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Doopsgezinde gemeente Zwolle 
 

Van Blinde vlekken, Dopers Vredesgetuigenis en toekomst! 

 

Weet u wat het jaarthema voor dit jaar is? Blinde vlekken! Dat kwam niet zomaar uit 

de lucht vallen. het is namelijk voortgekomen uit het thema waar de Wereldraad van 

kerken vorig jaar mee begon en waarmee wij doopsgezinden in Nederland ons hebben 

verbonden: Een pelgrimage van gerechtigheid en vrede. Het thema “blinde vlekken” 

wil ons uitdagen om te onderzoeken wat ons hindert om die pelgrimage te gaan. Anders 

gezegd: wat staat ons toch steeds weer in de weg om concreet te werken aan 

gerechtigheid en vrede in deze (onze) wereld? Doopsgezinden hebben het altijd gehad 

over hun vredesgetuigenis. Zo langzamerhand heb ik het gevoel dat dat getuigenis in 

onze kringen behoorlijk aan inflatie onderhevig is. Natuurlijk, er is nog steeds een 

harde en kleine kern van mensen die onvermoeibaar aandacht vraagt voor het uitdragen 

van vrede. Vaak en terecht gekoppeld aan het begrip gerechtigheid. Maar wordt het nog 

breed gedragen in onze snel krimpende broederschap? De vraag stellen is hem eigenlijk  

al beantwoorden. Misschien heeft het te maken met de grijzer wordende broederschap, 

vermoeid geworden door al die discussies rond vrede, die de vredeslier aan de wilgen 

heeft gehangen. Dat het doperse vredesgetuigenis bijna totaal is weggezakt binnen 

(veel) doopsgezinde gemeenten is dan ook geen wonder. Wel tracht het seminarium in 

Amsterdam via Fernando Enns dat vredesgetuigenis nog handen en voeten te geven, 

maar ik betwijfel of het neerdaalt in onze dierbare gemeenten die op dit gebied 

opnieuw stillen in den lande zijn geworden. Onlangs klonk, met het oog op de 

verkiezingen volgend jaar, de nieuwe roep om de dienstplicht voor jongens en meiden 

in te voeren. Onze geledingen telt nog vele dienstweigeraars, maar de nieuwe 

dienstplichtroep heeft, volgens mij, nog nergens onrust veroorzaakt binnen de 

doopsgezinde wereld. Zelfs vanuit de harde kern van vredesmensen binnen onze 

broederschap heb ik nog geen echt tegengeluid gehoord. 

In een wereld die wordt geconfronteerd met snel oplopende spanningen zou het oude 

doperse vredesgetuigenis een wereld van verschil kunnen maken. Onderzoeken hebben 

aangetoond dat het vertrouwen in kerken tegenwoordig zeer gering is. Andere 

onderzoeken leren dat de maatschappelijke (en politieke) invloed van de kerken geen 

rol meer speelt in onze samenleving. Dat is, als je de rol van de kerken in het verleden 

bekijkt, ook geen wonder. Het getuigt echter van een blinde vlek om steeds achterom te 

kijken en te blijven hangen in conclusies over gedane zaken of juist niet gedane zaken. 

Vanuit een Bijbels en gelovig perspectief zouden de kerken in deze tijd weer het lef 

moeten hebben om een duidelijke boodschap over de grote vraagstukken van nu uit te 

dragen. Daarbij zou het voor doopsgezinde gemeenten een geweldige uitdaging zijn om, 

al dan niet samen met anderen, een eigen geluid te laten horen die de ontspanning en de 

dialoog tussen mensen in onze directe omgeving en daarbuiten bevordert. Het 

overwinnen van de blinde vlekken voor ons eigen vredesgetuigenis biedt nieuwe 

kansen voor het voortbestaan van onze gemeenten in welke vorm dan ook! 

Ds. Andries H. Bakker  



KERKDIENSTEN van de remonstrantse en doopsgezinde gemeenten 

Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur 

 06 nov  do ds. A.H. Bakker 

 13 nov  redo  mw.ds. G.E. Bonda, gedachtenisdienst 

 20 nov do ds. A.H. Bakker, avondmaal 

 27 nov  do  Br. D.J. Steenbergen, Zwolle 

De Venus   Spoolderbergweg 19, aanvang 10.30 uur 

 13 nov   Ds. J. Vonk, Driezorg 

 27 nov  do mw. B. Groen-Mol, Giethoorn 

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 

 

VANUIT DE DOMINEESKAMER 

Onlangs ben ik gestart met de cursus “Verkenning Doopsgezind”. Prachtig dat vier 

mensen, van jonger tot ouder, mee doen aan deze oriëntatie. Het was nog mooier 

geweest als een aantal “oude en getrouwe leden” aan tafel hadden gezeten. Een 

verkenningstocht is er bij gebaat dat vooral persoonlijke ervaringen en inzichten de 

horizon verbreden. Met leden kan een verkenning, zoals ik die organiseer, nog rijker 

worden. Ondanks de oproep van mijn kant zijn er geen leden op ingegaan. Jammer. 

