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Doopsgezinde gemeente Zwolle

Vanuit de domineeskamer

De afgelopen periode stond natuurlijk in het teken van de
doopviering op de zaterdag voor Pinksteren en de
Pinksterdienst zelf. 
Fantastisch dat zoveel mensen uit de eigen gemeente plus de
nodige gasten iets hadden meegenomen voor de agape-
maaltijd na de doopviering. Een grote verscheidenheid aan
zoete, zure en zoute gerechten stond op tafels naast de twee
pannen soep. Bijna alles ging schoon op. Een prachtig idee
van Dieneke dat voor herhaling vatbaar is. Ook geweldig dat
er zoveel kinderen waren. Dat gold ook voor de Pinksterdienst.

Helaas waren maar twee mensen (van doopsgezinde huize) in de gelegenheid geweest
om de dienst voor te bereiden. Maar daar was het niet minder om!  
Tijdens het weekend twee weken na Pinksteren gingen Xander Sijperda en ik met vijf
kinderen uit Zwolle mee met het slotweekend op Ameland dat door Friesland was
georganiseerd. In dit nummer lees je er meer over. 
Verder wordt er achter de schermen hard gewerkt aan de organisatie van een
“verkennings-dag” voor de mensen van de Doopsgezinde en Remonstrantse gemeenten
van Zwolle. Die dag wordt op zaterdag 14 oktober georganiseerd in Giethoorn op het
Kraggehuis. Doel van de dag is elkaar te leren kennen om het respect voor elkaar te
bevorderen. Daarnaast gaat het om het zoeken naar wat ons verbindt, het ontdekken
van de overeenkomsten en het uitspreken van gedeelde verlangens. Dus noteren die
dag! 
Dat geldt ook voor de Broederschapsdag die wij in Ringverband organiseren op zondag
1 oktober. Zwolle is de gastgemeente dus we willen natuurlijk met elkaar laten zien dat
we een levende gemeente zijn. 
Nu praat ik al over verschillende activiteiten na de zomer. Dan begin ik ook weer met
de Bijbelgesprekskringen. De formule blijft hetzelfde. De eerste aanmeldingen zijn (op
voorhand) al binnen. Verder start ik met een nieuw initiatief, n.l. om mensen bij elkaar
te brengen die met elkaar in gesprek raken rond thema’s van vrede, gerechtigheid en
duurzaamheid. Opzet is dat steeds een (andere) spreker een inleiding geeft rond één van
de thema’s. De twee bijeenkomsten onder de naam “Belijden met mond en handen”
worden in de maanden september en oktober georganiseerd. Het zal tevens de aftrap
zijn van de afbouw van mijn werkzaamheden voor de doopsgezinde gemeente Zwolle.
Maar nu eerst nog de zomer met alle vakanties voor diegenen die daartoe in de
gelegenheid zijn. Ook Janneke en ik zijn een tijdje afwezig. Ik wens iedereen goede
weken toe. Ik hoop dat we met elkaar de thuisblijvers niet zullen vergeten. 

Ds. Andries Bakker



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

02 juli do ds. A.H.Bakker
09 juli re ds. J. de Valk, Amsterdam
16 juli do ds. A.H.Bakker
23 juli do br. D.J. Steenbergen, Zwolle
30 juli do dienst in De Venus 10.30 uur
06 aug do ds. M. van Woerden, Dalfsen
13 aug re ds. G.Berveling, Rijswijk
20 aug do zr. T. de Vries, Dalfsen
27 aug do ds. M. de Vries, Giethoorn
03 sep do ds. A.H. Bakker, startzondag

De startzondag op 3 september wordt wellicht gehouden in de Vreugdehoeve, houdt 
de digitale Nieuwsbrief dus in de gaten!

