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DE WOLWEVER
Wees niet bang
(Lukas 1, 13, 30; 2: 10 en vele andere teksten)
Maria hoorde de woorden; de herders in het veld, Zacharias de hogepriester, de apostel
Paulus hoorden de woorden; en in vroegere eeuwen werden de woorden tegen de
Israëlieten gezegd: ’vrees niet’, vaak gevolgd door ‘ik ben bij je’.
‘Vrees niet’, het zijn woorden die geruststellen en vertrouwen geven om een onzekere
onbekende toekomst in te gaan. Niemand weet wat komen gaat. De meeste mensen
hebben verwachtingen dat de dingen hun gang gaan. En soms zijn er bewegingen in het
leven die een voorbode zijn dat het wel eens anders kan gaan… Onzekerheden en
angsten waarover we eerst niet spreken. Nicci French schrijft daarover in haar boek
over de dementie van haar vader, Woorden schieten te kort. Zij schrijft over schaamte
bij haarzelf, haar moeder, haar vader over het erge onbekende dat je liever niet in de
ogen wilt kijken, dat je vader de controle verliest, en dat je zelf daarmee ook controle
verliest… Waarvoor je je schaamt, waarvoor je bang bent, daarover spreek je niet.
Over welke angsten spreken we liever niet? Angst om je werk te verliezen? Angst om
je kerk te verliezen? Je gezondheid, je relatie, je kinderen, die andere wegen gaan?
Over veel angsten spreken we niet, omdat de woorden niet klaar liggen. Angst gaat
vaak over een gebied van leven dat je niet kent. Hoe gaan we om met dat ongekende?
Kunnen we een tijdje verkeren in het niet-weten? En kunnen we in dat niet-weten ons
moed laten inspreken door de oude woorden, die zo vaak geklonken hebben rond de
dagen van kerst: ‘Vrees niet’?
Het zijn woorden van vertrouwen, alsof er gezegd wordt ‘vertrouw je toe aan wat
komen gaat; er zullen nieuwe ervaringen zijn, maar je hoeft niet bang te zijn, je bent
toegerust om de nieuwe ervaringen aan te gaan’. Het zijn woorden die uitnodigen om
open te staan voor wat komt.
Nicci French schrijft teder en liefdevol over het onbekende dat met de dementie van
haar vader in hun leven komt. De angst maakt plaats voor liefde. Ze zingen
lievelingsliederen voor hun vader, ze lezen voor uit boeken waar hun vader van hield,
ze gaan naar de plekken waar ze als gezin graag kwamen. Met haar moeder, met haar
broers en zussen verbinden ze zich aan de ziekte van hun vader. Angst maakt plaats
voor liefde. Dat is een verandering die te doen is. Alle mensen hebben het vermogen
om lief te hebben. Bij sommige mensen is de toegang naar liefde geblokkeerd door
angst, of door andere gebeurtenissen het leven, dan is er meer tijd nodig om te leren lief
te hebben.
Soms, als ik niet kan slapen door alle onzekerheden die op mijn pad komen, spreek ik
mezelf, moe geworden, uiteindelijk toe met deze woorden: ‘Wees niet bang, vertrouw
je maar toe aan wat komt’. Ik zie het als een oefening om het leven te leven zoals het
zich voordoet. Oefenen in vertrouwen, oefenen in liefde.
Fride Bonda

KERKDIENSTEN van de remonstrantse en doopsgezinde gemeenten
Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur
01 dec
Ionaviering, vesper 19.00 uur koffie vooraf vanaf 18.30 uur
08 dec
dhr. Jasper van der Horst
15 dec
ds. Fride Bonda, Adventsvesper 19.00 uur, 18.30 koffie, m.m.v. Titia
Zinsmeister fluit en Ingebjorg Chavannes cello. Na afloop glühwein.
22 dec
poëzie, zang en muziek m.m.v. muziekgroep Wiegerinck
24 dec
ds. Fride Bonda, kerstavond 19.30 uur na afloop glühwein
25 dec
voorbereidingsgroep, Wolwever kerstviering
29 dec
geen viering
05 jan
geen viering
12 jan
ds. Fride Bonda, nieuwjaarsbegroeting
19 jan
geen viering
26 jan
dhr. Han Joppe
De Venus Spoolderbergweg 19, aanvang 10.30 uur
08 dec
ds. Coot Winkler Prins
24 dec
mw. Bertha Groen-Mol, kerstdienst 16.00 uur
12 jan
dhr. H. Enthoven, Dalfsen
26 jan
ds. Coot Winkler Prins
De diensten van de vrijzinnige geloofsgemeenschappen in Hattem en Heerde zijn te
vinden op: www.vrijzinnig-hattem.nl en www.vrijzinnigen-heerde.nl
Er zullen geen lezingen worden gehouden in de maanden december en januari.
Bij de dienst op 1e Advent
Op 1 december om 19.00 uur is er een Ionavesper. Het wordt een vesper met o.a.
liederen uit Iona, teksten uit de bijbel en de Iona traditie. Het is 1 e Advent en daarmee
begint de tijd van verwachting. In de vesper ligt de focus op de verwachting van vrede.
Een ieder is hartelijk welkom om mee te doen.
Bij de vieringen van Advent en Kerst
Met de maand december gaan we de adventstijd in. Donker
wordende dagen tot de langste nacht van 21 december.
Het kan een tijd zijn waarin je terugblikt op het afgelopen jaar en
dat je loslaat wat je niet mee hoeft te nemen het nieuwe jaar in. Dat
is makkelijk gezegd. Misschien kun je deze gedachten meenemen
als je vieringen in de adventstijd bezoekt: wat was goed dit jaar,
wat kan ik loslaten, wat ligt te wachten dat tot bloei wil komen.
Dit laatste is de gedachte van de kerstavondviering.
Dorevocaal zingt een lied, dat een gedicht is van Ida Gerhardt.
Wat tot bloei wil komen heeft rust en tijd nodig.

