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Heb de ander lief als je ziel
Behoed haar als de appel van je oog

(Evangelie van Thomas, 25)

Begin september was er in Brussel de Power and Care Conference. Wetenschappers en
religieuze leiders en anderen waren met elkaar in gesprek over hoe je een krachtige
houding kunt integreren met een zorgvolle houding. Vaak wordt kracht/macht in
verband gebracht met macht hebben over. Het gaat vaak over bezit van kapitaal,
onderscheid naar ras en geslacht en zo al meer. Aan de andere kant is er ‘care’, de zorg
voor de ander, voor kwetsbare groepen en onze leefomgeving. Hoe kun je nu kracht en
zorg bij elkaar brengen, zodat meer mensen tot bloei kunnen komen en de aarde niet
uitgeput raakt. 
Een bijeenkomst vol goede intenties en hoopvolle initiatieven. Ik houd mijn ogen
gericht op dit soort ontmoetingen in de wereld, om een eigen houding te vinden te
midden van het geschreeuw, de agressie en het geweld. 
Frans de Waal was één van de sprekers. Hij is primatoloog en heeft veel onderzoek
gedaan naar empathie en compassie bij apen. Hij zag dat apen compassie hebben voor
elkaar als er één gewond is of uit de groep raakt. Hij heeft daarmee aangetoond dat
compassie niet een aangeleerde houding is, zoals sommige sociologen zeggen:
compassie is aangeleerd door (godsdienstige) leefregels. Compassie en empathie zitten
in de genen van apen, en (dus ook) van mensen. Bij een andere gelegenheid werd hem
eens gevraagd wat hij aan de menselijke soort zou veranderen als hij God was. Hij zou
de reikwijdte van het medeleven willen vergroten. 
Medeleven heeft te maken met je verbonden voelen, je inleven, luisteren. Het is een
houding die duizenden jaren beoefend wordt door de grote wijsheids-tradities van deze
aardbol. Binnenkort staan we stil bij de geboorte van de wijsheidsleraar die de
christelijke traditie heeft geïnspireerd. Hij is de belichaming van compassie en bracht
een liefdevolle houding heel dichtbij je mens-zijn. Heb de ander lief als je ziel en
behoed haar als de appel van je oog. In bijbelse taal is ziel je levensadem. En je oog is
een kwetsbaar deel waar iedereen zuinig op is. Met zo’n uitspraak zegt hij: doe alsof de
ander een deel is van jezelf, wees er zuinig op. 
Probeer te zoeken naar verbinding, naar een ingang om de ander te verstaan. Met je
huisgenoten kun je al in onmin raken over het opruimen van de badkamer en met je
buurman over de plaats van de vuilcontainer. Onnozele dingen kunnen de sfeer
verzieken. Het is een oefening voor elke dag om je in te leven in een ander, om te
geven en te nemen. Dan kan de reikwijdte van empathie groter worden. En iedere keer
dat het lukt is dat een lichtpuntje in het geheel van het universum.

Fride Bonda



KERKDIENSTEN van de remonstrantse en doopsgezinde gemeenten

Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur
04 dec do ds. G. Berveling, Rijswijk
11 dec re mw.drs. E.C. Sieverink, Den Haag
14 dec dore ds. A.H. Bakker, Kerstvesper  19.30 uur
24 dec redo mw.ds. G.E. Bonda, Kerstavonddienst  19.30 uur
25 dec dore ds. A.H. Bakker, Kerstochtenddienst, 11.00 uur
01 jan geen dienst
08 jan re ds. G.E. Bonda, nieuwjaarsbegroeting
15 jan do ds. A.H. Bakker
22 jan do liturgiegroep

De Venus   Spoolderbergweg 19, aanvang 10.30 uur
11 dec Dhr. H. Enthoven, Dalfsen
24 dec Ds. J. Vonk, Driezorg, Kerstdienst, 16.00 uur mmv. van DoRe

Vocaal
15 jan Dhr. H.K. Frederiks, Zwolle
29 jan Ds. J. Vonk, Driezorg

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



Een ziel heb je zo nu en dan.
Niemand heeft haar ononderbroken
en voor altijd.

Dagen en dagen,
jaren en jaren
kunnen zonder haar voorbij gaan.

Soms verwijlt ze alleen in het vuur
en de vrees van de kinderjaren
wat langer bij ons.
Soms alleen in de verbazing
dat we oud zijn.

Zelden staat ze ons bij
tijdens slopende bezigheden
als meubels verplaatsen
en koffers tillen
of een weg afleggen op knellende schoenen.

Bij het invullen van formulieren
en het hakken van vlees
heeft ze doorgaans vrij.

Aan een op de duizend gesprekken
neemt ze deel,
maar zelfs dat is niet zeker,
want ze zwijgt liever.

Wanneer ons lichaam begint te lijden en lijden,
verlaat ze stilletjes haar post.

Ze is kieskeurig:
ze ziet ons liever niet in de massa,
walgt van onze strijd om maar te winnen
en van ons wapengekletter.

Vreugde en verdriet
zijn voor haar geen twee verschillende gevoelens.
Alleen als die twee zijn verbonden,
is ze bij ons.

We kunnen op haar rekenen
wanneer we nergens zeker van zijn,
maar alles willen weten.

Wat materiële zaken betreft
houdt ze van klokken met een slinger
en van spiegels, die vlijtig hun werk doen,
ook wanneer niemand kijkt.

Ze vertelt niet waar ze vandaan komt
en wanneer ze weer van ons verdwijnt,
maar lijkt zulke vragen beslist te verwachten.

Het ziet er naar uit
dat net als wij haar
zij ons ook
ergens voor nodig heeft.

Wislawa Szymborska (1923-2012)



BIJ DE DIENSTEN

Gastpredikant
Op 11 december zal bij ons als gastpredikant voorgaan drs.
Carolien Sieverink uit Den Haag. Zij studeerde theologie in
Utrecht, Leiden en Amsterdam en legde in de zomer van 2013
haar proponentsexamen af voor de remonstranten. Zij werkt als
credential evaluator (diplomawaardering) bij de Universiteit
Leiden. Carolien Sieverink is actief binnen de landelijke
jongerengemeente Arminius. 

Adventsviering 14 december, 19.30 uur
Op woensdag 14 december zal de Adventsviering plaatsvinden
in de Wolweverkerk. Aanvang 19.30 uur. Op dit moment ben ik
nog maar net begonnen met de voorbereiding. Aansluiting bij
een traditie in ons midden heb ik nog niet (kunnen vinden). Dus
dat wordt voor iedereen, Re- en Do-mensen best een
verrassende avond. Want ja, dat is wèl bekend: het is een avond
voor beide gemeenten! Voorlopige ingrediënten: muziek,
zingen, verhalen en …. Het zal jullie niet verbazen als het thema
iets te maken zal hebben met “een vluchtelingenkind”. In onze
gezamenlijke en komende Nieuwsbrief zal ongetwijfeld nog iets
meer vermeld worden. Hoe dan ook: de 14de gewoon in je
agenda zetten!
Andries Bakker

Kerstavondviering
Kerst lijkt nog ver weg als ik dit schrijf. Toch gingen mijn
gedachten al naar de kerstavondviering. Het koor Dorevocaal
zingt met ons kerstliederen, bekend uit verschillende tradities.
Ook zijn er moderne liederen geschreven voor minder
romantische kerstvierders, mensen die uitzien naar lichtpuntjes
in het donker en met vragen naar de kwetsbaarheid van leven.
Zo’n hedendaags lied kan me inspireren tot een liefdevol leven.