De Venus   Spoolderbergweg 19, aanvang 10.30 uur
02 juli dhr. H. Enthoven, Dalfsen
16 juli mw. W. Treep, PKN Zwolle
30 juli liturgiegroep, ds. J.A. Winkler-Prins

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   

IN MEMORIAM ZR. EVERAARTS

Op 19 juni j.l. is overleden zr. Cobi Everaarts – Vos. 
De afscheidsbijeenkomst voor haar crematie heeft plaatsgevonden in kleine kring op
zaterdagmiddag 24 juni. Enkele leden van onze Gemeente waren hierbij aanwezig. Er
werden warme woorden gesproken door haar zoon, één van haar dochters en een
kleindochter. 
Cobi Vos is geboren op 25 maart 1923 in Kampen. Zij is daar ook opgegroeid. Na de
oorlog is zij getrouwd met Piet Everaarts en zij hebben op diverse plaatsen in
Nederland gewoond, waarvan een lange tijd in Haarlem. 
Zij kregen 3 kinderen, Herma, Joke en Peter. Zoals in die tijd gebruikelijk was, zorgde
Cobi er voor dat thuis alles ordelijk verliep.
In 1995 kwamen zij naar Zwolle, waar Cobi een trouw lid werd van onze zusterkring.
Haar man overleed al in 1997. In de tijd die daar op volgde heeft zij meer tijd voor
zichzelf genomen en heeft zich ontwikkeld, vooral op cultureel gebied. Haar familie
was er trots op dat ze dit zo goed oppakte. Zoals haar kleindochter het mooi
verwoordde:
Mijn oma was maar klein van stuk. In haar tijd waren er nog geen mogelijkheden om
de groei iets te stimuleren, wat bij mij wel kon. Maar voor haar gold, klein maar fijn!

Ekke Klamer



VAN DE GEMEENTE

Van de kerkenraad
Het is al weer bijna  twee maanden geleden dat de vorige “Brug” bij u op de mat viel.
In deze periode kwam de kerkenraad drie keer bijeen. Er zijn weer veel onderwerpen
besproken waarbij uiteraard veel aandacht was voor de samenwerking met de
Remonstrantse Gemeente. De werkgroep Profiel is volop aan het werk en zal
binnenkort met een verslag komen. De werkgroep Liturgie gaat na een verwarrende
start ook haar aandeel leveren, waarbij zij willen voortborduren op de resultaten van de
werkgroep Profiel. De kerkenraad hoopt op een positief resultaat.
De kerkenraad is blij dat wij Dieneke Dijksma als lid mochten verwelkomen in onze
gemeente. Zij had op 1 juni een gesprek met enkele kerkenraadsleden, Koos Feenstra
en Elske Visser. Op zaterdagavond 3 juni is zij in een inspirerende viering gedoopt, de
avond werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. De Pinksterdienst begon met
een gezamenlijk ontbijt dat naadloos overging in de viering. Het waren mooie
momenten en degenen die hieraan hebben meegewerkt, zijn we veel dank verschuldigd.
Er waren strubbelingen met het elektrische slot op de kerkdeur. Het begon op de 2 e

zondag in mei. De Remonstranten konden de kerk niet in hielden toen een “Hagepreek”
op de Nieuwe Markt waarmee ze de krant haalden. Het bleek dat de batterijen leeg
waren. Daarna is het nog twee keer gebeurd terwijl we er wel steeds nieuwe batterijen
in hadden gedaan. We konden het slot niet meer vertrouwen. In overleg met de
leverancier is het oude slot weer geplaatst.
In de dienst van 18 juni hebben we afscheid genomen van onze secretaris Bauwien van
der Werf. De kerkenraad gaat voorlopig verder met 4 personen. Secretaris is nu Ekke
Klamer en Aart Hoogcarspel is voorzitter. De vacature voor een vijfde kerkenraadslid
blijft open. Wil iemand zich hiervoor kandidaat stellen, dan is dat uiteraard mogelijk.

