad erg gewaardeerd en we wensen Ans veel 

succes met het kerkmeesterschap. 



Misschien is het ook al ergens anders vermeld, maar Ans Bennink gaat ook de taak van 

wijkcontactpersoon overnemen van Wim de Jonge in de wijk Aa-landen. 

Fijn dat het allemaal zo geregeld wordt. 

 

Ekke Klamer 
 

 
 

 

Ontspruit er iets nieuws (2) 

Het kerstnummer was een gezamenlijk nummer. Daarop zijn vele enthousiaste reacties 

gekomen: leuk om over de andere gemeente te lezen, mooie uitvoering, een mooie 

inleiding, een informatief stuk over de geschiedenis van kerst. 

Op 11 december is er een ledenraadpleging geweest in de Remonstrantse gemeente met 

daaraan vooraf een digitale enquête. Samengevat: de Remonstrantse gemeente wil 

verder in het proces van nauwere DoRe samenwerking. Op de DoRe kerkenraads-

vergadering van 17 januari is hierover uitgebreid overlegd. De geslaagde gezamenlijke 

vieringen (gedachtenisdienst, Adventsvesper, beide kerstdiensten) gaan nog beter 

voorbereid worden. Er wordt een Liturgie-commissie ingesteld van 2 leden van iedere 

gemeente en de 2 voorgangers voor de voorbereiding van de komende gezamenlijke 

diensten. Er is ook gesproken over een verdergaande taak voor deze Liturgiecommissie 

voor meer maandelijkse gezamenlijke diensten.  

Er is een voorstel gedaan voor de instelling van een Profielcommissie. Deze krijgt dan 

als taak zich te buigen over vragen als: Wat willen we zijn, welke boodschap brengen 

wij? Wat willen we uitstralen in Zwolle en omgeving? Daarnaast kan deze commissie 

zich buigen over de organisatorische kant van een nauwere samenwerking. 

Besloten is om elkaar als kerkenraden vaker te spreken, voorlopig eens per 2 maanden. 

En om elkaar beter te leren kennen: er wordt gedacht aan een ‘heidag’ met een cursus 

schapenhoeden (zowel letterlijk als figuurlijk). Wie weet kan er straks een prijs 

uitgereikt worden voor de beste schapenhoeder uit de twee kerkenraden! 

Aart Hoogcarspel 

 

Literatuurkring 

Op 24 november kwam de literatuurkring voor de eerste keer bijeen voor de bespreking 

van het boek De stamhouder van Alexander Münninghof. In 2015 won hij hiermee de 

Libris Geschiedenisprijs. De meningen over zijn boek waren verdeeld.Waardering was 

er voor de inhoud: een biografisch getint relaas over de lotgevallen van een 

ondernemersgezin. Aan het hoofd van dit gezin staat een geslepen zakenman. Tijdens 

WO2 gaat zijn imperium in Letland in rook op. Terug in Nederland weet hij dankzij 

talrijke connecties opnieuw fortuin te maken. Hoe anders vergaat het zijn zoon Frans: 

een romanticus, die zich bij de Waffen SS aansluit om de bolsjewieken te bestrijden. 

Na de oorlog bezwijkt deze aan een alles verterend heimwee naar de vroegere 

kameraadschap en zijn geliefde Letland. 

Er klonk ook kritiek. Münninghoff is een journalist, geen auteur in de ware zin des 

woords. Zo mis je het spanningsverloop van een voldragen roman. Het boek is 

doorspekt met anekdotes. Voor sommigen haalt dit de vaart uit het verhaal. De 



ongecompliceerde schrijfstijl gaf eveneens stof tot discussie. Ervoer de één dit als een 

vervlakking, de ander vond die vlotte pen juist heel passend bij de inhoud. 

De volgende keer tappen we uit een ander vaatje en bespreken we Meneer Visser's 

hellevaart van Simon Vestdijk. De avond begint met een cultuurhistorische inleiding 

over Harlingen, de plaats waar de roman zich afspeelt. U bent van harte welkom op 

donderdag 9 februari om 19.30 uur bij Tineke Datema, Assiesstraat 20 te Zwolle.  