Verder heb ik met de kerkenraad gesproken over volgende stappen die onze gemeente 

zou kunnen nemen om een gezonde toekomst tegemoet te gaan. Dankzij het werk van 

Tineke de Vries begint de structuur binnen de gemeente aardig op gang te komen, 

omdat veel verschillende mensen worden ingezet. In een gemeente van mondige 

mensen voelt ieder zich verantwoordelijk voor elkaar (natuurlijk tot op zekere hoogte) 

en voor de gemeente. Een steeds grotere groep mensen voelt zich in woord en daad 

betrokken bij de gemeente. Prachtig! Zelfs de kerkgang -o wonder- lijkt iets beter te 

worden. M.a.w. we zijn op de goede weg. Toch heb ik de kerkenraad laten weten dat ik 

mij afvraag hoe groot de houdbaarheid is van datgene wat wij als gemeente op dit 

moment zijn en in gang hebben gezet? Het gaat daarbij o.a. over het ontbreken van een 

stuk toekomstvisie: hoe willen en kunnen wij onze gemeente voortzetten? Ik heb de 

kerkenraad om instemming gevraagd om op korte termijn een aantal “open-kring-

gesprekken” te gaan organiseren rond het thema “loslaten en aanpassen”. De 

kerkenraad is hiermee akkoord gegaan. U kunt dus binnenkort via de mail of de post 

een uitnodiging van mij  tegemoet zien. Ik hoop dat veel mensen uit onze gemeente aan 

deze “open-kring-gesprekken” mee doen vanuit hun niet-vrijblijvende verbondenheid 

met de gemeente.  

Misschien ten overvloede: mocht u een bezoekje van mij om welke reden dan ook op 

prijs stellen, dan verneem ik dat graag. Ik heb nu bijna alle leden en belangstellenden 

een keer bezocht. Ik probeer die ronde af te ronden. Bij de volgende ronde, die al 

begonnen is, laat ik mij leiden door prioriteiten. Die stel ik vast vanuit eigen 

waarnemingen die natuurlijk niet “heilig” zijn. En u weet het: mocht u iets bijzonders 

weten over een ander (of over u zelf natuurlijk) waarvan u denkt dat het belangrijk 

genoeg is dat ik dit te horen krijg? Laat het mij weten!  

 

Met een hartelijke groet vanuit de domineeskamer,  

ds. Andries H. Bakker  



VAN DE KERKENRAAD 

 

De laatste kerkenraadsvergadering (oktober) is geopend met het voorlezen van het 

onderstaande Moslim-gebed voor Vrede. 

De buurtbrunch op 25 september is goed verlopen. Buurtbewoners leerden elkaar  

kennen en ontmoetten kerkgangers, sommigen namen een kijkje in de kerk. Eén 

buurtbewoner heeft een voorouder die diaken in de doopsgezinde gemeente is geweest 

en die hebben we op het bord in de hal opgezocht. 

Met de overbuurman Klompjan is overleg geweest over de op handen zijnde bouw in 

de Wolweverstraat. Bioscoop De Kroon wordt gesloopt en er komen appartementen 

voor in de plaats. We volgen de bouwplannen. 

Het nieuwe ‘sleutel’-systeem met codes levert nog wat ruis en vragen op. In de 

kerkenraad is afgesproken, dat steeds één van de kerkenraadsleden vroegtijdig 

aanwezig zal zijn (9u15), zodat koster en koffiedienst dan tijdig hun werk kunnen doen.  

Op voorstel van ds. Andries Bakker heeft de kerkenraad een Steunfonds Eigen 

Gemeente ingesteld, met een bedrag daarin voor 2016-2017 van € 1000,--. Ieder jaar 

wordt het bedrag weer aangevuld tot € 1000. De predikant en een vertrouwenspersoon, 

in dit geval br. Reinier Zweep, beschikken hierover in stilte en bescheidenheid. 

Uit de toelichting van ds. Andries Bakker: “in de gemeenten, waarmee ik in contact sta, 

kent men soms een bescheiden noodfonds, dat door de leden en belangstellenden van 

de eigen gemeente als een ”uitgestoken warme hand” wordt ervaren. Een contributie 

voor één van de kinderen, het kampgeld van bv. een AKC-kamp (dat nooit volledig 

door een vrijplaatsenfonds wordt gedekt), een goede tweedehands fiets als de eigen 

fiets is gestolen, daarom gaat het”. 

Jaarlijks collecteren we enkele keren voor dit fonds, de eerste keer op 30 oktober. 

Een tussenrapport is met beide kerkenraden afzonderlijk besproken en daarna is het 

eindrapport opgesteld. Dat eindrapport zal op 15 november in een gezamenlijke 

vergadering van beide kerkenraden met de commissie besproken worden. 

 

Aart Hoogcarspel 

 

Moslim gebed voor Vrede 

In naam van God, die zegen en genade brengt. 

Eer aan de Heer van het Universum, 

die ons geschapen heeft 

en ons tot stammen en naties maakte, 

opdat wij elkaar mogen kennen, 

en niet opdat wij elkaar verachten. 

Als de vijand naar vrede neigt, 

neig dan ook naar vrede en vertrouw op God, 

want het is de Heer die alles hoort en ziet. 