Ekke Klamer



Verslag Film Ove
Opgediend op een bedje van stoof Eland (rund) en dobbelsteentjes ham, gelardeerd met
bietjes, komkommer en gebakken aardappeltjes (en wafels met aardbeien en slagroom
toe) hebben ongeveer 20 broeders en zusters dinsdag 30 mei kunnen ervaren hoe een
vriendschappelijke competitie tussen Saab en Volvo heeft kunnen ontsporen, maar ook
kunnen meemaken dat de basale liefde heeft kunnen overwinnen voordat deze zijde
met gene zijde wordt verruild. Wij hebben mogen meekijken met Ove (Saab rijder), een
stille teruggetrokken hardwerkende ambachtsman. Doormiddel van regelmatige
flashbacks zijn wij getuige geweest van het leed dat tegenslag en een snel veranderende
maatschappij toebrengt aan mensen van goede wil waarvoor de veranderingen eigenlijk
allemaal te snel gaan. Hij voelt zich overbodig en onbegrepen, hij ervaart het leven als
voltooid. In de loop van de film leren wij dat deze lompe bruut een gevoelig mens met
een heel groot hart is. Om daar achter te komen moet zijn beste vriend (Volvo rijder)
wel eerst door een herseninfarct in een rolstoel belanden en de allochtone zwangere
buurvrouw met de onhandige man en de twee kleine kinderen zoveel hulp nodig
hebben dat Ove zijn grote liefdevolle hart echt niet langer kan verbergen. Als Ove zijn
ogen in alle vrede voor de laatste keer sluit heeft hij heel veel vrienden gemaakt wiens
leven hij heeft verrijkt met zijn hulpvaardigheid.
Hartevolle groet,
Han Joppe

Diet Koster geridderd
Op 17 juni is Diet Koster benoemd tot Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. De plechtigheid vond plaats tijdens de
jaarvergadering van de vereniging Bethanien–Aizaria in Bern.
Deze vereniging steunt al vele jaren het tehuizen-complex Four
Homes of Mercy in Palestina. De jaarbijeenkomst was speciaal
omdat gevierd werd dat de Zwitserse Marylène Schultz 50 jaar
geleden neerstreek in wat toen nog Jordanië was, om wees-
kinderen en armen op te vangen en te helpen. Diet Koster kwam
daar ruim 40 jaar geleden aan. Eerst was er het gebruikelijke
huishoudelijke programma met jaarcijfers, doelen en resultaten.
Bijna CHF 60.000 (ongeveer € 57.000) ging in 2016 naar het

tehuizencomplex. In de doopsgezinde gemeenten wordt vaak gezegd en geschreven:
'collecte voor Diet (Koster)'. Het is goed om te beseffen dat dat geld besteed wordt aan
hulp voor armen en opvang en opleiding van weeskinderen in Palestina.



KINDER- EN JEUGD ACTIVITEITEN 

De afgelopen maanden waren er veel activiteiten voor de jeugd van onze gemeente.

Onze jeugd op reis naar Ameland

Zilte zeelucht door de haren,
ondergaande zon ondergaan,
zwemmen in zee en 
zand in schoenen.

Vijf jeugdigen en twee man leiding uit onze
gemeente Zwolle maakten het fantastische
jeugdweekend (16-18 juni) mee op Ameland. De
doopsgezinde gemeente Drachten-Ureterp kent al
een lange traditie van een slot- of startweekend voor haar jeugd. Een weekend waarbij
de laatste zes jaren ook de jeugd van heel Friesland wordt uitgenodigd. Dopersduin,

Samen Eén, Fredeshiem, Kraggehuis,
Menno’s Pleats en Blierherne waren de
plaatsen waar deze weekends werden
gehouden. In juni ging het opnieuw naar
Blierherne op Ameland. Ook onze
Ringjeugd was van harte welkom. Dat heeft
iets met “netwerken” te maken, heb ik
geleerd. Twaalf mensen uit de Ring op een
groep van bijna dertig! Dat is lang niet gek.

Op vrijdag verzamelden we ons om vijf uur bij de boot. Die was stampvol rugbyers die
naar een festival gingen. Als zij net zo goed rugby spelen als bier drinken, dan is
Nederland binnenkort wereld-kampioen! Na die hectische tocht haalden wij onze
fietsen op. Even later werden we met drinken welkom geheten in Blierherne. Na een
korte kennismaking ging het op de fiets (de jongsten per auto) naar de vuurtoren. Met
een stevige wind tegen en de oudste deelnemer voorop bereikten we de vuurtoren die,
gezien het tijdstip, al heel wat rondjes had gedraaid. 
De fietsers gingen terug via het paardengraf waar een verhaal werd verteld over
vliegende paarden en Groenlandse schipbreukelingen. Het was al dik zaterdag toen de
laatste op bed lag. Na het ontbijt vertrok de hele meute per fiets naar Hollum. De zilte
zeedampen waren dit keer wel erg nat,
vooral omdat niemand op regen had
gerekend. In Hollum was een muziek-
festival. Toen de zon begon te schijnen kon
je over de koppen lopen. 
Tegen het middaguur vertrokken we naar
het Ballummerstrand voor de picknick.
Natuurlijk ging een heel stel zwemmen of
pootjebaden. De zon scheen echter zo fel
en het was ook zo warm dat we besloten