Eén zin is: een scheppend woord is geworden, adem van God in een kind, en onder ons
wil het wonen voorgoed. In mij roept dat iets op van goddelijke aanwezigheid in ieder
mens en ieder kind, en die aanwezigheid roept op om liefdevolle mensen te zijn voor
elkaar. Daarnaast is er een zin van de onlangs overleden zanger Leonard Cohen die me
bezighoudt. Een zin die talloze malen is aangehaald, maar zijn kracht niet verliest: over
de scheuren en barsten in levens van mensen en dat die scheuren het licht toelaten van
buiten naar binnen, en het licht doorlaten van binnen naar buiten: there’s a crack in
everything, that’s how the light gets in. Bijna een uitnodiging om gekreukeld naar de
kerk te komen, om licht te zijn en licht te zien. 
Fride Bonda



Eerste kerstdag
Vorig jaar was er om verschillende redenen geen viering op
Eerste Kerstdag. Toch bleek achteraf dat sommigen wel iets
gemist hadden. “Niet iedereen wil ’s avonds op pad” was één
van de opmerkingen die gemaakt werd met het oog op de
-geslaagde- Kerstavonddienst. Voor mij was het reden om voor
te stellen toch een viering met een feestelijke karakter te
organiseren. Met o.a. de leiding van het jeugdwerk heb ik al een

eerste opzet gemaakt. Alles staat nog in de grondverf, dus het een ander moet nog wel
gebeuren. Maar hou al vast rekening met het volgende: vanaf 10.30 staat de koffie
klaar, om 11.00 uur begint de viering luchtig en feestelijk van karakter en rond 12.00
uur sluiten we af met een kop snert voor de liefhebbers.
Vrolijk Kerstfeest en wees van harte welkom met gezin, gasten, vrienden en buren!
Ds. Andries Bakker 

Nieuwjaarsbegroeting en ontmoeting leden en vrienden
De eerste dienst is op zondag 8 januari. Dan is er na de dienst
een begroeting met een glas bubbels om elkaar een goed nieuw
jaar te wensen. Er is dan ook gelegenheid om je op te geven voor
een tweede ronde ontmoetingen tussen mensen die meer dan 10
jaar lid zijn van de remonstrantse gemeente en mensen die er de
laatste vijf, zes jaar bij zijn gekomen. Het is een gelegenheid om

elkaar te leren kennen. Een suggestie voor een gespreksonderwerp is: wie is een
belangrijke gids voor je geweest in je leven?
Fride Bonda

Afwezigheid ds. Andries Bakker
Zowel na de Sint viering en de Kerstdagen ben ik een week op
stap om op adem te komen c.q. me weer op te laden. Dus
mocht ik even niet bereikbaar zijn dan weet men waarom. 
Ds. Andries Bakker

Kerstmis door de eeuwen heen
Kerstmis, de geboorte van Jezus, heeft oude papieren. Toch werd het geboortefeest de
eerste eeuwen niet gevierd, want de nadruk lag op het Paasfeest. Halverwege de vierde
eeuw werd het voor de eerste maal in Rome gevierd. De eeuwen daarna was het nog
lang niet het uitbundig gevierde feest zoals wij dat tegenwoordig kennen. De
oudchristelijke kerk hechtte n.l. weinig waarde aan geboortefeesten. Dat kwam
natuurlijk ook omdat koninklijke en keizerlijke feesten uitbundig gevierd werden
inclusief allerlei heidense gebruiken. Christenen legden destijds de nadruk op het
nieuwe leven c.q. de wedergeboorte al dan niet na het sterven. De martelaar Ignatius
stierf aan het begin van de tweede eeuw en schreef kort voor zijn terechtstelling: “de
geboorte tot het ware leven is aanstaande”. Toen keizer Constantijn halverwege de
vierde eeuw de viering van de zonnecultus en de christuscultus aan elkaar gelijkstelde



begon er een kentering te komen in het denken over de geboorte van Jezus. Binnen de
snel groeiende christelijke kerk won de gedachte dat de “ware zon” van het leven
niemand anders dan Christus kon zijn. Spannend werd de strijd over de geboortedatum
van het Christuskind. In de vroeg-christelijke kerk circuleerde, zonder een verklaring,
de datum 17 november. Later beweerde Augustinus (354-430) dat op 25 december “wij
niet de geboorte van de zon vieren, maar de geboorte van Hem die de zon heeft
geschapen”. Inderdaad, het geboortefeest van de zonnegod Mithras werd overgenomen
door het geboortefeest van Jezus. Een andere berekening en verklaring vond ik bij
enkele kerkvaders die vooronderstelden dat de wereld op 21 maart geschapen was en
Christus, de Zon der gerechtigheid en het Licht der wereld op 25 maart verwekt was in
de maagd Maria. Zij telden daarbij negen maanden zwangerschap op en kwamen zo op
25 december. Helemaal onbekend was dat verhaal over de stal van Bethlehem
natuurlijk niet. In de grafkelders van San Sebastiano vinden we een van de oudst
bewaard gebleven voorstellingen van de geboorte van Jezus bij een frescoschildering.
Tijdens de middeleeuwen werden het kerstfeest (en de andere christelijke feestdagen)
vermengd met allerlei heidense gewoonten en gebruiken. Franciscus van Assisi kwam
in 1223 op het idee om de geboorte van Christus met de stal van Betlehem als levend
beeld van het kerstgebeuren -en aanvankelijk ook met levende personen en dieren- uit
te beelden. In diezelfde periode zie je het gebruik om een in hout gesneden kindje Jezus
op het altaar te leggen. Vanaf de vijftiende eeuw ziet men op sommige plaatsen ook
kersttaferelen die het hele jaar blijven opgesteld. De Dordtse synode van 1574 maande
de kerken echter de kerstviering af te schaffen, maar de bevolking bleef het kerstfeest
trouw. Hoewel al in 1606 een kerstboom werd opgesteld in het centrum van Straatsburg
komt de kerstboom pas in de 20ste eeuw steeds meer in Nederlandse huiskamers en
kerken te staan. En zo zien we dat het Kerstgebeuren door de eeuwen heen steeds meer
aangekleed werd. Kern van het Kerstfeest is de gebeurtenis in Bethlehem waar Jozef en
Maria een kind kregen in een stal (of grot), omdat er in de herberg van Bethlehem geen
plaats was. 
De strekking van het verhaal is dat het goede nieuws van goddelijk heil, vrede en
vreugde niet uit Rome komt, maar uit het kleine dorp Bethlehem waar Jezus als
nakomeling van koning David werd geboren. 
Natuurlijk is de vraag gerechtvaardigd of de evangelisten Matteüs en Lucas een
historisch verhaal schreven. Veel (theologische) wetenschappers zijn het er over eens
dat dat niet het geval is geweest. Maar in de tachtiger jaren baarde de joodse nieuw-
testamenticus Pinchas Lapide (1920-1997), tijdens een dialoog met Helmut Gollwitzer
(1908-1993) op de Duitse televisie, opzien met zijn visie dat het Kerstevangelie wel
degelijk historische sporen bevat: Maria zou zwanger zijn geweest van een Romeinse
soldaat en Jezus was in feite een vluchtelingenkind!
Onderzoek naar de historische achtergronden van het Kerstverhaal en naar de wijze
waarop de kerk door de eeuwen heen Kerst van gezicht deed veranderen vind ik
boeiend. Maar laten we ons wel realiseren dat het in eerste instantie en vooral gaat om
de vraag wat het verhaal in deze tijd met ons doet en in welke relatie het staat met een
wereld die van alle kanten wordt bedreigd! 
Ds. Andries Bakker



ONTSPRUIT ER IETS NIEUWS IN ONZE GEMEENTEN?
Deze gezamenlijke ”Kerst” uitgave van onze mededelingenbladen is hopelijk een
voorbode van onze verdergaande samenwerking. Ook al is het begin nog heel pril,
misschien ontspruit er toch iets nieuws in onze gemeenten, een mooie kerstgedachte!
Een commissie, bestaande uit 3 leden van de Remonstrantse gemeente en 3 leden van
de Doopsgezinde gemeente,  hebben  een verzoek van de beide kerkenraden gekregen
om de mogelijkheden voor verdergaande samenwerking te onderzoeken.
Dinsdagavond 15 november was er een gezamenlijke vergadering van de
Remonstrantse en Doopsgezinde kerkenraden met de commissie. Op de agenda stond
de bespreking van het eindrapport van deze commissie (3+3). Wij willen hier geen
verslag geven over de inhoud van dit gesprek, daar zult u binnenkort meer over horen.
Maar omdat de kopij voor dit gezamenlijke “Kerst”-kerkblad al op 18 november bij de
redactie moet zijn, vinden wij toch dat we op korte termijn een impressie van de
vergadering moeten geven.
Het was een bijzondere bijeenkomst. Er werd open met elkaar gesproken over de
verschillen en de overeenkomsten van de beide gemeenten, zoals die in het rapport
vermeld staan. De commissie 3+3 liet weten dat de gesprekken, die ze met hun zessen
hadden, zeer positief en harmonieus zijn verlopen. Het rapport is dan ook uit een
gezamenlijk gevoel opgesteld. Deze sfeer voelden wij ook tijdens deze vergadering.
Aan het eind van de vergadering waren we het er allen over eens dat dit rapport een
goede en inspirerende basis is om de gesprekken en activiteiten voor verdergaande
samenwerking te beginnen. Bij alle aanwezigen is de wil te bespeuren om er deze keer
wel iets van te maken, wat bij andere gelegenheden niet lukte. 