Kor Pollema 

 

Andere ontmoetingen 
In het gesprek over Wijsheid van alle tijden gaat het over uitspraken van Jezus die 

verwant zijn aan de wijsheidstradities van het eerste verbondsboek. Later willen we dan 

de film Down to earth bekijken, een film waarin een Nederlands gezin op reis gaat om 

de Wisdom keepers of the world te ontmoeten en van hen een antwoord te krijgen op 

levensvragen. 16 februari 20.00 uur in de Mennokamer. 

 

Bijbelgesprekskring 

In januari zijn we ’s middags en ’s 

avonds weer verder gegaan met de 

Bijbelggesprekskringen.In de 

middag een volle bak en in de 

avond heel bescheiden met twee 

deelnemers. Er waren diverse 

berichten van verhindering. Een 

aantal mensen is nog van mening 

dat een opgave voor de maan-

delijkse Bijbelgesprekskring geldt 

voor een kalenderjaar. Zoiets was 

vroeger misschien de gewoonte, 

maar ik organiseer de Bijbel-

gesprekskring (evenals de “Verkenning”) voor het seizoen dat loopt van september t/m 

april of mei. Na een aantal maanden stilgestaan te hebben bij diverse gelijkenissen uit 

Lucas zijn we nu overgestapt naar het “boekje” Ruth uit het Oude Testament. Het 

verhaal over een familie die vluchtte naar Moab. Een vijandig land waar de familie leek 

te integreren, omdat de twee zoons trouwden met moabitische meisjes. Dat verhaal en 

het vervolg roept natuurlijk momenten van herkenning op als wij naar het heden kijken. 

Bij deze Bijbelgesprekskringen over Ruth is een bezoek aan één van de zes 

uitvoeringen van de musical Ruth in Giethoorn inbegrepen. De volgende 

Bijbelgesprekskringen worden gehouden op woensdag 8 februari (14.30-16.30 en 

19.30-21.30 uur), 8 maart en 5 april. Nieuwe geïnteresseerden kunnen nog “instappen”. 

Graag even melden bij ds. Andries Bakker (0512-549150). 

 

Tafel van Vier voor vrouwen 16 maart 2017 

De 'Tafel van Vier voor vrouwen'  vindt dit jaar plaats op donderdag 16 maart, 17.00 

tot 19.30 uur in de Wolweverstraat 9. Het thema is nog niet helemaal rond, maar in 

onderstaand verslag van de avond van 2016 kunt u lezen hoe geanimeerd de 

bijeenkomst verloopt. We hopen opnieuw vele vrouwen te kunnen ontvangen, van 



binnen en buiten de gemeente. Aanmelden kan bij ondergetekende per mail 

coot.winkler.prins@doopsgezind.nl of telefonisch 038 4655638. 

 

Coot Winkler Prins  

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

De weg ……… 

 

Reiziger er is geen weg, 
de weg maak je zelf, door te gaan, 
stap voor stap, regel voor regel. 
Als de vink niet kan zingen, 
als de dichter een pelgrim is, 
als bidden ons niets oplevert: 
reiziger, er is geen weg, 
de weg maak jezelf, door te gaan 

stap voor stap, regel voor regel. 
 

Reiziger, de weg, 
dat zijn jouw sporen, en niets anders. 
Reiziger, er is geen weg, 
de weg maak je zelf, door te gaan. 
Door te gaan maak je de weg 

en als je achterom kijkt, 
zie je het pad dat je nooit meer zult betreden. 
Reiziger, er is geen weg 

alleen een schuimspoor in zee. 
 
Antonio Machado (1875-1939) 

 

 

 

 

 

  



Verslag Tafel van Vier 17 maart 2016 

Donderdag 17 maart, 17 uur. Alles staat klaar. De eerste vrouwen komen binnen. 

Verwachtingsvolle gezichten, vragend soms: hoe gaat het er hier aan toe? Door de 

keuken lopen naar de kapstokken en dan met koffie of thee de kerkzaal in. 