En Gods dienaren zijn het meest begenadigd 

als ze op aarde rondlopen in bescheidenheid  

en als we hen aanspreken, zeggen we “VREDE” 
  

Overgenomen uit Handboek Vredevolle Samenleving 



VAN DE GEMEENTE 

 

Doopsgezinde huiskamer-avonden Dalfsen/Nieuwleusen 
Regelmatig, zo'n 7 á 8 keer per jaar komen we bij elkaar bij iemand thuis. 

“We” zijn: Tineke en Ronald, Piet en Matti, Greet, Gerda, Tineke, Hezel, Lieke, 

Machteld, Dirk, Dodo en Inge. 

Zo’n 13 personen, de meeste woonachtig in Dalfsen en Nieuwleusen, een enkeling in 

Zwolle en de laatste die zich bij ons aan sloot woont sinds kort in Mariënheem. 

Wat hebben we gemeen met elkaar: dat is onze vrijzinnig protestantse achtergrond. 

De meesten zijn doopsgezind, een enkeling is belangstellende of niet gebonden. 

Opvallend is dat niemand van oorsprong uit Overijssel komt. Het zijn de provincies 

Friesland, Groningen, Noord- en Zuid-Holland en Zeeland waar de oorsprong van de 

leden van  onze groep ligt.  

De avond begint steevast om 19u30. De plaats van samenkomst rouleert. Eerst komt 

het wel en wee aanbod en na zo'n 15 á 20 minuten  praten we over het onderwerp dat 

de gastvrouw of -heer inbrengt. 

Altijd weer verrassend wat het thema wordt. Zij of hij leidt ook zoveel mogelijk de 

discussie. Opgelet wordt of een ieder ook aan het woord komt. 

Woensdagavond 19 oktober waren we thuis bij Tineke de Vries. Zij bracht in: 

“voltooid leven” en benadrukte “wat is een voltooid leven”. Dit naar aanleiding van de 

discussie die op dit moment speelt in de politiek. In de 2e Kamer tekent zich immers 

een meerderheid af die personen boven de 70 de ruimte wil geven om bij een voor hun 

gevoel voltooid leven, afscheid van dit leven te nemen. 

Het zelf in de hand hebben, een boeiend onderwerp dat best de tongen los maakt. Ook 

een onderwerp waar we niet direct ja of nee op kunnen zeggen. Er zitten zowel 

negatieve als positieve kanten aan. Het nuttige van deze avond was dat je weer eens 

naar elkaars standpunten en argumenten luisterde. En soms kwamen er ook verhalen 

langs wat iemand persoonlijk beleefd heeft in zijn of haar leven. 

Op een maandagavond in november zijn we te gast bij Inge Corstanje. Nu al benieuwd 

wat zij aandraagt. 

 

Dirk Brugman  
  



 

 

 

 

 

 

 

 

Afscheid nemen…. 

 

Afscheid nemen 

is met zachte vingers 

wat voorbij is dichtdoen 

en verpakken 

in goed herinneringen… 

 

is verwijlen bij een brok leven 

en stilstaan op de pieken 

van pijn en vreugde. 

 

Afscheid nemen 

is met dankbare handen 

weemoedig meedragen 

al wat waard is niet te vergeten… 

 

is moeizaam de draden losmaken 

en uit het spinrag der belevenissen loskomen 

en achterlaten en niet kunnen vergeten. 

 
Dietrich Bonhoeffer 

 

  



Vredesweek 

De vredesweek (thema: "Vrede verbindt") is weer achter de rug 

(laatste week van september). Zoals andere jaren was er weer 

een hele week vol activiteiten. Zondag 18 september werd in 

onze kerk aandacht aan deze week besteed tijdens de startdienst. 

Er waren weer mooie flyers met het hele programma erop. Dat 

zou toch typisch iets voor Doopsgezinden moeten zijn? 

Waarom ben ik nou zo teleurgesteld, dat ik zo weinigen van 

jullie zie? Leeft het niet? Is het een ver van m'n bed show?  

Omdat ik aan het begin van deze week ziek was, kon ik niet 

aanwezig zijn bij "vrede in de soep laten lopen", waar een soep gekookt werd van door 

ieder meegebrachte ingrediënten. Ook niet bij de film "Mijn zoon is Jihadist". 

Ik heb enorm genoten op vrijdag in het Dominicanenklooster van "dialoog over 

geweldloosheid" en vredeszingen. Prachtige liederen en teksten.  

De vredeswandeling zaterdagmiddag vanuit onze kerk deden we met z'n drieën; bidden 

met de voeten met prachtig weer, veel om over na te denken en diepzinnige gesprekken. 

De film "The March" op zaterdagavond laat mij voorlopig niet los. Een film uit 1990 

die nu heel actueel is. Het gaat over een grote stroom vluchtelingen uit Afrika die voor 

de droogte vlucht. De lijn van het verhaal is de discussie tussen de charismatische 

leider van de vluchtelingen en de (vrouwelijke) Europese Commissaris voor 

ontwikkelingshulp. 

Uitspraken die mij heel erg troffen omdat ze zo waar zijn: 

"Ik geloof dat wij arm zijn, omdat jullie rijk zijn." 

"Wij kosten jullie $ 50 per jaar, aan een kat betalen jullie $ 200 per jaar. Kan ik niet je 

kat zijn?" 

"De waarheid is, dat u naar huis gaat en wij hier blijven en sterven. Wij leven 

onzichtbaar, wij sterven onzichtbaar." 