De kerkenraden zijn er zich van bewust dat beide gemeenten steeds ”brozer” worden.
Samenwerking kan deze broosheid verminderen en mogelijk nieuwe wegen openen.
Het rapport geeft hiervoor een aantal aanbevelingen. Op- en aanmerkingen hierop zijn
natuurlijk van harte welkom.
De remonstranten ontvangen binnenkort een korte vragenlijst en een exemplaar van het
3+3 verslag. Doopsgezinde leden, belangstellenden en vrienden kunnen het rapport
aanvragen bij Ekke Klamer (fam@efklamer.nl, 038-466 01 80). Ook staan er een aantal
exemplaren in het mededelingenrek in de hal van de kerk.  
Namens beide kerkenraden, 
Claas G.  Hamming en Ekke Klamer

Over  moeilijke beslissingen … 
Aan Ghandi werd gevraagd hoe hij moeilijke beslissingen nam. 

“Each morning I meditate for an hour”. 
Toen vroeg de man: 

“But if it’s stressfull and you have to make 
important decisions and there is no time?”. 

Ghandi antwoordde: 
“When there is no time I meditate for two hours”.



Vanuit de Domineeskamer
De titel van mijn vaste rubriek zou veronderstellen dat ik zo’n beetje woon in de
Domineeskamer naast de Mennokamer aan de Wolweverstraat. Ik ben daar wel
regelmatig, tussen de bedrijven door, om te eten of iemand te ontvangen. Maar meestal
ben ik onderweg in Zwolle en wijde omgeving gedurende de twee-en-halve dag dat ik
voor de gemeente werk. Thuis in Drachten zit ik ook op veel zaken “te broeden”. Ik
ben nu bijna een jaar aan het werk voor de doopsgezinde gemeente Zwolle. Het bevalt
me prima om in jullie midden te mogen verkeren. Het is natuurlijk wel een come-back,
want ik was van 1998-2003 ook al in Zwolle werkzaam. Ik geniet van de verschillende
bijeenkomsten waar ik leiding en inhoud aan mag geven zoals de twee goed bezochte
Bijbelgesprekskringen en de cursus “Verkenning doopsgezind”. Deze laatste activiteit
kende een opbouw in deelnemers. Begon ik met twee belangstellenden, tijdens de
derde keer zaten we met z’n negenen. Heel verschillende mensen met verschillende
achtergronden. En wat een toeval… één van de deelneemsters is een “buurmeisje” uit
mijn Haagse periode en een ander kende mijn ouders uit mijn  Kamper periode! Ik heb
het dan wel over zestig jaar geleden! Afgelopen maand ben ik ook begonnen met de
Domi-Dis. Dat is een lunch die ik verzorg bij iemand aan huis waarvoor in overleg ook
een aantal leden is uitgenodigd. Tijdens zo’n lunch hoor je heel veel van de ander en
kom je nader tot elkaar. En wat een bijzondere avond was het met Mieke Koenen over
Ida Gerhard. Die avond, bezocht door meer dan veertig personen, hadden we te danken
aan de contacten van Jelma Wiegersma. Geweldig Jelma, we kennen elkaar nog maar
zo kort en nu al -letterlijk- zo’n prachtige inbreng. Met het nieuwe jaar voor de boeg
spreek ik de hoop uit dat wij doopsgezinden steeds vaker en intensiever met onze
remonstrantse medebewoners van de Wolweverstraat contact zullen hebben. Maar eerst
de Kerstdagen met elkaar. Ik wens ieder goede dagen toe plus een nieuwjaar waarin we
elkaar tot vele goede en mooie zaken mogen inspireren! 
Met een hartelijke groet,  ds. Andries Bakker

Bijbel-gesprekskring
In januari van dit jaar ben ik begonnen met twee parallel
lopende Bijbel-gesprekskringen. Maandelijks één op de middag
en één op de avond. Doel was en is verdieping in de
achtergronden van diverse Bijbelverhalen, gesprek over de
actuele betekenis van die verhalen en elkaar wat beter leren
kennen. Dit jaar hebben we de nodige gelijkenissen uit het

Lucas-evangelie bij de hand gehad. In januari begin ik met het boek Ruth. Een prachtig
verhaal over de Moabitische Ruth? Of ging het om de geslagen vrouw Noömi? Of
herkennen we de vluchtelingenproblematiek in dit verhaal? Of…? Vragen te over. In
maart en april bezoeken we één van de zes voorstellingen van de musical Ruth in
Giethoorn. Kaarten worden in overleg gereserveerd voor de deelnemers van de beide
Bijbel-gesprekskringen. Men kan, als het zo uitkomt, ook gewoon switchen van
middag naar avond of andersom. Nieuwkomers zijn van harte welkom, maar worden
vriendelijk verzocht zich even bij mij te melden. De Bijbel-gesprekskringen vinden
plaats in de Mennokamer aan de Wolweverstraat. Data: 11 januari, 8 februari, 8 maart
en 5 april telkens van 14.30-16.30 en 19.30-21.30 uur.               
Ds. Andries Bakker 



Smaakvolle movie meeting
Op of rond de vijfde dinsdag van de maand wordt een combinatie van een maaltijd en
filmpresentatie georganiseerd. De film, die in besloten kring wordt bekeken en
vanwege de inhoud naar meer smaakt, heeft ook een relatie met de maaltijd. Of is het
andersom? Na de film is er nog gelegenheid voor een nagesprek. Op 29 november werd
gekeken naar Life of Pi. In deze film volgden wij het leven van de Indiase jongen
Piscine 'Pi' Patel de op een magische plek vol dieren leefde. Toen zijn ouders hun
dierentuin naar de andere kant van de wereld wilden verhuizen, reisde Pi met hen mee
op een groot schip met alle dieren. De overtocht eindigde tijdens een storm. Na de
schipbreuk belandde Pi als enige overlevende op een reddingsboot, samen met een
levensgevaarlijke Bengaalse tijger. Tijdens hun avontuurlijke reis werd het tweetal
geconfronteerd met de schoonheid en wreedheid van de natuur. Uiteraard had de
warme maaltijd een Indiaas karakter. Op 31 januari is er weer een Smaakvolle Movie
Meeting. Onlangs deed iemand de suggestie, met een knipoog naar de DoRe/ReDo-
gesprekken over samenwerking, om de “stokoude” film van Fanfare te gaan bekijken.
Of die film rond het thema “eenheid in verscheidenheid” inderdaad zal worden
gedraaid is nog even afwachten. De datum kan in ieder geval worden genoteerd of nog
beter: men kan zich al opgeven bij ds. Andries Bakker (0512-549150 /
andries.bakker@doopsgezind.nl) 

Voedselbank
Zelf kan ik me het nauwelijks voorstellen. Afhankelijk zijn van
de voedselbank. Hoe kom ik de week door? Kan ik mijn
kinderen wel eten geven? Schulden, die me boven het hoofd
groeien. Voor veel mensen in Zwolle is de voedselbank een

welkome aanvulling op hun schamele budget. Enige tijd geleden bracht ik de opbrengst
van 2 zondagen inzamelen in de kerk naar de Westerlaan. Daar werd ik met open armen
ontvangen met dat kleine druppeltje op de bekende gloeiende plaat. Want alle beetjes
helpen. Zondag  4 en 11 december staan er weer doosjes in de hal van de kerk. Alle
houdbare etenswaren en toiletartikelen kunnen daar weer in. Van harte aanbevolen!
Karin Janze

Dwars tegen de keer, het leven van Ida Gerhardt
Onder deze titel schreef classicus Mieke Koenen een biografie over de dichteres Ida
Gerhardt (1905-1997). Op dinsdag 1 november was zij te gast op onze gemeenteavond.
Vooraf had ik thuis het Verzameld werk van Ida Gerhardt ter hand genomen en een paar
gedichten gelezen. Haar taal en beelden zijn prachtig, maar komen in deze tijd ook
plechtstatig op mij over. 
Het was interessant om te horen hoe Mieke Koenen te werk was gegaan in het
opsporen van informatie en brieven. Dat bracht haar bijvoorbeeld in Ierland, waar Ida
Gerhardt samen met haar partner Marie van der Zeyde afgelegen woonde in een oud
huis. Ida Gerhardt vond daar de rust en concentratie om te schrijven. Met haar moeder
had ze een moeilijke relatie, die als thema terug komt in haar gedichten. De avond werd
afgesloten door Bauwien vd. Werf en Jelma Wiegersma die samen een psalm voorlazen
in de vertaling van Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde. 
Tineke Datema 



Kerstnacht

Kerstnacht - het woord is als een lafenis, 
een koele sneeuw, glanzend onder het zachte
stralen der sterren - op de landen is
het weerloos stil, een ongerept verwachten.
Kerstnacht - het eenzaam zwerven der gedachten
rondom het oud verhaal, het nimmer uit te spreken
verlangen naar het helder zingen in de nacht en
het opgaan van de ster, een lichtend teken.
Kerstnacht - het sneeuwt op uw geschonden aarde,
dun en verstuivend dekt een huivering
van ijle val, een lichte zuivering
het vragen, dat wij ongestild bewaarden.