om terug te fietsen. In Nes werden de fietsen ingeleverd en was er tijd voor de “vrije
uitloop” in Nes of rond Blierherne. Na het avondeten werd eerst gedjembéëd en
vervolgens gekubbd. De stilstaande klok wees al kwart over negen aan toen we
begonnen met het rad-van-hap-spel. Via dat fantastische zien-hoor-doe-spel werden
bakjes met hapjes door deelnemers en leiding gewonnen of verloren. Hierbij mocht
alleen de leiding ongezien vals spelen. Dat laatste mocht niet helpen, want iedereen
was uiteindelijk winnaar. Zondag na het ontbijt -ja hoor, gebakken eieren met spek en
kaas!- maakte de leiding Blierherne bezemschoon en sanitairfris terwijl de jeugd nog
ging djembéën en kubben. Vervolgens namen we de halftwaalf boot richting vaste wal.
Op het bovendek was het goed toeven. Een zeehond, die lag te zonnen op het wad,
zwaaide vrolijk naar de voorbijvarende badgasten. Na aankomst vertrok ieder moe en
voldaan snel naar huis. Bedankt leiding van dit weekend, bedankt organisatoren uit
Drachten! Het was geweldig en voor herhaling vatbaar! 

Ds. Andries Bakker

Regioweekend

In het weekend van 20-21 mei was er een gezamenlijke afsluiting van de landelijke
Regioweekeinden in Giethoorn. Hier zijn Jesper en Sylke naartoe geweest. Er waren
zo’n 50 jongeren uit heel Nederland. In onze regio worden geen Regioweekeinden
georganiseerd, maar het is natuurlijk altijd mogelijk om bij een andere regio aan te
sluiten! Voor volgend jaar staan ze alweer gepland:
30 sept/ 1 oktober 2017 - Gezamenlijk weekend – Dopersduin in Schoorl
25/26 nov 2017 – Noord-Holland, Midden Nederland, Groningen/Drenthe
10/11 maart 2018 - Noord-Holland, Midden Nederland, Groningen/Drenthe
16/17 juni 2018 - Gezamenlijk weekend – Samen Eén in Giethoorn

Jeugdclub Ring Zwolle
Op vrijdagavond 12 mei was er weer een jeugdclub activiteit van de Ring Zwolle in
Ens. In de loods van een van de jeugdleiding was een hele set van “Ik hou van
Holland” opgebouwd. Na een lekkere maaltijd heeft de jeugd hier vol overgave het “Ik
hou van Holland” spel gespeeld, inclusief ontploffend kadootje. Een leuke manier om
elkaar beter te leren kennen!



Afsluitend uitje Zondagscholen van de Ring Zwolle
Op 21 mei was er een afsluitend uitje van de
kinderen van de zondagscholen van de Ring
Zwolle. Met deze groep zijn we naar de
Flierefluiter in Raalte geweest. Dat is een grote
kinderboerderij/speeltuin. Het was prachtig weer
en het was leuk om te zien hoe de kinderen elkaar
al een beetje leren kennen en met elkaar beginnen
op te trekken. Met een patatje en een ijsje aan het
eind was het feest helemaal compleet!

Dieneke Dijksma

DOOPSGEZINDE GEMEENTE ZWOLLE & REMONSTRANTEN 

Het is al weer ruim een jaar geleden,
dat de doopsgezinde kerkenraad ons
vroeg om mee te werken aan een
commissie om de samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken. De
commissie 3 + 3 kwam in september met een tussenrapportage en in
november met de eindconclusies en aanbevelingen. De beide kerkenraden
waren opgetogen over dit verslag. Het rapport hebben wij voorgelegd aan
onze leden, vrienden en belangstellenden in combinatie met een vragenlijst.