Vierpersoons-zitjes, een vrolijk bloemetje op tafel. Al gauw nemen er zo’n 

vijfentwintig vrouwen plaats. Na een woord van welkom in een grote kring stelt 

iedereen zich voor en dan kan er gegeten worden: stokbrood met smeerseltjes, gezonde 

groentehapjes en soep. Daarna is er ruim tijd voor ontmoeting. In groepjes van vier 

wordt er gepraat over het thema van dit jaar: “Een verrassend gesprek”. Geanimeerd, 

hier en daar zoekend, soms niet uitgepraat rakend.  

Blije, open gezichten. Later, in de grote kring zijn de ‘één woord reacties’ positief. 

Om 19.30 uur wordt de bijeenkomst afgesloten, waarna er tijdens het opruimen 

plotseling nog overheerlijke taart blijkt te zijn. Volgend jaar zal een week na de 

Internationale Vrouwendag (8 maart) weer een Tafel van Vier worden georganiseerd. 

 

Elly Kuijers 

 

Team Zant en Zee naar Alpe d’Huzes 2017  

Verkoop van sponsorproducten:  februari en maart 

Dit jaar wordt voor de twaalfde keer Alpe 

d’Huzes georganiseerd. Op 1 juni beklimmen 

ruim vijfduizend deelnemers tot 6 keer toe de 

Alpe d’Huez (F) op de fiets, wandelend of 

hardlopend. Het beklimmen van deze 

prachtige berg van 1860 meter hoogte is een 

strijd op zich. Het is een lastige klim, 21 

haarspeldbochten en het stijgingspercentage 

is gemiddeld 8,5%, steil hoor! Team Zant en 

Zee is er bij. Dit team bestaat uit Steffen 

Zantingh, Ellis van der Zee en onze dochter 

Rebecca. Ook onze zoon Mathijs en zijn 

vriendin Kyra gaan mee om vrijwilligerswerk 

te doen. 

In 2015 deed Steffen voor het eerst mee. Het was 2 jaar na het overlijden van zijn 

oudere broer, Hilbert, aan kanker. Hilbert werd 63 jaar stond volop in het leven, leefde 

6 jaren met de wetenschap dat de kanker, hoe dan ook, zijn leven steeds meer in de 

greep kreeg. Een tumor achter het oog zorgde voor uitzaaiingen in de lever en werd 

hem fataal. Steffen kende Alpe d’Huzes  van de radio. Hij volgde het  jaarlijks op radio 

2 waar Bert Kranendonk al vanaf het begin verslag doet van een week die in het teken 

staat van gedrevenheid. Steffen wilde ook iets doen! Ellis meldde zich aan voor 

vrijwilligerswerk. Het werd een hele bijzondere week. Jezelf uitdagen, genieten van de 

bergen, samenwerken met hand- en span diensten, ontmoeten, herdenken en vooral 

voldoening krijgen bij de gedachte dat je tenminste iets hebt geholpen om 

wetenschapsvragen dichter bij een oplossing te brengen. Om mee te doen neem je ook 

de uitdaging aan voldoende sponsor geld te werven. Richtbedrag is € 2.500 pp.  

 



Voor Team Zant en Zee is het  doel  minimaal € 7.500. Inzet is hier geboden, 

sponsoren vinden! Bedrijven, organisaties, particulieren, shirtreclame of giften....vele 

kleinen maken één grote!  

Alpe d’Huzes geeft een cheque aan het Koningin Wilhelmina Fonds met de opbrengst 

van dat jaar. Vorig jaar was het ruim 12 miljoen euro. Alle opbrengst wordt besteed aan 

onderzoek naar het voorkomen van kanker als dodelijke ziekte. Er zijn veel projecten 

die financieel ondersteund worden. Ook jonge onderzoekers krijgen steun zodat 

onderzoeksprojecten die in het kader van specialistische oncologische geneeskunde 

uitgevoerd kunnen worden. Kanker manifesteert zich heel divers. Er moet dus breed 

onderzoek plaats vinden. Binnen de familie Zantingh komt kanker veel voor. Ouders 

overleden beide aan kanker, Een andere broer heeft chronische leukemie en een zus 

heeft na de diagnose borstkanker het  behandeltraject van een jaar onlangs beëindigd. 