Aan het eind van de film bereiken de vluchtelingen Gibraltar. Daar staat een tot de 

tanden toe bewapende legermacht hen op te wachten. 

Misschien een (onsmakelijke) film voor een Smakelijke Movie Meeting? 

 
Karin Janze 

 

Gevarieerd programma in Vredesweek 

Wat hebt u als lid van onze Doopsgezinde Gemeente gemerkt van de afgelopen 

Vredesweek?  

Er waren aankondigingen in ons gemeenteblad, op een flyer met op de achterkant de 

kleurige vredesvlag en in dag- en weekbladen, zelfs voor de radio (programma 

'Hoogtij' van Radio-Oost op zondagochtend). Onze gemeente bood aan haar leden de 

vredeskrant 'Vrede verbindt' aan. Een aantal leden hebben daadwerkelijk deelgenomen 

aan programma's van het zeer gevarieerde aanbod in Zwolle. Voor het Vredesplatform 

dat alles coördineerde was het verheugend dat van steeds meer kanten een aanbod werd 

gedaan. Zo was dit jaar ook het Humanistisch Verbond van de partij met een film- en 

praatavond over het moeilijke dilemma, wanneer je eigen zoon zich aansluit bij de 

Jihadisten. Van heel andere aard was het Gebedshuizenpad door SLAG (Samen Leven 

Anders Geloven) met een bezoek aan synagoge en kerk (onze eigen kerk). Helaas kon 



op het laatste moment het bezoek aan een moskee niet doorgaan, maar dat bood aan de 

andere kant weer meer tijd voor een boeiend gesprek over de vredestradities in de 

verschillende religies, mede dankzij de aanwezigheid van enkele moslims. 

Weer heel anders was de avond in de Creatieve Coöperatie, waar onder de titel 'Vrede 

in de soep' gezamenlijk soep gekookt werd en tegelijkertijd verhalen en meningen 

werden verteld, met ook nog mooie muziek. Muziek was ook een belangrijk element 

bij de bijeenkomst in het Dominicanenklooster, waar een gitarist een impressie van 

geweldloosheid weergaf. Daarna werd over dit thema gepraat, om tenslotte in de 

kloosterkerk samen te zingen en te bidden tijdens het traditionele 'Vredezingen'. Bidden 

en zingen gebeurde natuurlijk ook tijdens de cantate- en vesperdienst in de Grote of 

Sint Michaëlskerk op de eerste zondag en in de oecumenische kerkdienst in de Onze 

Lieve Vrouwe Basiliek op de slotzondag van de Vredesweek. Niet onvermeld mag 

blijven de zeer bijzondere film 'The March' op de zaterdagavond in de Doopsgezinde 

kerk. Deze al in 1990 gemaakte film gaf een even indringend als actueel beeld van de 

vluchtelingenproblematiek, veroorzaakt door het grote verschil in welvaart tussen 

mensen in Afrika en West-Europa. Wellicht is het de moeite waard om voor de 

afwezigen de film nog eens te vertonen. Tenslotte waren er nog het Politiek Café over 

vrede in Europa en de door Hogeschool Windesheim verzorgde debatavond over 

grenzen met als spreker o.a. Paul Scheffer. Voor wie er dit jaar niet bij was: volgend 

jaar hopen we weer een even boeiende Vredesweek in Zwolle te kunnen aanbieden. 

 

Henk Blom  

lid Vredesplatform Zwolle 

 

Het gaat goed met de vrede in onze wereld! 

Vredesweek, reden voor een feestje. 

De laatste jaren zijn er vele crisissen over ons heen gekomen en steeds meer mensen 

worden somber, raken hun goede humeur kwijt of duiken onder in onverschilligheid. 

Wereldleiders maken het nog bonter door keer op keer te beweren dat de wereld 

onveiliger is geworden. Toch hebben ze ongelijk. Er is ook geen reden voor 

somberheid, want het gaat goed met de vrede in onze wereld. 

Vergeleken met 1990 is de wereld van 2016 een stuk vrediger volgens het Zweedse 

onderzoeksinstituut SIPRI en de Global Peace Index. Wereldwijd zijn er nu 11 grote 

gewapende conflicten, met de oorlog in Syrië en Irak als de meest gruwelijke. Iedereen 

zal beamen dat dat 11 oorlogen te veel zijn, maar in 1990 waren het er nog 26. Zestig 

jaar geleden stierven jaarlijks 22 op de 100.000 mensen door oorlogsgeweld en 

terrorisme. Vandaag gaat het om 1,5 oorlogsdode per 100.000. De kans dat we door 

geweld of door een aanslag om het leven zullen komen, is nog nooit zo klein geweest. 

De kindersterfte is fors afgenomen met meer dan de helft sinds 1990. Dat jaar stierven 

in ontwikkelingslanden 12 miljoen kinderen aan ziektes en ondervoeding. Hoewel de 

wereldbevolking is gegroeid, was dat aantal in 2012 gedaald tot 6,6 miljoen en die 

trend zet zich voort. 

Er zijn 25 vrouwelijke presidenten en minister presidenten in de wereld, maar er waren 

nog nooit zo veel schoolgaande meisjes. Mondiaal gaan er nu ongeveer evenveel 

meisjes naar school als jongens. 