Ida Gerhardt uit: Kosmos Mees Santpoort 1940

Bezoek aan 'Heilig Schrift' in Museum Catharijneconvent 
Tot en met 8 januari 2017 is in Museum Catharijneconvent in
Utrecht een prachtige tentoonstelling over de heilige boeken van
Jodendom, Christendom en Islam te zien: 'Heilig Schrift'. Het
gaat om een groot aantal uitvoeringen van de Tenach, Bijbel en
Koran, zoals deze in de loop van de geschiedenis het licht
hebben gezien, met veel toelichting over het gebruik daarvan in
de drie religies. Uitgebreide informatie, inclusief een boeiend

filmpje, is ook te vinden op https://www.catharijneconvent.nl. 
Het Platform Religies en Levensbeschouwingen Zwolle overweegt in de eerste week
van januari een collectief bezoek te organiseren aan deze expositie. Tevens zou dan een
bezoek gebracht kunnen worden aan de prachtige nieuwe Ulu Moskee in Utrecht, niet
ver van het Centraal Station. Definitieve informatie volgt nog. Wie geïnteresseerd is,
kan dit kenbaar maken per mail aan henk.blom@doopsgezind.nl of tel. (038) 4655638.
Henk Blom

Schrijf je mee op 10 december?
Elk jaar op 10 december, de Internationale
Dag van de Rechten van de Mens, klimmen
we in de pen. Verspreid over de hele wereld
schrijven mensen die dag in bibliotheken,

buurthuizen, scholen, supermarkten en cafés miljoenen brieven en kaarten. Ze schrijven
voor mensen die zijn gemarteld om wat ze geloven, die gediscrimineerd worden om



wie ze zijn of vastgezet werden, omdat ze voor hun mening uitkwamen.
In Zwolle is dit jaar de Amnesty Schrijfmarathon opgenomen in het Windesheim-
festival  'A perfect world' in de Grote- of Sint Michaëlskerk. U kunt er terecht van
10.00 uur 's morgens tot 10.00 uur 's avonds om mee te schrijven. Om 12.00 uur
verzorgt de Iraanse schrijver en politiek vluchteling Kader Abdolah de officiële
opening van het Windesheim Festival én van de Amnesty Schrijfmarathon. Voorts
verlenen in de loop van de dag allerlei artiesten medewerking. 
Het festival dient als platform en springplank voor waardevolle ideeën die bijdragen
aan een betere wereld. Idealen, waarden en kennis samen met de bezoekers een
betekenis geven op locatie midden in de stad Zwolle, dat is wat Windesheim in
gedachten heeft. Kunnen we die ‘betere wereld’ samen iets dichterbij brengen? Door
onze dromen op een creatieve manier te uiten en vorm te geven tijdens het festival.
Denk je bij een betere wereld aan duurzaamheid, het klimaat, de wereldwijde
gezondheidsproblematiek of aan het opnemen van vluchtelingen? Thema’s lijken vaak
heel groot te zijn. Wat kun jij doen of bijdragen als individu?
Amnesty Nederland is met 255.000 leden één van de grootste afdelingen. Ook Zwolle
kent een actieve Amnesty-afdeling, die o.a. de afgelopen jaren op 10 december de
Schrijfmarathon organiseerde. Schrijft u dit jaar ook mee?
Henk Blom

Interreligieuze Vredesdienst door SLAG Zwolle
Op zondag 1 januari om 19.30 uur wordt in Zwolle weer de jaarlijkse interreligieuze
Vredesdienst gehouden, georganiseerd door de werkgroep SLAG (Samen Leven
Anders Geloven). Deze gebedsdienst van Joden, Christenen en Moslims vindt plaats in
de synagoge aan de Samuel Hirschstraat (dichtbij de Doopsgezinde kerk). Het thema
van de dienst is herinneringen. Iedereen is van harte welkom (van heren wordt
verwacht, dat zij een hoofddeksel dragen; bij de ingang van de synagoge zijn hiervoor
eenvoudige keppeltjes te leen). 
Een andere activiteit van SLAG in het komende jaar is de serie gespreksavonden onder
de titel 'De Tent van Abraham'. Onder leiding van Egbert van Veldhuizen, emeritus
predikant die zich in Zwolle veel met interreligieuze contacten heeft beziggehouden,
vindt een gedachtewisseling plaats over hoe er vanuit de drie zgn. 'Abrahamitische'
godsdiensten (Jodendom, Christendom en Islam) over bepaalde zaken wordt gedacht.
De avonden worden gehouden in het Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20, op de
maandagen 9, 16 en 23 januari, met een eventuele uitloop naar 30 januari, steeds van
20.00 tot 22.00 uur. Het thema is 'Mens erger je niet'. Voor nadere informatie en
aanmelding: http://slagzwolle.nl/contact.
Henk Blom

Gidsen en Goeroes van Leo Buijnink
Mijn naam is Leo Buijnink, ik ben getrouwd met Janny Hoen en we hebben samen
twee zonen, waarvan de oudste in 2015 is getrouwd en de jongste nog thuis woont.
Enige tijd geleden bij:  gesprek in de avonduren, was het onderwerp de wijsheden van
Paulus. Hier kwam op zeker moment de vraag aan de orde:  wat is de heilige geest
eigenlijk? Voor mij , zei ik, denk ik dat iedereen een vonkje bevat van het grote licht
van God.