Over de eerbied
Gij moet het eenzaam laten
het zaad dat ligt te slapen
en dat al kiem gaat maken
Dit eerstelingsbewegen
van leven binnen leven
vermijd het te genaken.
Laat het stil in zijn waarde,
zaad in de donkere aarde;
zaad in de donkere aarde.
En het zal groen ontwaken.

Als je echt in stilte wilt mediteren over deze gedachten dan ben je welkom bij de
adventsmeditatie op 12 december om 19.30 uur in de Mennokamer.
Een overzicht van de vieringen is elders in het blad te vinden.
Kerstmorgen
Wel wil ik vertellen over kerstmorgen waarin aandacht is
voor kinderen en kerst. In de zondagclub van zondag 8
december wordt er druk geknutseld en getekend om 10
afbeeldingen van het kerstverhaal te maken. Het kan zijn
dat je deze zondag niet naar de kerk kan, maar dan kun je
contact op nemen met Dieneke of Valerie, want je kunt ook
thuis zo’n afbeelding maken. De bedoeling is dat alle
afbeeldingen op kerstmorgen gepresenteerd worden via de
beamer op de zijmuur, terwijl het kerstverhaal wordt voorgelezen zoals Dick Bruna dat
heeft verteld in zijn boekje Kerstmis. Er is ook een verdiepend moment. Op het
moment van schrijven is nog niet duidelijk hoe dat vorm gaat krijgen. Dat zal via de
nieuwsbrief kenbaar worden gemaakt.
Welkom in de vieringen!
Fride Bonda

Collecte 8 december
De collecte van 8 december is bestemd voor Nemato, het
project van Jan Blom in Zuid-Afrika waar ik graag steun aan
verleen.
Ook deze keer wil ik daarvoor weer kaarten verkopen. De
collectie is uitgebreid met bekers met afbeeldingen en
kerstkaarten in dezelfde stijl. Ik maak nog steeds nieuwe
tekeningen, dus laat je verrassen.
Misschien is het ook leuk om te weten dat ook mensen die een moeilijke tijd
doormaken het erg leuk vinden om deze kaarten te krijgen. Ik krijg er zelf veel
positieve reacties op. Het is iets ander dan men verwacht en dat geeft een opkikkertje.
Wat kan Nemato doen met onze bijdragen?
1. R100 (€6)
feeds a member for a week
2. R400 (€25)
feeds a member for a month
3. R1,000 (€60)
gets us one month’s internet
4. R4,000 (€250) takes an athlete to national championships
5. R12,000 (€750) gives a student a stipend for the year
6. R40,000 (€2500) takes a Nemato gymnast to World Championships
7. R80,000 (€5000) gives us a battery for our solar power system
Willy Prangsma

Ledenvergadering Remonstranten verplaatst naar donderdag 16 januari
Zoals u wellicht hebt gelezen is de ledenvergadering van ons Remonstranten gepland
op zondag 8 december 2019. We zijn er vanuit gegaan dat alles voor die tijd geregeld
kon worden, maar dat is niet gelukt en dus moeten we de vergadering uitstellen, en wel
tot donderdag 16 januari 2020. Ziekte, afwezigheid en drukte hebben er toe geleid dat
we dit niet halen daarom vragen we hiervoor jullie begrip.
Het heeft als nadeel, dat we het niet kunnen afwerken en er in het nieuwe jaar mee
verder moeten, het heeft als voordeel dat we het beter kunnen voorbereiden.
U krijgt hiervoor nog een uitnodiging, noteer alvast 16 januari 2020 in uw agenda, dan
kunt u meepraten over onszelf.
Hartelijke groet,
De kerkenraad

MEELEVEN MET
Dank van Nanneke
Lieve mensen,
Ik wil jullie allemaal heel hartelijk bedanken voor alle goede wensen die ik van jullie
gekregen heb via post en mailtjes, ze waren allemaal fijn om te krijgen. Het gaat goed
met mij, velen van jullie zullen mij ook alweer in de kerk hebben gezien. Wel moet ik
mijn hele leven elke 3 weken een onderhoudskuur ondergaan. Ik doe gewoon verder de
dingen die ik altijd heb gedaan. Nogmaals bedankt en tot ziens bij de
Wolwevervieringen,
Groet, Nanneke Rijkhoff
En toen
Tja, ... en toen hebben wij besloten om te gaan verhuizen.
Wij willen, nu we nog kwiek en lenig zijn, dichter bij de
kinderen gaan wonen. Wij gaan naar Deventer.
De plannen zijn nog vers en het duurt ook nog wel even
maar door het nu te melden kunnen we het in Zwolle goed
afronden.
We doen hierbij een oproep voor aanvulling van de
redactie.
Willy en Theo Prangsma