Kijk ook eens naar de groei van het aantal democratieën. Er zijn vandaag 87 landen met 



een democratisch bestuur, er zijn 47 'gemengde systemen' en 22 autoritair geregeerde 

landen. In 1975 was de verhouding omgekeerd: 82 autoritair geleide landen tegenover 

34 democratieën. 

Het is tijd om de vrede te vieren en afstand te nemen van somberheid. Niet door weg te 

kijken van de soms harde en pijnlijke werkelijkheid, maar ons bewust te zijn hoe 

nieuws wordt gemaakt. Achtergronden kunnen ons bij schokkende gebeurtenissen 

greep geven op het nieuws, zodat het ons niet meer kan overspoelen. Het is verheugend 

dat steeds meer media 'goed nieuws' en achtergronden bieden om mensen breder te 

informeren en te inspireren. Vredeseducatie kan kinderen en jongeren gereedschap 

bieden om zelf in de eigen omgeving vrede te maken. Want vrede komt voort uit de 

handen van mensen, heel concreet, elke dag. 

 
Jan Durk Tuinier 

 

(Liturgisch) bloemschikken 

De feestdagen komen er weer aan en zo wordt de aandacht al snel weer gericht op het 

versieren van de kerk met Kerst. Amy Belger verzorgt al sinds jaar en dag de 

bloemstukken aan de hoedenknoppen. Daarnaast verzorgt Elsbeth Goslings het overige 

deel van de versiering van de kerkzaal.  Het zou fijn zijn wanneer mn. Elsbeth hulp 

krijgt bij deze grote klus.  Van de aanmelders voor het liturgisch bloemschikken zijn er  

nog enkelen werkzaam in het arbeidsproces en niet overdag beschikbaar. Mocht u ook 

mee willen werken aan het versieren van de kerk dan bent u van harte welkom. 

Woensdag 7 december om 14.00 uur vindt de voorbespreking plaats in de Mennozaal.  

Dinsdag 13 december gaat het versieren vanaf 10.00 uur van start totdat het gereed is. 

De mannen van de kerstboom komen natuurlijk ook in actie. Wanneer is op dit moment 

nog onbekend. 

 

Huissamenkomst Zwolle (Gemeentekring) 

Dinsdag 22 november wordt de 1
e
 huissamenkomst (voorheen als gemeentekring 

aangekondigd) voor die wijken georganiseerd waarbij het in de  wijk zelf moeilijk of 

niet mogelijk  is om  tot het organiseren hiervan te komen. We starten in de Mennozaal 

van de kerk. Het kunnen avonden rond een zelf gekozen thema zijn waarbij  we elkaar  

ontmoeten en gedachten kunnen delen. Deze eerste keer kan ieder zijn/haar  

verwachtingen van een huissamenkomst kenbaar maken en  mogelijk komen we nog 

toe aan een onderwerp dat iemand graag bespreekbaar wil maken. De onderwerpen 

kunnen heel divers zijn en zo uit het leven gegrepen. Deze avond zal geleid worden 

door Tineke de Vries. 

Alle leden/belangstellenden kunnen hieraan deel nemen. Mocht blijken dat de 

avonduren niet het juiste tijdstip is, laat het de trekkers van het taakveld contact 

(= Bauwien en /Manuela) dan weten. Dan  kunnen we afhankelijk van de interesse 

ook een ochtend en/ of middag samenkomst plannen. 

 

Tineke de Vries 

 

 

Van dromen naar doen (4)  



Het rangschikken van de artikelen in De Brug naar taakvelden is, in verband met de 

beschikbare pagina’s en de hoofd-indeling in het blad moeilijk uitvoerbaar.  

De taakvelden zijn er om helder te maken wie wat doet binnen de gemeente en is dus 

van organisatorische aard. Het ging er vooral om de kerkenraad werk uit handen te 

nemen dat door de leden zelf gedaan kan worden. De deelnemers -werkers- in een 

taakveld weten wat zij “mogen” doen en ook wie de trekker van hun taakveld is. De 

trekkers van de taakvelden staan uiteraard in contact met de kerkenraad. Zodoende kan 

de aansturing vanuit de kerkenraad en de communicatie onderling voldoende gestalte 

krijgen. Op de achterpagina zijn de adressen van de trekkers opgenomen. 

Dit stuk is onder verantwoordelijkheid van de redactie opgesteld. 

 

Vrijwilligers gezocht! 

Stichting Voor Elkaar Zwolle is er voor en door Zwollenaren. Met 50 vrijwilligers 

helpen wij mensen met schulden en mensen die werkloos zijn. We krijgen inmiddels zó 

veel vragen om hulp, dat we dringend op zoek zijn naar extra vrijwilligers voor ons 

project SchuldHulpMaatje. We willen graag iedereen kunnen helpen. Help jij mee? 

Ben jij bereid om als ‘maatje’ je cliënt bij te staan in een moeilijke periode in hun leven?  

Lukt het je om samen met hem/haar inzicht te krijgen in de financiën? 

Ben jij goed in het zoeken naar oplossingen? 

Ben jij bereid onze driedaagse training tot ‘SchuldHulpMaatje’ te volgen? 