We hopen dat zij dit herstel mag behouden. Ook Ellis trof meerdere mensen met kanker 

binnen haar familie, werk en vriendenkring.  

We zijn ons er van bewust dat het leven grillig kan zijn. Wij houden van sportief 

fietsen en van uitdaging. Omdat wij wel kunnen, willen we fietsen voor het goede doel. 

Onze sponsoractie bij de kerk is de verkoop van biologisch appelsap in literflessen. 

Rode en witte wijn per doos van 6 flessen en pakjes stroopwafels. na de Remonstranten 

dienst in februari en maart. Plaats; Mennozaal.  

In het kader van onze sponsoracties kunt u zich ook opgeven voor een sponsordiner op 

24 maart. Locatie; Melkschapenhouderij de Vreugdehoeve, Zalkerveerweg te Zwolle. 

Een heerlijk buffet zal klaargemaakt worden door vrijwillig werkende koks en horeca 

medewerkers. Muzikale omlijsting zal er zijn en presentaties op een groot beeldscherm 

over Alpe d’Huzes. 

 

Graag tot ziens, Rebecca, Steffen en Ellis 

 

Voedselbank 

In de even maanden worden in de kerk in de Wolweverstraat (houdbaar) voedsel en 

lichaamsverzorgingsproducten ingezameld voor de voedselbank. 

U kunt in de periode van 1 tot 12 februari uw bijdragen inleveren in de hal van de kerk. 

Mensen , die deze hulp nodig hebben, zijn u dankbaar. Laten we ruimhartig geven. 

 

Gesprekskring 'Zwijgen bij volle maan' in Zwolle  

een verkenning van onze 'Germaanse' wortels 

Onder leiding van ds. Bas Zitman wordt op vier donderdagavonden in februari, maart, 

april een gesprekskring georganiseerd over het boek 'Zwijgen bij volle maan. Veluwse 

verkenning van Edda, Evangelie en Thora' door dr. Hendrik Vreekamp; de zichzelf 

heiden-christelijke theoloog noemende auteur wilde in gesprek komen met zijn 

heidense wortels, evenals met jodendom en christendom. Hij putte uit het goden- en 

heldenboek 'Edda' en laat zien dat het christendom heidense gebruiken heeft 

overgenomen. Ds. Zitman, die dr. Vreekamp goed kende, was predikant van de Grote 

Kerk van Epe, die in de boeken van Vreekamp een grote rol speelt. Samen voerden zij 

vele gesprekken over de verhouding tussen Edda en Thora. 

In een groep van niet meer dan 10 mensen – deelname in volgorde van aanmelding – 

willen we dit thema met elkaar verkennen.  



Eerste samenkomst op 23 februari bij Marie-José van Voorst, Oosterstraat 13, Zwolle 

(tel. 06-53427500). De avonden duren van 20 tot ca. 22 uur. Van de deelnemers aan 

deze kring wordt verwacht, dat zij het boek 'Zwijgen bij volle maan' van H. Vreekamp 

in hun bezit hebben (Uitgeverij Boekencentrum, € 25,00). Volgende data: 9 maart, 23 

maart en 6 april 2017. Aanmelden bij ds. Zitman: zitman1@zonnet.nl, of per post: 

Cleyndertstraat 65, 8044PN, Zwolle.  

Voor meer informatie: http://www.geloveninsamenleven.nl/423-gesprekskring-

zwijgen-bij-volle-maan-in-zwolle. 

 

 

 

 

DOOPSGEZINDE BERICHTEN 

 

Verslag 90ste broederschapsvergadering 
De broederschapsvergadering van 19 november stond voor een groot deel in het teken 

van het toekomstdocument ‘Lopen op het water’ dat Henk Stenvers tijdens zijn 

studieverlof schreef. Daarnaast kwamen er diverse zaken als de begroting, de verslagen 

en benoemingen aan bod. En werden er vier nieuwe proponenten benoemd. 