ZWOLLE

 DEVENTER

UIT DE WOLWEVERGEMEENTE
Voortgang samenwerking Remonstranten en Doopsgezinden
Stand van zaken commissie 3+3
Na de zomervakantie kreeg de commissie 3 + 3 de opdracht van de kerkenraad om het
proces van samenwerking vooruit te helpen door:
- het formuleren van de waarden van de Wolweverkerk
- het opstellen van een stappenplan
Als commissie kwamen wij tot de volgende formulering van wat ons bindt :

In de Wolweverkerk te Zwolle vormen Doopsgezinden en Remonstranten
een open, veelkleurige geloofsgemeenschap die, passend in onze tijd, een
vrijzinnige en ondogmatische gemeente wil zijn.
In onderlinge verbondenheid zoeken wij inspiratie voor ons persoonlijk
leven en voor onze taak in de wereld.
Wij hebben zorgzame aandacht voor elkaar en willen werken aan vrede,
gerechtigheid en heelheid van de schepping.

Reacties gevraagd
Wij zijn heel benieuwd in hoeverre u zich herkent in deze formulering. Daarom hebben
wij deze ook opgehangen in de kerk, en wij nodigen iedereen uit om een reactie te
geven. Mocht u niet in de kerk komen, stuur dan een reactie aan Roelie Gasthuis
(rgasthuis@planet.nl).
In het stappenplan zullen we een voorstel doen om tot een definitieve formulering te
komen.
Toelichting commissie 3+3
De commissie bestaat uit:
Roelie Gasthuis, Leo Buijnink en Corine Konijnenbelt namens de Remonstrantse
gemeente.
Lieuwe Dijkstra, Liesbet van Asma en Tineke Datema namens de Doopsgezinde
gemeente.
Na de zomervakantie zijn we drie keer bij elkaar geweest. We hebben eerst gesproken
over wat voor ons zelf belangrijke waarden zijn. Daarna hebben we ook gebruik
gemaakt van wat andere Do-Re gemeenten al hebben geformuleerd.
In december gaan wij verder met het stappenplan en hopen dat in januari af te ronden
en aan beide kerkenraden te kunnen presenteren.
Het was een boeiend proces waarin wij aandachtig naar elkaar hebben geluisterd en van
elkaar leerden.
We hopen dat bovenstaande formulering de komende tijd ook in ander verband in de
Wolweverkerk zal leiden tot goede gesprekken!

UIT DE GEMEENTE
Herfstwandeling
Omdat de wandeling op 12 oktober niet doorging vanwege de regen kwamen we op
zaterdagochtend 2 november bij elkaar. We volgden een route in het Engelse Werk,
waarin we langs 13 bomen liepen die in een Keltische Boomkalender voorkomen. Het
is leuk om op een wandeling te horen welke boom of struik bij je geboorteperiode hoort
en welke eigenschappen daaraan verbonden zijn. Er schijnen meer kalenders te bestaan,
dus je kunt de uitleg met een korreltje zout nemen. Vroeger waren mensen dus ook
zoekende en probeerden ze een verklaring te vinden.
de berk
de lijsterbes
de es
de els
de wilg
de meidoorn
de eik
de hulst

24 december-20 januari
21 januari- 17 februari
18 februari-17 maart
18 maart-14 april
15 april-12 mei
13 mei-9 juni
10 juni -7 juli
8 juli-4 augustus

initiatiefrijk
intuïtief
excentriek
sensueel
bescheiden
welbespraakt
authentiek
integer

de hazelaar
de braam
de klimop
het riet
de vlier

5 augustus-1 september
2 september-29 september
30 september-27 oktober
28 oktober-24 november
25 november-23 december