Word dan SchuldHulpMaatje bij Voor Elkaar Zwolle! We zijn ontzettend blij met je 

hulp. Meer weten of aanmelden via: schuldhulpmaatje@svez.nl Na aanmelding 

ontvang je vast wat informatie over onze stichting en de vrijwilligersfuncties.  
 

 

 
 

Derde Preek van de Leek: Rinus van Warven 

Met de Preek van de Leek bieden de Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente 

Zwolle personen met uiteenlopende achtergrond een podium om te vertellen over hun 

passie en inspiratiebronnen aan de hand van tekst, muziek en beeld.  

Wat bezielt Rinus van Warven? Rinus is al dertig jaar in gesprek met christenen, joden, 

moslims, humanisten, hindoes, boeddhisten, atheïsten, vrijmetselaars, rozenkruisers, 

theosofen en aanhangers van tal van andere stromingen. Zijn grote passie is het 

ontwikkelen en doorgeven van kennis over de verschillende culturen en levens-

beschouwingen die de wereld rijk is. Hij zet zijn kwaliteiten ook in ten behoeve van de 

kwetsbare mensen en groeperingen in de samenleving. Waar haalt Rinus van Warven 

zijn inspiratie vandaan voor dit werk?  

Na afloop is er gelegenheid om samen met Rinus van Warven een kopje koffie/thee te 

drinken en nog even na te praten. De toegang is vrij, bij de uitgang is er gelegenheid 

om een vrijwillige financiële bijdrage te doneren om de organisatie van de Preek van de 

Leek mogelijk te maken.  

De Preek van de Leek is op zaterdag 29 oktober van 19.00 tot 20.00 uur.  

Plaats: Wolweverstraat 9, Zwolle.   



 

 

 

 

 

Herfstplaatje 

 

de zomer is voorbij 

het leven neemt zijn vlucht 

op weg naar de winter 

 

de late najaarszon 

 geeft een gouden glans  

aan het bruine blad 

 

 

de zomergasten  

zoeken hun weg  

naar verre oorden 

 

straks komt de winter  

en rust de aarde  

voor een nieuw seizoen 

 

De Schepper overziet  

houdt het in zijn hand  

geeft wat nodig is. 

 
 

Ina van der Welle- Boersma 

Ingezonden door Joke van Vuure  

  



Verkenningstocht Doopsgezind 

Voor diegenen die wat meer over de achtergronden van dat “doopsgezinde geloof” 

willen weten organiseer ik een “verkenningstocht”. Het is min of meer een 

oriëntatiecursus voor mensen die verder willen kijken dan het bekende en 

goedbedoelde rijmelarijtje:  

Dopen wat mondig is 

Spreken dat bondig is 

Vrij in het christelijk geloven 

Daden gaan woorden te boven 

Waarom denken doopsgezinden (misschien) vaak zo anders over het geloof als mensen 

van diverse andere kerkgenootschappen? En hoe zit het met hun opvattingen over 

ethische kwesties? Wat is toch dat Vredesgetuigenis en waarom hechten (veel) 

doopsgezinden zo’n grote waarde aan de verbinding c.q. betrokkenheid met de 

gemeente? Daarnaast ook de nodige feiten, verhalen en wetenswaardigheden over deze 

beweging die vanuit Zurich in de 16 de eeuw Nederland veroverde om vervolgens een 

wereldbroederschap te worden. Redenen om belangstellenden van harte uit te nodigen 

om deze cursus mee te maken.  

 

Gesprek in de middaguren / Bronnen van traditie 
Nadat we ons verdiept hebben in de ideale figuur die Jozef, de zoon van Jakob, leek te 

zijn gaan we deze keer de zegen van Jakob over zijn twaalf zonen lezen (Genesis 49). 

Twaalf zonen, dat betekent twaalf verschillende mensen, met ieder andere 

eigenschappen. 24 november, 14.00 uur bij Tineke Boot Izak Osstraat 44.  

 

Gesprek in de avonduren 

Over Paulus en zijn inzichten. Zoals blijkt roepen de wijsheden van Paulus veel 

vastgelopen ideeën op. Het is steeds de vraag of dat aan Paulus ligt of aan de traditie 

die op sommige dingen nogal sterk de nadruk heeft gelegd. We moeten steeds in 

herinnering roepen wat de situatie was waarin een tekst is geschreven. En vaak kun je 

een hoop ballast de deur uitdoen! 

Iedereen is welkom. 24 november, Mennokamer 20.00 uur   info:gebonda@planet.nl 

 

Literatuurkring 

Maandag 29 september was de literatuurkring voor de 1
e
 maal bijeen. De kring heeft 

afgesproken om 4 x in een seizoen bij één van de deelnemers thuis bij elkaar te komen 

op de 4
e
 donderdag van de desbetreffende maand. Het eerste boek wat gelezen gaat 

worden is ‘de Stamhouder‘ van Alexander Münninghoff. Nieuwprijs is € 19,90 en als 

E-book € 11,99. Het boek wordt besproken op 24 november van 19.30–22.00 uur. 

Locatie: Sity Krijtenburg, H. Roland Holststraat 28,  Tel. 038-4532056.  

Mocht u aan willen aansluiten bij de groep dan is dat natuurlijk mogelijk. 