De opening en een moment van bezinning werd verzorgd door zr. Thijn Thijink. Het 

voorstel van het College van Curatoren (CvC) tot het benoemen van Maaike de Jong, 

Marjan Kip, Flora Visser-van Enkhuizen en Annegreet van der Wijk tot proponent, 

werd door de vergadering aangenomen. Rond het middaguur vond de benoeming van 

de genoemde vier, in het bijzijn van familie en vrienden, dan ook daadwerkelijk plaats. 

Besloten werd tot een wijziging van het reglement van het Doopsgezind Seminarium, 

voornamelijk om een aantal gedateerde onderdelen daarvan weer bij de tijd te krijgen. 

Rector Alex Noord praatte de vergadering bij over de kwaliteitsborging aan het 

seminarium. Besloten werd om de voorjaarsvergadering, die doorgaans in april 

plaatsvindt, in 2017 in mei te houden zodat er voldoende tijd is om de (financiële) 

verslaglegging zorgvuldig voor te bereiden. 

De begroting werd toegelicht en de vergadering ging daarmee akkoord, evenals met het 

voorgestelde collecterooster en de handhaving van de gemeentebijdrage aan de ADS. 

De notulen van de vorige broederschapsvergadering werden geaccordeerd. Ter 

informatie werden de besluitenlijst van de broederschapsraad, een verslag van de Raad 

van Toezicht en de uitkomsten van het zogenoemde Georganiseerd Overleg (over 

predikanten en beroepsvoorwaarden) voorgelegd. 

Komen en gaan 

Hugo van Oudenallen en Andries Bakker hebben afscheid genomen van de 

broederschapsraad. Klaas Sabel, Alexander Udink ten Cate en Frans Misset, 

respectievelijk voorzitter en leden van de Raad van Toezicht, legden hun 

werkzaamheden neer. De overgebleven leden Renze Zijlstra en Huib Knottnerus 

hebben hierop aangegeven de werkzaamheden van de raad op te schorten, onder meer 

in afwachting van de voorstellen met betrekking tot structuur- en reglementswijziging. 

Ook de Broederschapsraad zal in afwachting hiervan de vrijgekomen plekken 

vooralsnog niet opvullen. Frans Dukers werd voor vier jaar herbenoemd als voorzitter 

van de Broederschapsraad.  



Alfred van Wijk, Marius van Hoogstraten en Ewoud Roos werden voor de periode 

2016-2020 gekozen in de Adviesraad voor Geestelijke Zaken. 

Lopen op het water 

Na de lunch gaf Henk Stenvers een korte samenvatting van het toekomstdocument 

‘Lopen op het water’. Daarin wordt een analyse gemaakt van de huidige ‘staat’ van het 

doopsgezinde landschap (binnen de huidige maatschappij) en worden aanzetten 

gegeven voor een visie op de toekomst. Daarnaast zijn voorstellen voor de korte 

termijn opgenomen, waaronder maatregelen om de organisatie aan te passen aan de 

huidige tijd én de kleiner geworden geloofsgemeenschap. 

Daarna vond discussie plaats over de inhoud, visie en voorstellen. Besloten werd tot het 

instellen van een commissie die op korte termijn met voorstellen moet komen voor 

vereenvoudiging van de bestuursstructuur, zo mogelijk met voorstel tot 

reglementswijziging. In de commissie nemen Norma van den Berg, Frans Misset en 

Erik Postmus plaats. Het streven is dat deze commissie op de volgende vergadering, 

zaterdag 20 mei in Amersfoort, haar voorstel zal presenteren. 

 

Wereldbroederschapsdag 

Wat betekent Mennonite World Conference (MWC) voor ons? Ds. Wieteke van der 

Molen vertegenwoordigt de Nederlandse Doopsgezinden (ADS) bij de MWC. Zij 

schrijft daarover: “Voor mij en vele anderen is de MWC een oefenplaats in: mezelf zijn 

te midden van anderen. Mensen die zó anders zijn, zó anders denken, geloven, leven, 

dat de drempels soms onmogelijk hoog lijken. Maar dat je tóch in gesprek raakt. Dat je 

samen zingt, viert, bidt, vergadert. Dat je de helft van de tijd denkt: 'Wat zeg je nu? 