handig
harmonisch
talentvol
hartstochtelijk
vernieuwend

We genoten ook van de prachtige uitbundige herfstkleuren en paddenstoelen. Na afloop
was er tijdens het koffiedrinken een hevige plensbui, maar wij zaten droog.
In het boekje “boomkarakters in het Engelse Werk” staat de route en een uitvoerige
beschrijving van de eigenschappen die bij de bomen en struiken horen.
Het is voor € 5,- verkrijgbaar bij de Zwolse boekhandels of het Balletjeshuis
Bauwien van der Werf
Oude doopsgezinde bijbel terug naar Zwolle (2)
Op 20 november waren mw. Marie Sassen-Doyer en haar familie ’s morgens in de
kerk. Het werd een echte Doijer familiereünie. Door Ekke en Truus was het prachtig
voorbereid in de Mennokamer.
De familie heeft in het doopboek een nazaat
Doijer gevonden, die in Zwolle is gedoopt en in
het kinderboek een Doijer, die in Zwolle is
opgedragen. Op de lijst van kerkenraadsleden en
voorgangers komt A. (Assueris) Doijer voor als
voorganger en een heleboel Doijers als
kerkenraadsleden. Sity Krijtenburg verwoordde
dat zo: zonder de inbreng van de familie Doijer
zou er waarschijnlijk nu geen doopsgezinde
gemeente Zwolle meer bestaan.
In de middag is de oude bijbel van Hendrik Doijer overhandigd aan de burgemeester
van Zwolle, Peter Snijders. Deze gaf hem direct door aan de directeur van het HCO om
de bijbel geconserveerd op te slaan. De bijbel is in 1663 in Kampen gekocht door
Tobias Schrijver en via vererving bij Antoni Doijer terecht gekomen. Deze heeft hem
aan zijn oudste zoon gegeven bij zijn huwelijk. In 1789 moest Hendrik vluchten,
vertrok naar New York en de bijbel is meegegaan.
Gelukkig kon Paulien Jonkers, die ook Doijer voorouders heeft, dit middag programma
meemaken. In de Gelderlander en in het Zwolse katern van de Stentor zijn artikelen
gepubliceerd.
Van de familie Doijer heeft de doopsgezinde gemeente
een oud wandbord cadeau gekregen, dat ook uit de familie
afkomstig is. Het hangt nu in de Mennokamer.

Kerstkaart
In ‘De Wolwever’ van november is de door mij
geschilderde kerstkaart helaas afgebeeld zonder de
daarbij behorende toelichting en die wil ik graag
alsnog geven.
Voor het schilderen van de gouache heb ik mij
laten inspireren door de vijf artikelen van de
remonstranten:
vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid,
vrede en vriendschap.
Op Google ben ik op zoek gegaan naar de
symbolen die hier voor staan en die heb ik
verwerkt in de compositie.

Hier zijn ze:
 Helemaal onderaan het V teken, symbool van de vrijheid
 In de bloemen het symbool van de vrede
 De twee harten in de boom het symbool van de vriendschap
 Vlinders het symbool van de vrijheid
 De twee mensenparen als symbool van de vriendschap en de verantwoordelijkheid
 De twee vogels op een tak als symbool van de verdraagzaamheid
 De vogels in de lucht als symbool van de vrijheid
Het kerstfeest is voor mij het feest van de vrede en de verbondenheid en dat vind je
terug in de compositie.
Lucie S. Noordzij- van Heteren
Bijdragen aan de Voedselbank!?
De afgelopen jaren hebben we ons, als gemeenten, aangesloten
bij de actie van de regionale omroepen voor de voedselbank.
Dit jaar is er niet meer een dergelijke actie. Verder vertelde een
vrijwillig medewerker, dat de voedselbank soms liever geld
krijgt (voor aankopen van spullen waaraan te kort is, voor
transport, voor onderhoud en verwarmen van het gebouw), dan spullen.
De voedselbank staat een aantal keer op het collecterooster, maar zeker in de Kersttijd
is dat niet genoeg. En daarbij komt ook, dat de laatste jaren het aantal mensen dat een
beroep moet doen op de voedselbank, toeneemt.
Wie het kan missen, een extra bijdrage aan de voedselbank is zeer welkom.
IBAN rekeningnummer NL56 INGB 0001 4861 19 t.n.v. Voedselbank Zwolle e.o.
Zie ook https://zwolle.voedselbankennederland.nl.
Aart Hoogcarspel

Vrede
Laten we werken aan Vrede,
de Vrede, die voor ons binnen handbereik ligt.
Vrede, die wij kunnen bewerkstelligen
in onze kleine kring mensen om ons heen.
Vrede vraagt
met elkaar in contact komen
elkaars standpunten leren kennen.
Vrede vraagt je op de hoogte stellen
hoe een ander denkt,
wat zijn voorkeuren zijn,
welke zaken hem hinderen.
Vrede vraagt de goede wil van een ander
ontdekken en verwoorden.
Een mens van vrede is een luisterend mens,
die hoort wat niet gezegd wordt,
die tast wat onder de feiten ligt,
die gebaren juist interpreteert,
die een ander vriend noemt
en samen vrede maakt.
Vrede is niet meteen een kwade gedachte hebben
over iets wat iemand doet of zegt,
maar geloven in de goede bedoelingen van de ander.
Vrede is ook vergeven,
iemand de kans geven opnieuw te beginnen,
iemand de hand reiken, muren afbreken,
een brug bouwen, contact opnemen
en zo de zon bij iemand brengen.
Vrede is de liefde gelijk geven.
Auteur onbekend

ACTIVITEITEN
Faire modeshow dinsdag 10 december
Sari Fair Fashion uit Dalfsen showt ons de nieuwste damesmode op fairtrade gebied.
Een prachtige modeshow op de ‘catwalk’. Deze show is zeker de moeite waard om te
komen kijken. Eigen mannequins zullen de show verzorgen.
Tijd: 14.00 – 16.00 uur . Informatie: Tineke de Vries tel. 06.25363195
Locatie: kerkzaal
Remonstrants Vrouwen Contact
Op dinsdag 17 december 10.00 uur komen wij bijeen bij Ineke FriederichBijlveld, Herfterlaan 1b, Zwolle/ Berkum, tel. 038-453 33 30.
Liesbeth Drese-Bouwman vraagt aandacht voor het feest van de Epifanie
te vieren op 6 januari.
Op dinsdag 21 januari 10.00 uur komen wij bijeen bij Riekje VeurinkBleeker, Kamperhoeve 21, Hattem, tel. 038-73 70 248; riekjev@dds.nl
Joke van Vuure vervolgt het verhaal over de musicus Johan Strauss sr.