De resultaten zijn besproken in een leden raadpleging in december. Uiteraard waren er
vragen en opmerkingen. Die zijn beantwoord in het kerkblad van januari. Over de
hoofdlijnen was men hoofdzakelijk positief en de kerkenraad kreeg toestemming om
verder te gaan met het onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking. 
In een gemeenschappelijke vergadering van beide kerkenraden in januari werd
besloten tot het instellen van twee werkgroepen, die een deel van de vervolgstappen in
kaart zouden kunnen brengen.

Werkgroep Liturgie 
Deze werkgroep gaat zich buigen over de liturgische inhoud en vormgeving van de
gemeenschappelijke vieringen. Ook denken zij na over het aantal vieringen en de
frequentie daarvan. Deze werkgroep start in het najaar.
Werkgroep Profiel. Deze commissie probeert te formuleren wat voor een geloofs-
gemeenschap zou kunnen ontstaan aan de Wolweverstraat. Wat is de gewenste
uitstraling en wat voor een activiteiten zouden we kunnen organiseren naast de
vieringen. Deze werkgroep bestaat uit drie doopsgezinden en drie remonstranten en is
inmiddels twee maal bij elkaar geweest. De werkgroepen zullen ongetwijfeld stuiten op
verschillen van inzicht. Als remonstranten en als doopsgezinden zullen we bereid
moeten zijn “iets in te leveren”. Het is belangrijk om te kijken naar wat voor een moois
we er voor terug krijgen. 



Mijn oma verzamelt veren
om vleugels van te maken
voor later, als ze heel oud is

en dood gaat. Stel je voor,
legt ze uit, dat God mij vergeet.
Hoe haal ik dan de hemel?

Er staan al twee glazen potjes
op de vensterbank, vol met veren
van duiven, kauwen en eksters.

Zwijgzaam zit ze bij het raam,
opstijgende vogels te bestuderen.
Van goed kijken kun je veel leren.

Bas Rompa

Uit: 
Dichter. 
gedichten voor kinderen van 6 tot 106



Kraggehuis Dag
Om elkaar beter te leren kennen en waarderen organiseren we op zaterdag 14 oktober
een doe-dag. Daarvoor hebben we de beschikking over het Kraggehuis in Giethoorn.
Aan het programma wordt nog gewerkt, maar de nadruk ligt op het “samen leuke
dingen doen”. Er is plaats voor zo’n vijftig deelnemers. Voor vervoer en catering wordt
gezorgd. Het is mogelijk dat een bescheiden bijdrage wordt gevraagd in de kosten.
In het volgende kerkblad, in het jaarboekje en via de mail houden we je op de hoogte.
Maar noteer alvast de datum: zaterdag 14 oktober 2017!
Claas G. Hamming

DIENSTEN

Kerkdienst op 30 juli in De Venus (en niet in de Wolweverstraat)
De liturgiegroep van de gemeente heeft een paar plannen voor de dienst in de
Wolweverstraat aan de leden voorgelegd. Daaruit kwam als beste plan naar voren om
een bezoek te brengen aan de dienst in Huize De Venus. Het is de bedoeling om met de
kerkgangers een dienst in een verzorgingshuis mee te maken en zo mogelijk ook
contact leggen met de -deels nieuwe- bewoners. De Venus stond op de nominatie om
dicht te gaan. Toen kwam er een aantal bewoners vanuit de Hof van Blom uit Hattem
(vanwege voorgenomen herbouw). Inmiddels hebben de meeste van die bewoners De
Venus weer verlaten. Recent zijn er vanwege renovatiewerkzaamheden in de Molenhof
in Zwolle, 40 bewoners verhuisd van de Molenhof naar De Venus. Dat brengt het aantal
bewoners van De Venus nu op rond de 70.
Informatie: Zondag 30 juli 10u30, voorgangster Ds. Winkler Prins. Plaats: De Venus,
Spoolderbergweg 19, 8019 BB Zwolle. De dienst is in de recreatiezaal. 
Aart Hoogcarspel