Wat gebeurt hier? Wie ben jij? Waar háál je het vandaan?' en dat je precies diezelfde 

vragen herkent op het gezicht van de ander. En dat dát je anders doet luisteren: ik ben 

hem of haar net zo vreemd als zij mij. En toch zitten we hier. Samen. 

MWC zorgt ervoor dat je je woorden anders kiest, dat je voordat je het weet in drie 

talen en met handen en voeten probeert verbinding te zoeken. Dat je werkelijk contact 

maakt, juist omdat het zo moeilijk is. Omdat beide partijen hun best moeten doen, en 

willen doen. 

Dat is wat MWC doet voor mij. Het laat me mezelf zien door de ogen en de taal en het 

geloof van andere mensen. Het laat me mensen zien die me wezensvreemd zijn en me 

tóch raken, juist in dat gedeelde menselijke. Juist omdat het vreemde me dwingt om 

mijzelf duidelijker onder ogen te zien, zie ik de broeder en zuster achter de vreemde. 

Zie ik de toekomst in de oudere broeder uit Tanzania. Zie ik het verleden in een 

spelend kind uit Paraguay. Zie ik de mens-met-God tegenover en naast me. 

In een wereld die steeds groter, grimmiger en kouder lijkt te worden, kunnen we met 

elkaar leren dat diezelfde wereld ook klein, samenhangend en hartverwarmend is. 

Menselijk. Dat dichtbij en ver weg elkaar niet hoeft uit te sluiten, maar juist ook een 

band kan smeden, die mensen samen houdt en sterker maakt. Dat 'wij en zij' weg kan 

vallen, omdat er Een is, die grote is dan wij. En dat die ons samenbrengt. De toekomst. 

Dat zijn wij. Mensen van en over de hele wereld. Broeders en zusters. Juist nu.” 

 

Ik zie het bovenstaande ook als spiegel voor mijn ontmoeting met mensen in mijn 

directe omgeving. Binnen de verschillende christelijke kerken in Nederland, binnen de 

verschillende religies en levensbeschouwingen, maar ook binnen mijn eigen 



geloofsgemeenschap, waar ik het ook niet altijd met iedereen eens ben. Het betekent 

voor mij de onderstreping van de liefdesboodschap van Jezus. Dat we elkaar liefhebben, 

ook – of juist – wanneer we dat niet zo gemakkelijk vinden. Kijken naar de ander als 

kind-van-God, als mens-met-God. 

 

Henk Blom 

 

 

Hoe ver zou jij 's nachts lopen uit angst voor geweld? 
Ruim 65 miljoen mensen wereldwijd zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. 

Wanneer iemand dat overkomt en halsoverkop op de vlucht slaat op zoek naar 

veiligheid, heeft hij vaak niet meer bij zich dan wat persoonlijke spullen. In die situatie 

heeft zo iemand dringend hulp nodig, zoals water, onderdak, voedsel en medische zorg. 

In vluchtelingenkampen over de hele wereld deelt Stichting Vluchteling materialen uit, 

zodat deze mensen een dak boven hun hoofd hebben en daarmee beschermt zijn tegen 

barre weersomstandigheden.  

Vrijwilligers van Christian Peacemaker Teams 

(CPT), onder wie de afgelopen maanden ook 

Annelies en Harkey Klinefelter uit Steenwijk, zijn 

op het Griekse eiland Lesbos actief, o.a. in het 

vluchtelingenkamp Pikpa, een particulier kamp 

voor mensen met problemen: zwangere vrouwen, 

gehandicapte kinderen of volwassenen en zieken - zowel lichamelijk als psychisch. In 

het kamp is elke dag een verpleegster aanwezig en één dag per week een arts. Er wordt 

dagelijks voedsel uitgedeeld, er is een kledinguitdeelplaats, een kinderschool, een 

leslokaal voor Griekse en Engelse les en er zijn speelwerktuigen, huisjes en tenten. 