Kerkversieren woensdag 18 december
Wat zou het fijn zijn wanneer we met een grote groep de kerk kunnen versieren. Vanaf
10.00 uur starten we en we gaan naar huis wanneer het klaar is.
Neem zelf een kleine lunch mee. Er wordt voor soep gezorgd.
Informatie: Tineke de Vries tel. 06.25363195
Literatuurkring bespreekt Selma van Carolijn Visser
Op dinsdag 17 december bespreken we het boek Selma van
Carolijn Visser, aanvang 19.30 uur bij Esther Pel,
Wilhelminasingel 6, Zwolle.
Interesse voor de Literatuurkring? Dan graag vooraf
aanmelden bij Tineke Datema, tiend123@gmail.com of tel.
038- 4541886.
Tineke Datema

Luisteren naar muziek

Welkom op de eerstvolgende luisteravond bij Gerard en Jennechien.
De formule is inmiddels bekend:
8.
neem zelf muziek (cd of lp) mee die je raakt of meld die muziek bij Gerard,
die het dan van te voren opzoekt (emailadres: zie hieronder)
9.
je geeft die avond een korte toelichting op jouw muziekkeuze
10.
we luisteren naar een gedeelte dat jij graag wilt laten horen
11.
we bespreken de gehoorde muziek: wat horen wij in deze muziek?
12.
zo komen op een avond een aantal mooie luisterervaringen langs.
Locatie:

Bij Gerard Hoogvliet en Jennechien Tiemens,
Koningin Sophiastraat 38, 8019 XZ Zwolle
Datum:
Donderdag 23 januari 2020 !!!
Inloop:
vanaf 19.00 uur, de koffie/ thee staat dan klaar en tijdens deze inloop
wordt door Gerard de meegebrachte muziek gesorteerd
Start:
om 19.30 uur
Einde:
rond 21.30 uur
Aanmelding:
hoogvlietg@gmail.com met daarbij vermelding van
telefoonnummer waaronder je bereikbaar bent.
Gerard en Jennechien
Religiequiz donderdag 30 januari
We houden voor de 2e keer de laagdrempelige Religiequiz. Vragen die direct of via een
omweg te maken hebben met religie. Er zijn vragenrondes, plaatjesrondes, een
audioronde en een puzzel-ronde. Je speelt binnen één van de teams die ter plekke
ingedeeld worden. Vorig jaar was deze quiz samengesteld door en onder leiding van
Lex Biemond een doorslaand succes.
Locatie: kerkzaal Tijd: 19.30 – 21.30 uur.
Informatie: Lex Biemond, lexbiemond@gmail.com
Vooraankondiging Tafel van Vier=10 voor vrouwen op donderdag 12 maart 2020
Het is nog ver weg, 12 maart 2020, toch is de voorbereiding al weer begonnen. Het zal
in 2020 de tiende keer zijn dat de Tafel van Vier plaats vindt. De eerste keer was in
2011, het jubileumjaar van de Doopsgezinde Broederschap, waarin veel gevierd werd:
100 jaar vrouw op de kansel, 200 jaar ADS (Algemene Doopsgezinde Sociëteit), 275
jaar doopsgezind seminarium. Nu 10 jaar Tafel van Vier is daarbij vergeleken een heel
klein zusje, een zusje waar we met warmte naar kijken. Wat zijn er een goede
gesprekken geweest in die tien jaar, en wat hebben er veel vrouwen met elkaar gegeten!
In 2020 hopen we velen van hen weer te zien.

Het thema staat nog niet vast, de tijd en plaats wel, van 17.00 tot 19.30 uur in de
Wolweverstraat 9.
De werkgroep Elly Kuyers, Inge Straks, Jelma Wiegersma, Coot Winkler Prins
ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE
Interreligieuze viering 5 januari 2020, 19.00 uur
Het is inmiddels een mooie en zinvolle traditie dat in Zwolle
het jaar geopend wordt met een interreligieuze viering in een
van de gebedshuizen van de stad. Deze vredesviering wordt
georganiseerd door SLAG (Samen Leven Anders Geloven) in samenwerking met de
Synagoge, de ULU moskee en de Oosterkerk en vindt plaats op de eerste zondagavond
van het nieuwe jaar. Joden, moslims en christenen uit onze stad en regio komen bij
elkaar om vanuit elkaars religies inspiratie op te doen, elkaar te ontmoeten en vrede toe
te wensen.
Het belooft een afwisselende viering te worden, met als thema: Geroepen om te leven.
Wij mogen leven uit onze bronnen: Uit de Tenach, de Bijbel en de Koran worden
daarom teksten gelezen die betrekking hebben op dit thema. Er zal gezongen worden
en muziek gemaakt.
Na afloop kunnen we elkaar ontmoeten bij de koffie/ thee met wat lekkers.
Van harte welkom in de Oosterkerk aan de Bagijnesingel 17.
Namens SLAG Zwolle:
Hanneke Buurman