Zomeruitstapje  op  27 juli 2017
Als zomeractiviteit wordt dit jaar een excursie naar Gees in Drente voorgesteld. We
bezoeken daar de prachtige en interessante beeldentuin, waar nu een zomerexpositie
van ruim dertig kunstenaars is gerealiseerd. Het park van 7 hectare biedt ruimschoots
gelegenheid om ook te genieten  van bomen en planten. (www.beeldeningees)
Goede wandelschoenen zijn aan te bevelen, er zijn vele paden goed verhard (rollator-
vriendelijk), maar op het gras kan ook gelopen worden.
Vanaf tien uur verzamelen we op het parkeerterrein van het oude v.d.Valkrestaurant in
Berkum, daar kunnen we dan de auto-indeling maken; om half elf vertrekken we,
iedere auto op eigen gelegenheid richting Gees (tussen Hoogeveen en Emmen, bij de
auto krijg je een routebeschrijving).
In de tuin is een restaurant, we kunnen dus gezamenlijk lunchen voor de bezichtiging,
of eerst wat rondkijken en dan lunchen, dat bepaalt iedereen zelf.
Kosten entree € 9,00, evenals de lunch voor eigen rekening. Wie meerijdt in een andere
auto betaalt de rijder € 7,00. Het is ongeveer drie kwartier rijden. 
Om enigszins te kunnen bepalen met hoeveel mensen we zullen zijn is opgave wel
gewenst. Maar wie op de dag zelf besluit mee te gaan is uiteraard ook welkom! 
Opgave bij: Ine van Kol, tel.0578617125 of vankol@planet.nl 



Do-Re Pinksterdienst
Op de ochtend van Eerste Pinksterdag was het al vroeg een gezellige drukte in de kerk.
Jong en oud genoten van het gezamenlijke ontbijt, verzorgd door  gemeenteleden. 
De dienst had als thema “De Geest verbindt mensen die binding zoeken”. Tijdens de
dienst was er een moment van “Stilte om te verbinden”, een oefening om samen stil te
zijn. Gedurende twee minuten dachten we na over een vraag die was opgeschreven,
daarna was er één minuut gelegenheid om, voor wie dat wilde, een reactie te geven met
één woord of een korte zin.
De vragen én de reacties uit de gemeente waren: 
1. Wat verbindt mij met God?

Reacties: mensen, natuur, ontmoeting, het leven, liefde, mijn adem, alles dat
is, ontroering, zingen en muziek, verwondering, innerlijke vrede.

2. Wat geeft mij vrede?
Reacties: luisteren naar muziek, vertrouwen, ontmoeting, vriendschap, respect,
stilte, omzien naar elkaar, rechtvaardigheid, actief liefhebben, geborgenheid,
berusting.

3. Hoe kan de ander mij sterker maken? 
Reacties: vertrouwen schenken, door mij te zien, leren van de ander, er te zijn
voor elkaar, bemoediging, openheid, waardering, acceptatie, niet oordelen,
luisteren, ruimte geven en nemen, open staan voor de ander, liefdevolle correctie.
Toen ik tijdens het koffiedrinken met een aantal gemeenteleden over de dienst
sprak, vernam ik dat veel mensen zich herkenden in de woorden die genoemd
werden door de ander. Het was bijzonder om te ervaren dat je, om elkaar te
verstaan, niet altijd woorden nodig hebt, het kan ook met stilte.

Elske Visser

Broos in Zwolle
We gaan een avond organiseren met Annemiek Schrijver en Anne-Miek Vroom. 
Anne-Miek woont in Zwolle en heeft een zeldzame ziekte, waardoor ze, zoals ze
schrijft op haar website, veel bijzondere ervaringen en ontmoetingen heeft. Haar ziekte
bepaalt geenszins haar leven, ze is een erg ondernemende vrouw. Dit voorjaar is ze in
Zwolle geridderd voor haar inzet en bijdrage aan onder andere een goede behandeling
van mensen met een chronische ziekte.
Broos en vitaal. Onze gemeente is ook broos en we willen vitaal blijven. Annemiek
Schrijver gaat Anne-Miek Vroom interviewen en een verbinding leggen met de
aanwezigen. WELKOM!
Locatie en tijdstip van beginnen worden tijdig bekend gemaakt. Waarschijnlijk wordt
h e t maandagavond 25 september, reserveer die datum in uw agenda voor een
bijzondere avond.