Dit, hier deel vanuit maken, houdt in dat we op ieder moment van ons leven kunnen
luisteren naar een stem in ons die ons laat kiezen voor het goede of juiste. We kunnen
die ook negeren.
We kunnen zelf kiezen, we zijn vrij, geen marionet. In Ens ben ik geboren en
opgegroeid en na ons trouwen hebben we 7 jaar bij Luttelgeest aan de buitenweg
gewoond en zijn daarna weer verhuisd naar Ens. 
Mijn ouders gingen naar de gereformeerde kerk, dus ik ook. Wat mij van jongs-af al
verwonderde was, dat van die vele miljarden mensen op aarde, ik, wij, de gelukkigen
waren die het juiste geloof aanhingen, het christendom. Jezus is voor jouw zonden
gestorven, wat kan je gebeuren.
Tegelijkertijd stond de bijbel in mijn ogen vol met tegenstrijdigheden. Gij zult niet
doodslaan is duidelijk. Evenzo vrolijk werden hele volken uitgemoord met de hulp van
God. Ook kon ik niet bevatten dat de almachtige God ziet dat er bij de schepping iets
mis is gegaan. Zijn schepsels keren zich van Hem af. Dan volgt een herkansing met de
zondvloed.  Na verloop van  tijd lijkt alles nog niet naar wens te verlopen, er moet een
verlosser komen. Die komt er in de vorm van een / Zijn Zoon, Jezus.   Bij mij was de
verwarring compleet.
Toen ik een jaar of 35/40 was, ben ik naar een paranormaal genezer geweest met de
volgende klacht: Ik heb alles wat een mens zich mogelijkerwijs maar kan wensen, maar
ik ben niet gelukkig. Geboren worden, je leven leiden, sterven, that’s it. Vooral de grote
ongelijkheid tussen mensen, afhankelijk van waar ze geboren worden en als wie, is
bepalend voor de rest van het leven, wat is het nut hiervan?
Het mooie was dat deze man in staat was te zien waarom ik niet gelukkig was.
Eigenlijk was het de grote vraag van het leven/ Waarom?  Dingen zei hij, het leven / de
zin ervan, zitten misschien  toch anders in elkaar dan jou altijd voorgehouden is,
waarmee je bent opgegroeid.
Dit was het begin van mijn zoektocht naar het: hoe dan wel?
Ik kon denk ik gewoon niet geloven in een God die niet eens in staat was foutloos te
scheppen.
Maar om mij heen kijkend naar de pracht van mens en natuur heb ik altijd geweten, er
is een God.
Tijdens mijn zoektocht naar het hoe dan wel, ben ik enige jaren lid geweest van
Eckankar, Religie van licht en geluid.  Hier werd ik eens gewezen op een kinderboek
van Neale Donald Walsch,  met de titel:  “he little Soul and the Sun”    waarin uitgelegd
wordt waarom wij hier op aarde zijn.
De strekking van dit boek is dat ieder mens een vonk bevat van God / The Sun. Wij
allen zijn één, we maken allemaal deel uit van het grote licht / zijn het grote licht. We
zijn hier op aarde om te zijn, te worden, te leren, ervaren, emoties  beleven, voelen, etc,
alles. De essentie hiervan is wel  dat  er een omgeving moet zijn waarin dit mogelijk is,
duister om licht te ervaren, verdriet tegenover blijdschap, voorspoed tegenover
tegenspoed, enzovoort. Je kunt van alles bedenken.
Het boek zegt dat je eigenlijk op het zielevlak, dus voor een / het leven, een soort deal
maakt over wie helpt wie, om wat, te leren ervaren, voelen etc. Tijdens het leven ben je
je hier uiteraard niet van bewust. Of dit allemaal zo in elkaar zit weet ik niet, voor mijn
huidige geloof is dat niet relevant.



Ik vind het echter wel een hele mooie gedachte, dat sommige dingen die gebeuren in
het leven, op de wereld, hoe zinloos, naar of vreselijk ze ook zijn, misschien toch
ergens toe dienen. Je klimt op de ladder, het volgende moment ben je de ladder. Deze
inzichten hebben er voor mij voor gezorgd dat ik gelukkig in het leven kan staan,
zonder mij het leed van de wereld op de schouders te nemen, en te leven in het nu. Bij
de Remonstranten voel ik mij heel erg thuis, onze geloofsbelijdenis vind ik prachtig, ik
zou het niet mooier kunnen zeggen. De ruimte die wij elkaar geven is voor mij een
warm bad. De laatste tijd herinner ik mij vaak een gezegde van mijn schoonvader, dat
ging zo: “Doe wel en zie niet om”.  Ik denkt dat dit het is, waar het om gaat.
Ik prijs mijzelf gelukkig omgeven te zijn met mensen, die zo in het leven staan.
Groet,  Leo

Versieren met Kerst ….
Mocht u ook mee willen werken aan het versieren van de kerk dan bent u van harte
welkom. Woensdag 7 december vindt de voorbespreking om 14.00 uur 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.

Een witte ochtend

Een witte ochtend, eerste dooi,
de lucht wit-grijs, egaal gespreid
en aan de lange horizon
welt nu een witte zon.

Geen wind, beweging of geluid.
Er botten waterdroppels uit:
aan iedere tak en iedere struik
zijn knoppen licht.

Een hartstochtloze en totale aanwezigheid
maakt zich nu kenbaar en het is
of in een diepe adempauze van de tijd
ergens een pasgeboren kind
zich stil, volmaakt en levende bevindt.

M. Vasalis



…. de moeite waard?
Zondagmorgen 30 oktober stond de dienst van de liturgiegroep in het teken van
luisteren, zeggen, zingen en stil zijn. In deze dienst hebben we in 7 korte stellingen
proberen aan te geven wat er juist goed kan zijn in een geloofsgemeenschap. Met
medewerking van het gelegenheidskoortje -onder leiding van Jelma Wiegersma-
zongen we veel eigentijdse liederen die afgewisseld werden met korte gesproken
teksten en stellingen. De 7 stellingen beschouwen we als een startpunt van teksten
waarin ieder de volgende zin af kan maken: Onze geloofsgemeenschap is de moeite
waard, omdat …..
De blauwe poster met stellingen  hangt op het prikbord in de gang. Daarnaast heeft  u
de mogelijkheid een eigen stelling in te vullen op het witte vel papier ernaast. Heeft u
uw stelling al opgeschreven? 
Tineke de Vries

Verslag van de derde ‘’Preek  van de Leek ‘’van zaterdag 29 oktober 2016
Rinus van Warven, cultuurhistoricus en journalist op het gebied van kerkelijke en
religieuze onderwerpen, was voorganger in de derde DoRe ”Preek van de Leek”. Het
begrip leek was niet geheel op hem van toepassing. Met grote regelmaat staat hij in
onze regio ook als voorganger geboekt. Met appellerende en helende teksten en
treffende liederen/songs,  ontvouwde hij aan de aanwezigen zijn bronnen van inspiratie.
De hele kerkruimte was hier vol van en alle aanwezigen bleken betrokken en geraakt.
De essentie van religie en het beleven hiervan werden aangereikt in heel begrijpelijke
taal. Zijn teksten stelde hij na zijn preek, op papier, beschikbaar aan de aanwezigen.
Tijdens de koffie, na deze bijzondere gebeurtenis, want zo mag je dit echt wel noemen,
werd er bevlogen en enthousiast over nagepraat, onderling en met de voorganger. Dit
was zeker inhoudelijk een hoogtepunt in de korte historie van het DoRe-project ”Preek
van de Leek”.  Een actueel dieptepunt van dit jonge project was de aanwezigheid van
slechts 10 gemeenteleden. Deze twee uitersten vragen om bezinning en evaluatie,
hoewel  er op 28 januari 2017 een vervolg “Preek van de Leek” staat gepland.
Voorbereiding, PR, kosten en tijdstip van de PvdL zijn zeker onderwerp van bezinning.
Over de uitkomst hiervan hoort u zeker nader van de DoRe werkgroep Preek van de
Leek.   
Willem Spiers

Nieuwe collectezakken 
In de komende diensten zult u opmerken dat wij, samen met de remonstranten, nieuwe
collectezakken in gebruik nemen. Al langere tijd zijn wij ermee geconfronteerd dat het
systeem van collecteren met de “oude” zakken voor verbetering vatbaar was.
De “nieuwe” zakken hebben 2 handvaten en kunnen gemakkelijk worden doorgegeven.
Het is de bedoeling dat de 2 zakken na elkaar langs de aanwezigen gaan.
Zak 1 is voor de “extra collecte”, het doel wordt tijdens de dienst aangegeven, zak 2 die
even later volgt is voor de “eigen gemeente” om de onkosten voor de dienst, zoals
verwarming, koffie en thee na afloop, etc. te bestrijden.
Wij gaan ervan uit dat de nieuwe wijze van collecteren ieders instemming heeft.
Met groet, Piet Minnema



REMONSTRANTSE BERICHTEN 

Meeleven met:
© Bij Tiny Wouters is er het laatste jaar te vaak een lichaamsdeel dat uitval vertoont.
We leven mee met Jan en Tiny in deze tijd die voor hen beiden vol vragen is. 
© Pieter en Marja De Jong hebben de stap naar Kampen genomen. Ze wonen heerlijk
in een appartement waar zorg geboden wordt als het nodig is, en ze genieten van de
stad en van het stadspark waar ze mensen ontmoeten die hun dagen lichter maken.
© We nemen afscheid van Eline Pippel en haar man Henk, die hun geestelijk huis
gevonden hebben bij de vrijzinnigen in Kampen. We wensen hen goede inspiratie toe.
Fride Bonda

Aan: allen!
Hartelijk dank voor de blijken van belangstelling bij onze verhuizing naar Kampen.
Marja & Pieter de Jong

Vriendschap
Wij vinden dat geloof begint bij jou. Met de dingen die je meemaakt en de vragen die
hierop volgen. Met de mensen die je ontmoet en de gesprekken die je hebt. Als geloof
bij jou begint, dan is het ook van jou. Mag je er een eigen mening over hebben. Dingen
ter discussie stellen. En zelfs de vrijheid nemen om niet alles te geloven. 