building partnerships to transform
violence and oppression
Wie is mijn naaste?
Onderstaand is een reflectie van sr. Rosemarie Milazzo,
lid van de orde van de Maryknoll sisters, als reservist betrokken bij het team in
Koerdistan sinds 2010. Wanneer in Lukas 10:29 een schriftgeleerde aan Jezus vraagt
wie zijn naaste is, vertelt hij de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Jezus leert
ons als die Samaritaan te zijn en allen die wij in nood zien verkeren te helpen als zijnde
onze naasten.
Kak Hassan, partner van Christian
Peacemaker Teams in Koerdistan, vertelde
ons hetzelfde “Het maakt niet uit wie je
bent of waar je vandaan komt, voor God is
alleen belangrijk dat je Hem kent en je
goed voor de mensheid zorgt.”
Het CPT Team staat met Kak Hassan en zijn familie
bij zijn woning in Galala

Wat houdt het in om voor de mensheid te zorgen, om een naaste en brenger van Gods
liefde te zijn?
Koerdische dorpelingen rapporteerden dat vorig jaar, in één nacht 102 Turkse bommen
vielen nabij het dorp Galala. “Wij konden het voelen, de aarde beefde. ” Vertelt Kak
Hassan, terwijl hij naar de scheuren in de halve meter dikke muren van zijn woonkamer
wijst. Het was zo erg, dat 78 families het dorp verlieten. Er zijn maar twee
achtergebleven. Kak Hassan vertelt ons dat de dorpelingen hun vee en akkers zeer
goedkoop van de hand deden, om zo snel mogelijk te kunnen vertrekken.
Een van de inwoners van Galala legt uit dat zelfs vóór het bombardement, het leven in
het dorp moeilijk was. Tijdens de lunch in zijn huis vertelde hij over slangen die het
huis binnendringen, sprinkhanen die de fluweelbomen belegeren en zijn moeder, die
dagelijks om 4 uur ’s ochtends de koeien moest melken. Maar ondanks deze
moeilijkheden hielden mensen het hoofd boven water en leefden hier al generaties lang.
“Sinds God de aarde schiep” aldus Kak Hassan. Maar met de bombardementen
verandert het leven.
Ondanks de angst voor meer Turkse bombardementen blijft Kak Hassan geloven. Hij
sprak met ons over de rol van God in zijn en onze levens. “Jullie kennen God, daarom
zijn jullie hier. Jullie hebben empathie, en God heeft die in jullie hart geplant.
Comité van aanbeveling: Fernando Enns Hoogleraar theologie VU, Harcourt
Klinefelter voormalig medewerker dr. M.L. King, Kees Nieuwerth Quaker, Hanna
Molly International consultant Brussel
Hernieuwd verzet tegen kernwapens
Op 16 november 2019 vond in Almere onder leiding van Marlies Tjallingii een
bijzondere ontmoeting plaats, bedoeld om de samenwerking tussen Quakers en
Doopsgezinden weer op te pakken. In het verleden werkten beiden groeperingen veel
samen rond vredesprojecten. Van oudsher werden Doopsgezinden en Quakers zelfs
historische vredeskerken genoemd.
Kees Nieuwerth vertelde over het boek van de voormalige diplomaat Edy Korthals
Altes: 'Van havik tot vredesduif', waarin deze beschrijft hoe hij een droom heeft die
zijn leven veranderde. Hij was ambassadeur in verschillende landen. Omdat hij in
1985 een artikel schreef over de noodzaak om de atoomwapens af te schaffen, moest
hij zijn baan als ambassadeur opgeven. Daarop werd hij actief in allerlei organisaties
tegen kernbewapening en wapenwedloop. Het thema van de ontmoetingsdag kwam uit
zijn boek: kwetsbaarheid, dreiging, schoonheid en visie. In tweetallen wisselden de
aanwezigen uit wat deze begrippen voor ieder betekende.
In de middag stonden de opkomende wapenwedloop en de vernieuwing van nucleaire
bommen centraal, met de vraag hoe we daar in deze tijd mee omgaan. Maarten van der
Werf liet met beelden de gevolgen van kernwapens in het verleden zien, wat aanleiding
gaf tot grote emotionele reacties. We vroegen ons af welke herinneringen aan de
Tweede Wereldoorlog dit opriep. Genoemd werden de nucleaire aanvallen op
Hiroshima en Nagasaki en de vraag of deze aanvallen, die volgens sommigen tot het
einde van WO II leidden, wel nodig waren geweest. Een van de jongere deelnemers
bekende, dat zij deze informatie over kernwapens niet kende.