Gangmaker van deze activiteit is Kor Pollema. kpzwolle@telfort.nl tel. 038-4547500 

  



DoRe leeskring 

Het boek 'Liberaal Christendom, ervaren, doen, denken' (uitgeverij Skandalon, 2016, 

€21.95) is wellicht een aardig onderwerp voor een nieuwe leeskring. Eén van de 

redacteuren, Wouter Slob, geen familie van Arie, hield recent in de Zwolse Grote Kerk 

een toelichting op dit boek van schrijvers van diverse pluimage en taal. Het idee is om 

in januari te starten en dan om de twee á drie weken bij elkaar te komen op een 

maandag- of dinsdagavond. Voorlopig tot begin mei. Fride Bonda is bereid om te 

ondersteunen maar dat hangt van plaats en tijd af. Bent u geïnteresseerd dan kunt u zich 

melden bij Willem Spiers via de mail: wj.spiers@home.nl  

 

Willem Spiers 

 

1 + 1 = 3 

Wie kent niet dit sommetje waarmee wordt geduid op een synergie-effect, dat kan 

ontstaan door samenwerking. Al jaren wordt door Doopsgezinden en Remonstranten in 

Zwolle met wisselend succes samengewerkt. Het lijkt wel of er een doorgaande 

golfbeweging is van naar elkaar toegroeien en weer afstand nemen van elkaar.  

In de Doopsgezinde gemeente is onlangs onderzoek gedaan naar de toekomst-

mogelijkheden. Door het kleiner en ouder worden van het ledental ziet de toekomst er 

niet rooskleurig uit. Er is een uitgebreide enquête geweest onder de leden, waaruit 

duidelijk een aantal wensen naar voren kwam. Eén van die wensen is de nauwere 

samenwerking met de Remonstranten. Om dat verder te onderzoeken is dit voorjaar een 

commissie ingesteld. Deze wordt gevormd door drie remonstranten:  Willy Prangsma, 

Willem Spiers en Jasper van der Horst en  drie doopsgezinden: Renze Zijlstra, Ronald 

Tuinstra en Lieuwe Dijkstra. De werkgroep koos heel toepasselijk als naam: 3 + 3. Ze 

kwam vijf keer bijeen om in een open en prettige sfeer de mogelijkheden te bespreken.  

Dat leidde tot een tussenrapportage, waarop de kerkenraden konden reageren. Op 16 

oktober verscheen de eindrapportage. Binnenkort bespreken we die in de kerkenraad 

om vervolgens op 15 november a.s. het gesprek aan te gaan met de Doopsgezinde 

kerkenraad. Uiteraard zijn de commissieleden hierbij van harte welkom. 

De eindrapportage is een gedegen werkstuk. Er is onder meer gezocht naar de positieve 

aanknopingspunten zoals: Het gebruik van hetzelfde gebouw, de historie, de demo-

grafische samenstelling, bestaande persoonlijke contacten, de samenwerking elders en 

“last but not least” de al bestaande gezamenlijke activiteiten.  

Daarna is een aantal aandachtspunten geformuleerd. Om er een aantal daarvan te 

noemen: Ervaringen uit het verleden, gevoel van urgentie, samenwerking tussen de 

voorgangers, traditie, inhoud en sfeer, ieders eigenheid, organisatie, etc. 

Ook is een aantal mogelijke samenwerkingsvormen beschreven en 

aanbevelingen gedaan. Het spreekt vanzelf, dat we deze ontwikkelingen graag 

willen bespreken met de leden, vrienden en belangstellenden. Voorafgaand 

aan dat gesprek willen wij met een vragenlijst de mening polsen. De uitslag 

van die enquête zou leidraad kunnen zijn voor dat gesprek. 

We gaan voor eenheid in het nodige, vrijheid in het onzekere en in alles de liefde. 

 

Namens de Remonstrantse kerkenraad, Claas G. Hamming 



Van de redacties 

In overleg met de kerkenraden besloten de redacties om van het december/januari-

nummer één gezamenlijk nummer te maken. Er zijn in die periode zoveel gezamenlijke 

activiteiten dat het ons praktisch lijkt om dit te doen. De bijdragen mogen naar de 

bekende mailadressen, rembladzwolle@gmail.com of debrugdgzwolle.nl, gezonden 

worden. De inleverdatum is vrijdag 18 november 2016. 

 

   

 

KERKEN ALS PODIUM 

 

 

 5 nov. Basiliek Monteverdi Kamerkoor Utrecht o.l.v. Wilko Brouwers 

  presenteert het programma “Time is endless”. 

  Werken van Vytautas Miskinis en Cyrillus Kreek.  

12 nov. Doopsgez. Kerk Mikkel Skorpen, tenor en Ruben Tekelenburg, piano 

  Werken van Schubert, Grieg en Finzi. 

19 nov. Plantage kerk Brass Choir Midden Nederland ( BCMN ), Koperensemble 

  o.l.v. Stephan Koppelaar, speelt muziek van klassiek tot 

  hedendaags. Zowel serieuze als humoristische  

  koperblaasmuziek. 

26 nov. Oosterkerk Vocaal Ensemble Rijssen, olv Jan-Geert Heuvelman 

  Werken van J.M. Bach, J.S. Bach en improvisaties rond het 

  thema 'Jesu meine Freude'.  