'Nacht van de Vluchteling' 

In de nacht van 17 op 18 juni wordt dit jaar op drie plaatsen in Nederland een 

sponsorloop gehouden voor hulp aan vluchtelingen. Ook een team van CPT loopt mee 

en wel de tocht van 40 km van Nijmegen naar Arnhem. Niet-lopers kunnen de lopers 

sponsoren met een bedrag naar keuze. Onder andere Irene en Menno van Setten hopen 

als CPT-teamleden een zo hoog mogelijk bedrag bij elkaar te lopen voor noodhulp aan 

mensen, die wereldwijd op de vlucht zijn voor oorlog, geweld en onderdrukking. Het 

CPT-team mikt op tenminste om € 3.000. Voor € 25 kun je twee families helpen aan 

materialen, zoals touw en stevige tentzeilen, die ze nodig hebben om onderdak te 

bouwen. Voor € 7 zorg je dat een ondervoed kind in een vluchtelingenkamp een week 

lang kan aansterken met noodvoeding. Voor € 50 zorg je voor medische apparatuur: 

een opvouwbare brancard, inzetbaar in conflictgebieden als Syrië en Irak, 

beschermende kleding voor medisch personeel en antibiotica voor de behandeling van 

cholera en tyfus in landen als de Centraal Afrikaanse Republiek. En zo kunnen we nog 

wel even doorgaan.  

Doe jij ook mee? Of wil je eerst nog meer informatie? Kijk voor beide gevallen op:  

http://www.nachtvandevluchteling.nl/christianpeacemakerteamsnederland  

Of neem contact op met Aart Hoogcarspel of Henk Blom. 

 

 



ZWOLS KERKELIJK NIEUWS 

 

Eerste vredeswerkplaats in Nederland 
Op initiatief van Margreet van der Werf-Stelling is in Zwolle een Vredeswerkplaats 

gevestigd. Iedere laatste vrijdag van de maand wordt van 17.00 tot 18.00 uur een korte 

meditatie gehouden. De eerste drie kwartier wordt persoonlijke inspiratie geboden door 

middel van het luisteren naar- en beleven van stilte, tekst en muziek, waarna afgesloten 

wordt met een ontmoeting onder het drinken van een kopje koffie of thee. Op de eerste 

woensdagen van februari, april en juni vindt van 12.30 tot 14.00 uur een lunchgesprek 

plaats over een thema met betrekking tot vrede. Tijdens het gebruiken van de eigen 

meegebrachte lunch vindt uitwisseling en gedachtevorming laats over o.a. 'Angst', 

thema's uit de Oecumenische Vrouwensynode 2017 en 'BDS, boycot/ desinvesteren/ 

sancties van producten uit Palestina en Israël'. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Ook 

andere belangstellenden kunnen medewerking verlenen aan de meditaties en 

lunchgesprekken. Men kan ook –op afspraak– gebruik maken van de mediatheek voor 

studie, reflectie of klein overleg. 

De Zwolse Vredeswerkplaats is te vinden in het pand CityPost, Westerlaan 51 (nabij 

het station), 8011 CA Zwolle, 7e verdieping (Van der Werf Trainingen),   06-112 53 

205.  

Bijdragen in de kosten kan men in het busje in de werkplaats of via bankrekening 

NL40INGB003334063 van MBJvdWerf en of MJEvdWerf-Stelling onder vermelding 

van Vredeswerkplaats.nl.  

Jaarlijks wordt in december een overzicht verstrekt van inkomsten en uitgaven.  

Het idee is om in Nederland een keten van onafhankelijke Vredeswerkplaatsen te 

vormen. Nadere informatie is verkrijgbaar bij Margreet Stelling via www.vanderwerf-

trainingen.nl. 

 

Henk Blom 

 

 

AGENDA JANUARI  

 

di 31 19.30 Smaakvolle movie-meeting 

 

AGENDA FEBRUARI 

 

wo 01 12.30 Lunchgesprek vredeswerkplaats, Westerlaan 51 

wo 08 14.30 Bijbelgespreksgroep Ruth Mennozaal 

wo 08 19.30 Bijbelgespreksgroep Ruth Mennozaal 

do 09 19.30 Literatuurkring bij Tineke Datema 

do  16  20.00  Wijsheid van alle tijden, Mennokamer 

zo 19  Na de dienst extra ledenvergadering 

do  23  20.00  Vrijzinnig Heerde: Congo Business Case 
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