Gepeild werd hoe ieder dacht over kernwapens, de modernisering ervan en het gebruik
door Nederland. Eensgezind vonden allen, dat de aandacht voor kernwapens een
uitermate belangrijke taak voor vredeswerkers is. We hebben we een verklaring tegen
de modernisering van kernwapens besproken, waarmee aan de landelijke Raad van
Kerken gevraagd wordt om zich (opnieuw) tegenover de Nederlandse regering uit te
spreken tegen de modernisering van de kernwapens. Hieronder hebben we allen onze
handtekening gezet.
Tenslotte hebben we gebrainstormd over de vraag, hoe we de aandacht voor de
modernisering van kernwapens breed zouden kunnen verspreiden. Gedacht werd aan
onze contacten binnen Quakers en Doopsgezinden, alsmede het sturen van de
verklaring naar de Raad van Kerken, waarvan Kees Nieuwerth vicevoorzitter is, naar
PAX voor Vrede, die ook met dit thema bezig is, naar politieke partijen en onze diverse
achterbannen. Welke beelden kunnen maken dat de wereld zich bewust wordt van deze
overkill aan wapens? Hoe komen we grootscheeps in actie?
Juist in deze tijd wordt hier van diverse zijden aandacht aan besteed, onder andere door
Artsen voor Vrede, door het Tribunaal voor de Vrede, dat al 20 jaar civielrechtelijk
strijdt tegen kernwapens, door PAX dat in de afgelopen jaren handtekeningen
vergaarde om het parlement hierover te laten spreken – en dat samen met andere
vredesorganisaties binnen ICAN (International Campaign to Abolish Nuclear
Weapons) in 2017 de Nobelprijs voor de Vrede ontving – , het Humanistisch Verbond,
dat opnieuw een handtekeningenactie voert en nog meer. Nog dit weekend (23
november) riep Paus Franciscus in Japan op tot vernietiging van alle kernwapens.
Quakers en Doopsgezinden zullen doorgaan met deze actie. U hoort er nog meer van.
Henk Blom

Afronding Zwols Bijbelproject
Dit voorjaar is in Academiehuis de Grote Kerk het
Zwolse Bijbelproject van start gegaan. Met zoveel
mogelijk mensen wordt de Bijbel overgeschreven.
Dit gebeurt in navolging van de Moderne Devoten
die in het middeleeuwse Zwolle met de hand tal
van Bijbels overschreven. Het beroemdste
exemplaar, de 15e-eeuwse ‘Zwolse Bijbel’, is door
de eeuwen heen beschadigd geraakt. Hoog tijd dus
voor een nieuwe Zwolse Bijbel! Honderden
mensen hebben de afgelopen maanden hun
bijdrage al geleverd. De Bijbel is grotendeels
overgeschreven maar nog niet helemaal. Daarom
wordt er een Schrijfmarathon gehouden op
zaterdag 7 december van 9.00 u tot 17.00 u.
Iedereen kan binnenlopen op het moment dat hem
of haar schikt. Op diverse plekken in de kerk staan
tafels waaraan geschreven kan worden. Er zijn
vrijwilligers om u met raad en daad ter zijde te
staan. Ook is er een Bijbel-take-away voor wie de teksten liever thuis overschrijft. Wij
hopen dat u zelf en liefst met zoveel mogelijk anderen op 7 december naar
Academiehuis de Grote Kerk komt om mee te schrijven. Wilt u deze schrijfmarathon
daarom binnen uw eigen kring bekend maken?
Het zou geweldig zijn als de Bijbel aan eind van de dag helemaal is overgeschreven…..
Weet u van harte welkom! Namens het Zwolse Bijbelteam,
Hartelijke groeten,
Mariska van Beusichem

Uit de hoge hoed
Na de dienst op 13 oktober spraken we o.l.v. Sytse en Marlies
Tjallingi over het samengaan van Do en Re om weer een stapje
verder te komen.
Aan het eind deden de aanwezigen een papiertje met hun naam en
telefoonnummer in een doopsgezinde of remonstrantse hoed om er
bij de andere hoed weer één uit te pakken. Zo ontstonden koppels, die elkaar konden
ontmoeten voor een nieuw gesprek om elkaar beter te leren kennen.
Het zou leuk en wellicht ook leerzaam zijn om iets terug te horen over hoe dat verder
ging.
Heeft u een leuk gesprek gehad en valt er wat over te vertellen?
De redactie ontvangt graag uw verslagje voor plaatsing in het blad.

HERHAALDE OPROEP
In het vorige nummer is al aangegeven dat de Wolwevers voortaan als pdf-bestand per
mail, of per post zullen worden verzonden.
Een papieren versie kost bijna € 30,00 per jaar. De kosten daarvan worden steeds
hoger: per januari worden ook de postzegels weer duurder.
Graag vragen wij u daarom om nog eens te overwegen of u zonder de papieren versie
kunt. Een aantal leden vrienden en belangstellenden is u al voorgegaan!
U kunt dat melden via het mailadres van de redactie: dewolwever@gmail.com
Degenen die geen mailadres hebben krijgen De Wolwever uiteraard op papier
toegezonden.
Voordelen van de digitale versie zijn -naast de kostenbesparing- dat de illustraties in
kleur zijn en dat degenen die slechter kunnen zien de mogelijkheid hebben om op het
computerscherm de tekst te vergroten zodat die leesbaarder wordt.