 

 
 

DOOPSGEZINDE BERICHTEN 
 

GDB - doopsgezinde retraites 2017 
De Gemeenschap voor Doopsgezind Broederschapswerk organiseert in 2017 twee  

retraites beide op Buitengoed Freshiem in Steenwijk. 

Retraite 1  van vrijdag27 t/m zondag 29 januari voor vrouwen, mannen en (echt-) 

paren. Thema: “De smaak van stilte”. Retraite 2 van 24 t/m 26 maart voor vrouwen. 

Thema “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet en de kleur is ….!”. 

Informatie te verkrijgen bij: Marije Koettnitz-Worst, B. Venemastraat 11 B7, 9671 AA 

Winschoten. Telefoon: 0597-856220 / 06-15012674, email: marijeworst@yahoo.nl   
 

Avond met de Ring Zwolle 

Ervaringen met doopsgezinden vanaf 2002 tot 2016 door Henk Stenvers 
Met elkaar buigen we ons over de vraag hoe ziet de toekomst van ons doopsgezinden 

eruit? Henk tenvers, algemeen secretaris/directeur van de ADS, doet verslag over zijn 

studieverlof. Hij heeft in opdracht van de broederschapsraad gereflecteerd op zijn 

ervaringen in de laatste veertien jaar. Met elkaar kunnen we in gesprek gaan over hoe 

onze toekomst eruit kan gaan zien.  

U bent op 17 november vanaf 19.00 uur welkom in de Doopsgezinde-Remonstrantse 

kerk van Meppel, Vledderstraat 20, (Hoek Marktstraat-Vledderstraat) 7941LC Meppel. 



KERKELIJK ZWOLLE 

 

Benefietconcert voor Amader Nir 

Wegens het succes van het concert van november 2015 organiseert de Werkgroep tegen 

mensenhandel weer een benefietconcert op zondagmiddag 27 november om 15.30 uur 

in de Doopsgezinde kerk. 

Medewerking verlenen: Shaya van den Berg (zang) en Christian van den Berg-Bremer 

(piano), Peter Arink (zanger bij de Nederlandse Opera) en André Kerver (voormalig 

eerste klarinettist bij het Orkest van het Oosten). ook speelt het Kamerorkest uit 

Gelsenkirchen onder leiding van Christian van den Berg-Bremer weer mee. Op het 

programma staan werken van o.a. W.A.Mozart, A. Zemlinsky, E. Vloeimans, J. Haydn 

en L. Spohr; het wordt een interessant en zeer afwisselend programma.  

Jelma Wiegersma verzorgt de presentatie. 

De opbrengst gaat naar het opvanghuis Amader Nir (Ons nest) in Dhaka, Bangladesh. 

Hier worden vrouwen en kinderen, slachtoffers van mensenhandel, geholpen om een 

nieuw leven op te bouwen. Deze vrouwen en kinderen zijn vaak verkocht en te werk 

gesteld op de stations als prostituees. Hen wordt onderdak en begeleiding geboden door 

de broeders van Taizé die verantwoordelijk zijn voor dit huis en hier ook wonen en 

werken.  

In de pauze worden sjaals en kettingen verkocht, waarvan de opbrengst volledig naar 

Amader Nir gaat. 

Bij het concert zijn kinderen weer van harte welkom. 

De entree is gratis, er is de mogelijkheid tot een vrijwillige bijdrage.  

Wij hopen weer op een grote opkomst. 

Netty Gröllers, Jeanne Kloosterziel, Maria Dedden, Fransje van den Bospoort, Juul 

van den Berg 
 

Gesprekskring 

De werkgroep Geloven in Samenleven organiseert een gesprekskring rond de boeken 

van ds. Henk Vreekamp. Hij schreef over de ‘heidense wortels’ van geloof op de 

Veluwe. Geplande data zijn 22 november, 13 december, 24 januari en 21 februari. 

Heeft u hiervoor belangstelling reageer dan naar br. Henk Blom: hablom@telfort.nl      
 

  



AGENDA NOVEMBER 

01  19.30 Gemeenteavond over Ida Gerhardt, zie het oktobernummer, Mennokamer 

03  19.30  Verkenningstocht doopsgezind, Mennokamer 

09  14.30  Bijbelgesprekskring, Mennokamer 

09  20.00  Bijbelgesprekskring, Mennokamer 

27 15.30 Benefietconcert voor Amader Nir, kerk Wolweverstraat 

29  18.00  Smaakvolle movie-meeting, kerk Wolweverstraat 
 

AGENDA DECEMBER 

01  19.30  Verkenningstocht Doopsgezind Mennokamer 

 

 

 

 

 

Inleverdatum kopij 18 november 2016 (voor december en januari!) 
 

E-mail: debrugdgzwolle@gmail.com      

 

 

 

 

 

 

 

Predikant:   Ds. Andries H. Bakker,    

 

Secretaris kerkenraad: Mevr. B. van der Werf-Kuperus,   

secr.dgzwolle@gmail.com     p/a Wolweverstraat 9, 8011 NW 

Zwolle   

Redactie De Brug: debrugdgzwolle@gmail.com   

 

Website:         http://www.dgzwolle.doopsgezind.nl/  

 

Digitale Nieuwsbrief:  info@dgzwolle.doopsgezind.nl   

 

 