Uit de remonstrantse kerkenraad
De commissie 3+3 heeft een eindrapport gemaakt over de samenwerking met de
Doopsgezinden. Ze hebben een knap stukje werk verzet. Op 15 november hebben de
gezamenlijke kerkenraden zich hierover gebogen. Op zondag 11 december is er een
ledenraadpleging, daarvoor krijgt u natuurlijk een uitnodiging. Voor die tijd krijgt u van
ons alle gegevens over de samenwerking met de Doopsgezinden.
Theater in de Bovenkamer was een prachtig stuk. De aanwezigen zullen dat beamen.
Financieel kon het beter. We hebben in de kerkenraad afgesproken dat de programma-
cie hierin het voortouw zal nemen wat de organisatie betreft. De preek van de leek was
geweldig maar met weinig toehoorders. We gaan evalueren en het resultaat afwachten
van de samenwerkingscommissie. De volgende vergadering is op 2 december.
Nanneke Rijkhoff

De wenskaartenactie
De Remonstrantse actie in Zwolle is een doorslaand succes. Er zijn 750 kaarten besteld.
Onze gemeente verdient een leuk bedrag aan de verkoop. Maar nog belangrijker vinden
wij dat in de komende maanden 750 maal een kaart ergens wordt bezorgd. Daarop
worden natuurlijke persoonlijke wensen geschreven, maar ook zien veel mensen het
heel bescheiden logo van de Remonstranten op de achterzijde. Een kleine bijdrage aan
de naamsbekendheid en ….. wie weet leidt het tot een gesprek. De kaarten zijn gedrukt
en worden in de komende weken verspreid. Met de kaarten ontvangt U een nota met
het verzoek te betalen voor het einde van het jaar. Onze dank gaat uit naar Lucie
Noordzij, die de gouache op de voorzijde maakte.
Claas G. Hamming



Remonstrants Vrouwen Contact
Op dinsdag 20 december komen wij bijeen bij Ineke Friederich-Bijleveld, Herfterlaan
1b, Zwolle. Tel:038-453 33 30. Aanvang 10.00 uur. Zwaantje van Slageren-Sassen zal
spreken over het licht van Chanoeka en Kerstmis.
Op dinsdag 17 januari komen wij bijeen bij Fenny Blom v. Assendelft-Westenbrink,
Otto Smikstraat 2, Zwolle. Tel:038-421 70 38. Aanvang 10.00 uur. 
Liesbeth Drese-Bouwman laat jullie kennis maken met Hagar, een boeiende vrouw.

Remonstrantse landelijke vergaderingen
Zaterdag 19 november was in Utrecht de gecombineerde vergadering van De Algemene
Vergadering van Bestuur (AV) en het College van Overleg CVO. Deze vergaderingen
vonden plaats in de remonstrantse kerk van Utrecht:  de Geertekerk. Dit gebouw is de
laatste tijd grondig onder handen genomen. Het traditionele kerkgebouw is
getransformeerd tot een multifunctionele locatie. Immens hoge glaspuien verdelen de
kerk in prettige ruimtes met kleurig en comfortabel meubilair.  ’t Heeft wel was gekost,
maar dan heb je ook wat. Veel organisaties hebben het gebouw ontdekt als
vergaderlocatie, maar ook als theater voor muziek, toneel, etc.  Maar bovenal  blijft het
een kerk met karakter en zondagse vieringen. Dan wat betreft de vergaderingen.
Benoemingen: 
Bij de Algemene Vergadering stonden centraal de voordracht voor een nieuwe
voorzitter van de COZA en de benoeming  van een algemeen secretaris van de
Remonstrantse Broederschap. Teddy van de Burg werd gekozen als voorzitter. Zij volgt
in het voorjaar Cees de Monchy op, die dan al zo’n acht jaar aan het roer staat. Joost
Röselaers wordt onze algemeen secretaris. Hij volgt per 1 januari a.s. Tom Mikkers op.
(meer daarover in ADREM en op de website)
Het Beleidsplan:
Voorts werd uitgebreid verslag gedaan van de evaluatie van het beleidsplan en de
landelijke campagne. De afgelopen maanden werden de mensen gehoord, die betrokken
waren bij de opzet van het plan. Maar ook alle kerkenraden  en veel  leden en vrienden
kregen de gelegenheid hun zegje te doen. Veelal gebeurde dat door een elektronische
enquête. Maar voor mensen zonder internet bestond de mogelijkheid om de vragenlijst
op papier te ontvangen en in te vullen. Tot grote vreugde van de opstellers van het
onderzoek deed meer dan 40 % van de remonstranten mee !  
Verreweg de meerderheid staat positief ten opzichte van de campagne en vindt dat
ermee doorgegaan moet worden. Wel zal de inhoud en de mediakeuze wat verschuiven.
Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe opzet. Het is de bedoeling om de plaatselijke
gemeentes hierbij (net als dit jaar) de ruimte te bieden om naar buiten te treden.
Gemeentes die komen met goede plannen kunnen hun afdracht aan de landelijke
organisatie (het quotum)  “terug verdienen”.  
Wat betekent dat voor Remonstranten in Zwolle?:
Voor de gemeente in Zwolle gaat dat om een bedrag van zo’n € 3.800,--.  Maar een
goed lokaal plan is niet alleen afhankelijk van het geld. Zeker zo belangrijk is de inzet
van leden, vrienden en belangstellenden. Wie wil er mee denken en werken aan de
plannen van volgend jaar. Er is een programmacommissie actief. Uitbreiding en
ondersteuning daarvan is welkom. Wie wil en kan een steentje bijdragen ?  



Begroting en financiële analyse:
Zoals ieder jaar kwam ook de begroting voor het volgende jaar aan de orde. Daarnaast
werden de cijfers per gemeente met elkaar vergeleken. Wat zijn de gemiddelde kosten
van een gemeente en wat zijn de gemiddelde opbrengsten? Een leerzame analyse, waar
we bij de presentatie van onze begroting voor 2017 uitgebreider stil zullen staan.
Claas G. Hamming

DOOPSGEZINDE BERICHTEN 

Tanzania 5 – 24 Oktober 2016
Het MARA-district, half zo groot als Nederland in het
uiterste Noordwesten van Tanzania, wordt al jaren
gesteund door Doopsgezind Wereldwerk. Els de Quant
woont er 2x drie maanden per jaar in Musoma. Voor
de 2e keer hadden Els en Robbert de Quant een
rondreis door het gebied georganiseerd. De groep
bestond uit 9 mensen. Wij bezochten 3 ziekenhuizen,
een aantal (potentiële) patiënten thuis, 4 kerken met
kerkdiensten in Musoma, Shirati en Arusha, een
Technische School, 2 winkels met naaiatelier waar

vrouwen  betaald werk kunnen doen, 2 kinderopvanglocaties, 3 kerkelijke kantoren
voor overleg en nog enkele particuliere huizen. Wij waren ook aanwezig bij de
jaarlijkse ‘controle’ van de voortgang op school of tijdens studie van kinderen en jonge
volwassenen, die (financieel) door bemiddeling van DGW zijn geadopteerd.
Vier opvallende observaties: 
-de enorme gastvrijheid van ook niet erg welvarende mensen, die ons met maaltijden en
cadeautjes wilden  overladen;
-de positieve discriminatie voor blanke buitenlanders (met relatief dikke portemonnee);
bij de kerkdienst in Arusha waren Amerikanen, Duitsers, Nederlanders en één
Zambiaan. Tot 3x toe werd bij de begroeting de Zambiaan niet genoemd;
-de enorme hoeveelheid werk en geld die nodig zijn om de leefomstandigheden een
beetje te verbeteren naar ‘onze’ of VN-normen van welvaart. Voorbeeld: 
Eveline en Rinske waren bij een les voor kleermaker/coupeuse. Toen er geknipt moest
worden voor een jurk moesten de leerlingen het na elkaar doen omdat er maar één
schaar was. Gelukkig zaten er enkele scharen tussen de cadeaus die wij hadden
meegenomen...
-de enorm positieve ervaring om zo’n energieke, extraverte jongere als Rinske Phaff in
ons groepje te hebben. Zij schreef dagelijks een blog die wereldwijd verspreid werd,
zelfs in -op de slechte zandwegen- hobbelende auto’s. 
Wij hebben de mensen daar verrast door in de kerkdiensten en enkele andere momenten
een koortje te vormen. Dat kon omdat vijf mensen deelnemers in het koor van DG Den
Haag zingen. Els de Quant leidde e.e.a. goed -in het Swahili- in en speelde mee op haar
dwarsfluit. Wij zongen 3 à 4 liederen, enkele drie- of vierstemmig. Soms legden wij
eerst even uit waarom ‘De winden Gods’ in ons land zo graag gezongen wordt.
Als resultaat van het extramurale werk van Lidwien, ons bezoek en de opbrengst van



de collecte in de Vermaning in Zaandam aan het slot van de herdenkingsdienst van Aad
Joor, werden drie kinderen, die vanwege enorme O-benen niet konden lopen, nog
tijdens ons verblijf geopereerd door een uit Mwanza overgekomen orthopedisch
chirurg. Het meisje kon zelfs op dezelfde dag aan beide benen worden geopereerd. Na
enkele dagen konden zij al ontslagen worden uit het ziekenhuis en met hun verzorgers
worden overgeplaatst naar het gezondheidscentrum Bethsaïda, Musoma Foto), waar zij
uiteindelijk ook wonen.