AGENDA DECEMBER
vr 06
za 07
di 10
do 12
di 17
di 17
wo 18

9.00 – 17.00
14.00
19.30
10.00
19.30
10.00

WKR kerkenraadsvergadering
Bijbel schrijfmarathon Grote Kerk
Faire modeshow in de kerkzaal van de Wolweverkerk
Adventsmeditatie
RVC bij Ineke Friederich, tel. 453 33 30
Literatuurkring bij Esther Pel, “Selma” van Carolijn Visser
Kerk versieren

AGENDA JANUARI
zo
do
do
di
do
do
vr
do

05
09
16
21
23
23
24
30

19.00
19.30
10.00
19.30
19.00
10.00
19.30

Interreligieuze viering in de Oosterkerk
Compassiemeditatie
Ledenvergadering Remonstranten (uitnodiging komt nog)
RVC bij Riekje Veurink, tel. 737 02 48
Gesprek in de avonduren, over dingen die ons bezighouden
Muziekluisteravond bij Gerard en Jennechien
Bronnen van inspiratie, Mennokamer
Religiequiz, Wolweverkerk

Inleverdatum kopij zaterdag 25 januari 2020

E-mail: dewolwever@gmail.com

PREDIKANT Voor de remonstrantse en Doopsgezinde gemeenten:
Fride Bonda, Staringlaan 6, 3818 RN Amersfoort, 033-4624455, 06-16783562, werkdagen zijn
dinsdag, donderdag en vrijdag. Email: gebonda@planet.nl
ADRESSEN REMONSTRANTEN
Kerkenraad:
Voorzitter:
Harry Wendt
038-4545434
wenhwendt@hotmail.com
Secretaris:
Nanneke Rijkhoff,
0572-391725
nannekerijkhoff@gmail.com
Penningmeester:
Rachel Lopes Cardozo,
06-52146226
rachel.cardozo@gmail.com
Giro NL93INGB0000922950 t.n.v. Rem. Gemeente Zwolle.
Lid:
Janny Buijnink
0527-253415
jannybuijnink@hotmail.com
Ledenadministratie: Tineke Boot,
038-4654078,
tineke.boot@kpnplanet.nl
Diaconale commissie: Joke Spiers,
038-4531086,
jc.spiers@home.nl
Triodosbanknummer NL56TRIO0254722873, t.n.v. Remonstrantse Broederschap, gemeente Zwolle,
diaconale Commissie.
Mailadres remonstrantse gemeente Zwolle:
remonstrantsegemeentezwolle@gmail.com
Website Remonstrantse gemeente Zwolle:
www.remonstranten.nl/zwolle/
Landelijk bureau Remonstranten: Landelijk Bureau, Nieuwegracht 27 A, 3512 LC Utrecht,
tel. 030- 231 69 70, email: info@remonstranten.nl, website: www.remonstranten.nl
ADRESSEN DOOPSGEZINDEN
Kerkenraad:
Voorzitter:
Tineke de Vries-Drent

0529-850337,
tdevriesdrent@gmail.com
06-25363195,
Secretaris:
Ekke F. Klamer,
038-4660180
secr.dgzwolle@gmail.com
postadres Wolweverstraat 9, 8011 NW Zwolle
Penningmeester:
Renze Zijlstra
038-337 74 76
renze.zijlstra@gmail.com
Bank NL86INGB0000883403, NL69ABNA0451415396,
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Zwolle
Lid:
Thecla Barneveld,
038-4657454
thecla.barneveld@home.nl
Ledenadm.:
Ronald Tuinstra
0529-457434
ra.tuinstra@gmail.com
Kerkmeester:
Leo de Wit,
038-4537210
ass. Ans Bennink
Verhuur kerk:
Truus Klamer,
038-4660180
Website Doopsgezinde Gemeente Zwolle:
http://www.dgzwolle.doopsgezind.nl/
REDACTIE DE WOLWEVER
Tineke Boot, Willy Prangsma, Jelma Wiegersma, Karin Janze, Ronald Tuinstra en Theo Prangsma
038-4221316
mailadres redactie: dewolwever@gmail.com
Digitale Nieuwsbrief: info@dgzwolle.doopsgezind.nl
Trekkers taakvelden (stand eind 2017)
1 vieren
F. Bonda
2 zingeving
F.Bonda
3 contact
T. Datema
M. Spruit
4 jeugd
D. Dijksma
5 basis
T. Klamer
6 gebouw
L. de Wit
7 informatie
R. Zijlstra
8 wereld
A. Hoogcarspel

tiend123@gmail.com
mta.spruit@kpnplanet.nl
tymen.wieger@planet.nl
fam@efklamer.nl
dwlzwolle@gmail.com
renze.zijlstra@gmail.com
a.p.hoogcarspel@home.nl

038-4541886
06-515 960 75
038-422 96 00
038-466 01 80
038-453 72 10
038-337 74 76
038-454 26 11

Vervoer naar de kerk
Indien vervoer naar de kerk problemen geeft, schroom dan niet om te bellen naar
Tel. 0529-432328 , wij zullen ons best doen om vervoer te regelen.

Meester Koolenweg 43
8042 GC Zwolle