Claas G. Hamming



Drie keer naar de kerk in het “saaie” Zwolle
We zijn al ruim 4,5 jaar weg uit Zwolle, maar de banden zijn nog niet verbroken – en
dat hoeft ook niet, als je ergens met veel plezier hebt gewoond. Het toeval – zo dat zou
bestaan – wil, dat we binnen 2 weken alle drie de kerkelijke gemeenten, waar wij actief
waren in Zwolle, hebben bezocht. 
De zondag na Hemelvaart zijn we met de kleindochters uit Wierden naar de Lutherse
kerk geweest, waar wij gastlid zijn geweest, de dochter en schoonzoon zijn getrouwd
en de kleindochters gedoopt.
Via de Nieuwsbrief uit Zwolle hadden vernomen, dat er de zaterdag voor Pinksteren
een doop zou zijn bij de Doopsgezinde gemeente. Omdat we dat nog nooit hadden
meegemaakt, togen we naar Zwolle voor een feestelijke viering in een volle kerk.
De zondag ná Pinksteren waren we alweer in de Wolweverstraat, om het zilveren
jubileum van ds Fride Bonda te vieren. Eigenlijk bleek, dat ze geen jubileum wilde
vieren, want dan kijk je alleen maar terug, maar ze wilde zien hoeveel mensen je op de
been krijgt als je meldt iets te vieren – veel dus, bleek. Het was een feestelijke dienst,
waar de jubilaresse na afloop werd verrast met een rugzakje, waarin bonnen voor meer
concrete zaken, zoals bv. een nieuwe, echte rugzak.
Bij de koffie was er lekkere koek, maar daarna hieven we – Fride zou Fride niet zijn als
het anders was! – het glas met elkaar. Daarna zongen we een lied, geschreven door
echtgenoot Roel. Er is een foto gemaakt met alle aanwezigen.
Kort daarvoor las ik in Trouw, dat het zonder studenten nooit wat wordt en Zwolle saai
blijft. Laten wij nou toch in de veertien jaar dat we er woonden, nooit gemerkt hebben,
dat we in een saaie stad woonden! Als de stad saai is, maken de kerken het gelukkig
nog leuk…..

Madzy van der Kooij

Van de gezamenlijke redacties
Al ruime tijd geleden werd duidelijk dat de bijbelgroepen, leesgroepen en andere
activiteiten zoveel mogelijk voor leden, vrienden en belangstellenden van beide
gemeenten toegankelijk zouden zijn.
De Remonstrantse en Doopsgezinde redacties hebben met elkaar afgesproken dat vanaf
deze uitgave niet alleen de aankondigingen maar ook de verslagen van die activiteiten
in beginsel in het gezamenlijke deel van de bladen worden opgenomen.
Het is immers wenselijk dat ook in die groepsactiviteiten de onderlinge ontmoeting
wordt bevorderd en dat de resultaten voor mensen van beide groepen toegankelijk zijn,
ook voor degenen die er niet bij waren.

De redacties,
Jelma, Karin, Ronald, Tineke, Theo, Willy



DOOPSGEZINDE BERICHTEN

“Menno te water”
Overwegende dat … wij mensen niet naar de kerk
‘moeten’, maar  zelf graag willen, dat onze gemeenten
er vooral zijn voor de nog-niet-leden, dat de gemeente
naar buiten moet, dus ook het water op, dat er van de
zeilers die via Staveren naar de Friese meren gaan een
aantal doopsgezind(gezind) is;
…....ga ik in 2017 op twee zondagen een ontmoeting
organiseren op het water.
De eerste keer: zondagmiddag 30 juli: 14.00-16.00