Tijdens de reis maakte ik video-opnamen. Ik maak er
een film van die ik in het voorjaar aan DG Zwolle hoop
te vertonen.
Wij kijken terug op een goede, heel leer-zame, nuttige
en ook gezellige reis. U heeft wat gemist! De DGW
heeft uw steun nodig, de inkomsten lopen enorm terug
en de nood is hoog! Zie ook: www.dgwereldwerk.nl/.
Legt u dit bankrekeningnummer dus vast naast uw

bankpasje: NL90 TRIO 0390 4155 61 ten name van Doopsgezind Wereldwerk. 
Daden gaan woorden te boven!
Theo te Winkel

OPEN KRING GESPREK MET HET OOG OP “LOSLATEN EN AANPASSEN”
Wanneer dit gelezen wordt is het eerste Open Kring Gesprek achter de rug. In
samenspraak met de kerkenraad probeer ik zicht te krijgen op welke ideeën  er leven
t.a.v. de toekomst van de doopsgezinde gemeente. In 2015 heeft Tineke de Vries een
geweldige klus geklaard door in kaart te brengen of en hoe leden en belangstellenden
zich willen inzetten voor de gemeente. Het resultaat heeft velen verrast. In 2016 heeft
Tineke de verschillende taakvelden opgetuigd en  weten te bemensen. Ik heb grote
bewondering gekregen voor haar enorme inzet op dit gebied. Ik denk dat de kerkenraad
in het voorjaar een goede beslissing heeft genomen om het contract met Tineke met een
half jaar te verlengen. Je zou kunnen zeggen dat het schip voor een groot deel nu is
opgetuigd en zeewaardig is gemaakt. Maar nu de volgende stap: welke koers gaan we
uitzetten? Wat wordt de stip op de horizon? Want een belangrijke vraag is natuurlijk
hoe groot de houdbaarheid is van datgene wat wij op dit moment in gang hebben gezet?
Op dit moment buigt men zich in de doopsgezinde broederschap over het onderzoek en
de visie van Henk Stenvers (algemeen secretaris en directeur van de Algemene
Doopsgezinde Sociëteit): “Lopen op water”. En natuurlijk hebben wij ook te maken
met de eindrapportage van de commissie 3 pus 3 over mogelijkheden van nauwere
samenwerking met de remonstrantse gemeente. Tijdens het Open Kring Gesprek in
november zijn al dit soort zaken (kort) aan de orde geweest. Daarnaast hebben wij met
elkaar geïnventariseerd wat voor de toekomst de ideeën, wensen en gedachten waren
van de gespreksdeelnemers. In januari is de tweede ronde waarin de samenvatting en
aanbevelingen van het eerste Open Kring Gesprek centraal zullen staan. Opnieuw is
iedereen uitgenodigd om mee te (luisteren en te) praten. Men kan zich al bij mij
opgeven voor de tweede ronde van het Open Kring Gesprek dat zal plaatsvinden op
dinsdag 10 januari. Men kan kiezen voor: 10.30-12.00 uur, 15.00-16.30 uur en 19.30-
21.00 uur. 
Ds. Andries Bakker 



Van dromen naar doen (slot)
Voor mij zit het er bijna op. Mijn officiële arbeidsafspraak met de gemeente loopt eind
december af. Dit is dan ook de laatste keer dat ik jullie op de hoogte stel van mijn
activiteiten in het kader van ‘Van dromen naar doen‘. De start met een workshop in
september 2014 was aanleiding voor een intensief contact met de gemeente. We zijn nu
twee enquêtes en een aanzet tot realisatie van hetgeen we aangegeven hebben in de
enquête verder. Het ziet er goed uit. Er is weer reuring en er ontstaan initiatieven. De
komst van Andries heeft natuurlijk ook het een en ander versterkt. Het is de bedoeling
dat de trekkers van de taakvelden nu zelf verder initiatieven binnen hun taakveld gaan
ontplooien, onder andere het ondersteunen van de gangmakers in hun taakveld. De
communicatie met de KR zal via de secretaris van de KR (Bauwien) en/of Andries
verlopen. Hier kunnen jullie  terecht voor vragen en/of initiatieven.
Helaas is de functie van trekker van het taakveld contact door de vele werkzaamheden
van zowel Bauwien (secretariaat KR) als Manuela (start nieuw bedrijf) vacant.
Manuela blijft wel als 2e vrouw paraat voor een eventueel klein projectje. Mocht
iemand deze taak op zich willen nemen meld je dan bij de kerkenraad. 
Uiteraard wil ik jullie allemaal ontzettend bedanken voor de fijne samenwerking.
Zonder jullie was er niets gebeurd. We hebben elkaar echt nodig. Samen kunnen we
iets van de toekomst maken in welke vorm dan ook. Door mijn lidmaatschap van de
gemeente blijf ik jullie gewoon tegenkomen. Het speerpunt van mijn werkzaamheden
verlegt zich echter. Mijn advies: Wees actief, vertoon initiatief waar dat mogelijk is.
Verwelkom nieuwe dingen en  wees nieuwsgierig. Wanneer iets de eerste keer niet lukt,
probeer het dan gewoon nog een keer. Heel veel succes gewenst in ieder geval. Er is
vaak  veel meer mogelijk dan je denkt. We zien elkaar!
Tineke de Vries

Kinder- en tienerconferentie Dopersduin Schoorl 29-
30 oktober 2016
Jesper (13), Sylke (12) en Marije (10) Dijksma hebben
deelgenomen aan de kinder- en tiener conferentie.
Hieronder een stukje dat gepubliceerd is in het
plaatselijke krantje van Schoorl en omstreken.
Siemon de Jong, ook wel bekend als Bakker Abel uit het
televisieprogramma Taarten van Abel, was 30 oktober in
groepsaccommodatie Dopersduin op de kinder- en
tienerconferentie van Doopsgezind WereldWerk. Hij
trainde de jonge deelnemers in het geven van een goede
presentatie en leidde de afsluitende persconferentie.

Uiteraard was er ook voor iedereen taart.
Op de tweedaagse conferentie in Schoorl gingen kinderen en tieners aan de slag met
grote thema’s als klimaatverandering, milieuvervuiling en oorlog. Daarbij is vooral
gekeken naar wat zij zelf willen doen aan onrecht of onveiligheid – of dat nu op het
schoolplein is, of wat op het (jeugd)journaal is te zien. Op de persconferentie-
presenteerden de deelnemende kinderen en tieners hun plannen en ideeën, waarbij
Siemon de Jong ze onder meer vroeg hoe ze die willen uitvoeren en hoe ze anderen
enthousiasmeren om met hen mee te doen. 



Marije: Ik vond het leuk! Ik vond de workshop over de plastic soep het allerleukste. En
natuurlijk het taart eten!!
Jesper: Het was gezellig en informatief. Ik heb djembé leren spelen en geleerd dat het
beter werkt om rustig te reageren op iets, dan boos te reageren.
Sylke: Het was leuk! Ik heb veel geleerd over de plasticsoep. Ik heb me voorgenomen
om elke dag een stuk zwerfafval van de straat te pakken en weg te gooien.

Mozes’ Kriebel
De eerste keer Mozes’Kriebel (eetgroepje voor 12 +) was op 30 oktober. Xander en
Dimitri hadden ingrediënten voor pannenkoeken. We moesten zelf pannenkoeken
bakken. Tijdens het eten gingen we het er over hebben, wat we graag zouden willen
doen en wat we absoluut niet wilden doen bij Mozes’Kriebel. Dit moesten we
opschrijven op post-its en gingen we later sorteren. Daarna gingen we een film kijken.
Het was erg gezellig.
Jesper Dijksma

Zondagschool 6 november
Op 6 november was het thema van de dienst en dus ook van de
zondagschool: “Jij hoort erbij”. We lazen het verhaal van de
mensen aan het feestmaal, Lukas 14: 15-24. 
Met de kleine kinderen hebben we ook nog een verhaal gelezen
over een feestvarkentje. Dit varkentje was jarig en had een kast
vol lekkers. Terwijl zijn moeder nog meel aan het halen was voor
een taart, gaf het varkentje al het lekkers weg aan zielige dieren
die voorbij kwamen. Hij nodigde ze allemaal uit voor het feestje
om 6 uur. Uiteindelijk hield hij niets lekkers meer over voor het
feestje. Toen zijn moeder terug kwam was ze boos dat er niets

meer over was. Toen de klok 6 uur sloeg, kwamen alle dieren binnen. Ze hadden met
alle dingen die ze gekregen hadden nog meer lekkers gemaakt en zo werd het toch een
leuk feest!
De oudere kinderen hebben zelf een elfje geschreven; een klein gedichtje dat bestaat uit
1 woord, dan 2 woorden, dan 3 woorden, dan 4 woorden en als laatste nog 1 woord. 
Met alle kinderen hebben we tenslotte cakejes versierd. 
Dieneke Dijksma



Steunfonds Onderwijs voor Pupillen Diet Koster
Het afgelopen jaar is er enkele malen gecollecteerd voor Saïd, één van de pupillen van
Diet Koster in Israel, om zijn onderwijs te bekostigen. Deze collectes zijn aangevuld
met giften van enkele leden waardoor het mogelijk is geworden jaarlijks € 1.200,--, het
benodigde bedrag,, over te maken naar Diet. Helaas heeft Saïd tussentijds de studie
moeten afbreken en kan het reeds ingezamelde geld voor een ander doel besteed
worden. De Kerkenraad besloot dat nu ten goede te laten komen aan het onderwijs van
alle pupillen van Diet Koster en haar op deze wijze in de moeilijke omstandigheden te
ondersteunen. Het komende jaar zullen wij daarom enkele malen voor dit doel
collecteren. Wilt U het onderwijs van haar pupillen met een extra gift ondersteunen dan
kan dat door overboeking naar NL86INGB0000883403, t.n.v. Doopsgezinde Gemeente
Zwolle onder vermelding van Steunfonds Onderwijs voor Pupillen Diet Koster.
Piet Minnema

Uitnodiging World Fellowship Day 29 januari 2017 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de viering van de World Fellowship Day 2017.
Het thema van deze dag is… ‘My cry is heard!’ over de huidige situatie van veel
vluchtelingen en migranten in Europa. Plaats: Buitengoed Fredeshiem, Eiderberg 2,
8346 KJ Bult – Steenwijk, tel. 0521-535100. Het programma en verdere gegevens
vindt u op: http://www.dg-ringzwolle.nl/?page_id=111   
Kinderen zijn van harte welkom… er is een speciaal kinderprogramma!
Kosten € 5,-- en € 15.00 p.p. voor diegenen die gebruik maken van de lunch. Opgeven
vóór 15 januari 2017 bij zr. Thecla Barneveld, 038-4657454 of 06-41711715. Mail:
thecla.barneveld@home.nl   
Met zusterlijke groet, namens het DB van de Ring Zwolle, Thecla Barneveld

Ringavond 17 november 2016 met Henk Stenvers
Rond de zestig Doopsgezinden uit de Doopsgezinde Zwolse Ring waren aanwezig op
de Ringavond. In opdracht van de ADS heeft Henk tijdens zijn studieverlof zijn visie
‘Lopen op het water’ geschreven over de toekomst van de Nederlandse Doopsgezinden,
gebaseerd op persoonlijke ervaring en onderzoek. Over dit document ging de lezing
van de avond. Uit het digitale document heb ik onderstaande stukken gekopieerd:
De titel
De titel ‘Lopen op het water’ is ontleend aan de Bijbeltekst Mattheus 14: 22-33. Hierbij
verwijzend naar de tophit van de Doopsgezinden ‘Ik voel de winden Gods vandaag,
vandaag hijs ik het zeil’ en de tegenwind en steeds hogere golven die we als Broeder-
schap meemaken. Maar ook vertrouwen: “Als we de uitgestoken hand van Jezus
durven pakken zodat hij ons uit die kolkende zee trekt en helpt terug in de boot te
klimmen, dan kunnen we de angst voor de toekomst loslaten en dan wordt de zee
kalm”.
Samenvatting van ‘De cijfers’
Het tempo van de afname van het aantal leden, al eind jaren zeventig voorzien, is
gestaag doorgegaan en de laatste jaren versneld, voornamelijk door natuurlijk verloop.
Een verdere snelle daling is onvermijdelijk. Het is te verwachten dat in de naaste
toekomst meerdere gemeenten vanwege een te klein aantal leden opgeheven zal
worden. De afname van kerkelijkheid is een algemeen kerkelijk gegeven in Nederland.



Samenvatting van ‘De stand van zaken’
Dat men zich afkeert van het ‘instituut’ kerk betekent niet automatisch dat mensen
zichzelf beschouwen als areligieus of ongelovig. Kerk en geloof worden in toenemende
mate gezien als een privé-aangelegenheid. Het maatschappelijk belang van
kerkgenootschappen neemt hiermee snel af. Kerken genieten weinig vertrouwen als
organisatie. De-institutionalisering is een algemeen maatschappelijk verschijnsel en
niet afhankelijk van de grootte van een organisatie of gemeente. In de postchristelijke
samenleving blijkt het model van de gemeente zoals we dat kennen niet meer te
werken. Het streven is naar open kernen die aantrekkelijk zijn omdat dit
gemeenschappen zijn waar mensen toe behoren die leven naar wat ze belijden.
Samenvatting van ‘De persoonlijke toekomstvisie’
Inslaan van nieuwe wegen kan alleen als we de angst voor een onbekende toekomst
loslaten en ons richten op dat waar we als gemeenten goed in zijn. Zo kunnen
gemeenten aantrekkelijke kernen zijn waar mensen toe willen behoren. Om werkelijk
geloofsgemeenschap te kunnen zijn en blijven moeten we terug naar de inhoud en de
navolging van Jezus centraal stellen.
Al met al een boeiende avond. Stof genoeg om met elkaar in de gemeente te bespreken.
Welke toekomstvisie hebben we zelf en wat gaan we hiermee doen?
Frans van der Meer, vz. kerkenraad DG Meppel, ringafgevaardigde
Het document is te downloaden van www.doopsgezind.nl via de rubriek Nieuws.

AGENDA NOVEMBER / DECEMBER
di 29 18.30 Smaakvolle Movie Meeting (met Indiase maaltijd)
do 01 20.00 Ik en Jij
vr 02 remonstrantse kerkenraadsvergadering 
zo 11 11.30 na de dienst ledenraadpleging remonstranten
di 20 10.00 RVC bij Ineke Friederich, tel. 038-4533330

AGENDA JANUARI
zo 01 19.30 Interreligieuze Vredesdienst in de Synagoge 
di 10 Open kring gesprek (zie elders in dit blad)
wo 11 14.30 bijbelgesprekskring middag
wo 11 20.00 bijbelgesprekskring avond
di 17 10.00 RVC bij Fenny Blom van Assendelft, tel. 038-4217038
do 19 14.00 literaire middag
zo 29 09.30 Ringdag Fredeshiem World Fellowship Day (Geen dienst in de

Wolweverstraat)
di 31 18.30 Smaakvolle Movie Meeting (met maaltijd)

Sluitingstermijn kopij voor het februari-nummer is 19 januari 2017.

debrugdgzwolle@gmail.com   voor De Brug,

rembladzwolle@gmail.com     voor het Remonstrantse blad.
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