uur. Op de Morra lig ik voor anker bij de ‘Kuormakkerspôle’. Op dat eiland kwamen in
de reformatieperiode de dopersen uit de omringende dorpen Koudum, Bakhuizen,
Hemelum, Warns en Molkwerum samen om elkaar te ontmoeten … 
Om die ontmoeting gaat het ons ook nu. Mijn ’Flory Victory’, een V22, ligt daar voor
anker. Herkenbaar aan de ‘doopsgezinde’ vlag, daaronder een Nederlandse en een
Friese vlag. Koffie altijd klaar. 
De tweede keer: zondag 27 aug. 14- 16 u. Andere plek: Gossepalen aan de Sneeker-
meer (tegenover de starttoren van het Kolmeersland), aan de oever van de Greate
Griene. Mocht het dan lager wal zijn, dan zijn we in de Siebesloot. Als u langszij komt
afmere:, breng in wat u inbrengen wilt en we hebben het erover. 
Behouden vaart, welkom!  Misschien tot ziens? 
Nadere info: harmennel@doopsgezind.nl of  06 – 149 35 052.

Harmen Thieden Ament 

Vooraankondiging Broederschapsdag te Zwolle, 1 oktober
Het duurt nog een hele tijd, deze Broederschapsdag, waaraan
alle gemeenten uit de Ring meedoen, en die begint om tien uur
in de Wolwever vermaning. Achter de schermen zijn wij al
begonnen met de organisatie. Natuurlijk is er een bijzondere
viering en een verzorgde lunch. Verder worden een bezoek aan
de synagoge, een rondvaart, een stadswandeling, een
jeugdworkshop en een korte filmvertoning onderzocht. We
willen er echt een fantastische dag van maken. Daarom hopen
we dat velen uit de gemeente 4 oktober nu alvast reserveren.
Waar zouden we zijn zonder elkaar?
Ds. Andries Bakker

BROEDERSCHAPSVERGADERING MEI 2017: HOOFD, HANDEN EN HART
In verband met de omvang van dit blad verwijzen we naar het uitgebreide verslag op de
website:
http://www.doopsgezind.nl/dnieuws.php?nr=24836&stuurdoor=nee



KERKELIJK ZWOLLE

Vooraankondiging Vredesweek 2017 in Zwolle
Zoals elk jaar wordt van 16 t/m 24 september de landelijke
Vredesweek gehouden. Dit jaar is het thema: 'De kracht
van verbeelding'. Als er geen droom is over vrede en
gerechtigheid, zullen deze er nooit komen. Martin Luther
King zei al: 'I have a dream!'  Een mooi thema dus om de
moed er in te houden en elkaar te blijven inspireren.
Het Vredesplatform Zwolle coördineert de activiteiten: de
Oecumenische Vredesdienst op 17 september met ds.
Andries Bakker, in de middag een cantatedienst. Op 19
september verzorgt Amnesty een avond. Op 21 september

de Internationale Dag van de Vrede met o.a. een stiltemeditatie. Om 20.00 uur spreken
in de Oosterkerk ds. Herman Koetsveld (PKN) en Enis Koetsveld (moslim) over
interreligieuze dialoog. Op 22 september spreekt Erik Borgman in het
Dominicanenklooster over zijn ervaringen in Noord-Irak, daarna een maaltijd en het
traditionele 'Vredezingen'. 
Het programma staat op:  www.vredesplatformzwolle.nl/agenda. 
In het septembernummer volgt nadere informatie.
Vredesplatform Zwolle: Antoinnette Jacobse, Anneke Nusselder, Sytse en Marlies
Tjallingii, Ineke Tijmes, Maarten van der Werf en Henk Blom

PERSONALIA

Gedoopt: Op 3 juni is Dieneke Maartje Dijksma-Hoogcarspel gedoopt.
Overleden: Op 19 juni, Zr. C. Everaarts-Vos.

AGENDA
do 27 juli Zomeruitstapje naar Gees
zo 30 juli Menno te Water
zo 27 aug Menno te Water

In verband met de omvang van dit nummer staan de adressen vooraan op de
binnenzijde van de omslag.

Inleverdatum kopij 25 augustus 2017 
(redactieadres: Meester Koolenweg 43, 8042 GC Zwolle)
Of per E-mail: debrugdgzwolle@gmail.com     
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