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DE WOLWEVER

Nu nog in raadselen, maar straks …
(1 Korintiërs 13: 12)
Op tafel staan twee witte porseleinen trommeltjes. Mijn gastvrouw kreeg ze jaren
geleden van haar schoonvader. Het ene trommeltje is rond voor ronde wafeltjes, de
andere is ovaalvormig voor nieuwjaarsrolletjes. De ronde, platte wafel is symbool voor
het oude jaar, dat al ontrold is en geen geheimen meer heeft voor je. De gerolde ronde
wafels dragen hun geheimen nog in zich en gaandeweg het jaar zullen ze zich
onthullen.
Het nieuwe jaar, de toekomst zit vol geheimen. Ik ben benieuwd hoe de wereld zich
verder gaat ontwikkelen. Alleen al in ons land verschijnt het ene onthullende rapport na
het andere. Velen gaan over verduurzaming en rechtvaardigheid in belastingen, in
wonen, in onderwijs en zorg en nu ook over werkgelegenheid. Ik ben blij met al die
rapporten en ik hoop dat ze aanwakkeren tot ontwikkelingen die het welzijn van meer
mensen bevordert. Naar mijn idee is dat nu niet zo, vooral mensen die geld genoeg
hebben voelen zich niet onzeker over hun toekomst. Mensen die het met minder geld
moeten doen, voelen aan alle kanten de onzekerheid over hun basisbehoeften knagen.
Ik had nooit gedacht dat ik in mijn leven zo’n grote ongelijkheid in ons land mee zou
maken; het voert me terug naar verhalen uit de beginjaren van de vorige eeuw, met
rijke industriëlen en arme arbeiders.
Elders in de wereld zijn er hoopgevende bewegingen. Ik lees over drie vrouwelijke
premiers, die een club vormen, the wellbeing economy governments. Zij streven ernaar
om het welzijn van mensen mee te laten wegen bij grote beslissingen. Zo ging in
Nieuw-Zeeland de bouw van een grote efficiënte gevangenis niet door, omdat de
geestelijke gezondheid en de sociale cohesie er niet mee gediend werd. De overheid
moet in dienst staan van de mensen, vinden deze politici en mensen functioneren het
beste als hun stem gehoord wordt en hun initiatieven ondersteund. Het lijkt wel alsof er
een soort honger is naar verandering, getuige de enorme verkoop van het boek “De
meeste mensen deugen” van Rutger Bregman.
Hoe voorzichtig ook, je voelt verandering, mensen worden zich meer bewust van hun
autogebruik, hun vakantiebestemmingen, wat ze eten, wat ze weggooien …
Hoe gaat de komende tijd zich ontvouwen: in de wereld, in de samenleving, in ons
eigen leven …
Fride Bonda

KERKDIENSTEN van de remonstrantse en doopsgezinde gemeenten
Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur
02 febr geen dienst
09 febr Jasper van der Horst, collecte voor de Voedselbank
16 febr Ionaviering
23 febr ds. Fride Bonda, collecte voor het Vredesplatform Zwolle
De Venus Spoolderbergweg 19, aanvang 10.30 uur
09 febr Bas Dingjan, geestelijk verzorger Driezorg
23 febr dhr. K. Fredriks, Zwolle
De diensten van de vrijzinnige geloofsgemeenschappen in Hattem en Heerde zijn te
vinden op: www.vrijzinnig-hattem.nl en www.vrijzinnigen-heerde.nl
BIJ DE VIERINGEN
Op zondag 9 februari gaat Jasper van der Horst voor. Bijna klaar met zijn bachelor
theologie …
De derde zondag verzorgen Karin Janze en Aart Hoogcarspel een Iona-viering.
De vierde zondag van februari en de tweede in maart wil ik met jullie enkele wijsheden
delen uit het evangelie volgens Johannes. We bespreken dat boek op vrijdagochtenden
met de gespreksgroep Bronnen van inspiratie. Dat kan ook in wijder verband. 24
februari lezen we over een lamgelegde man, die maar niet bij genezend water kan
komen. Waarom lukt dat niet? En door welke dingen worden mensen lamgelegd?
Op 9 maart lezen we stukken uit Johannes 14 en/of 15. dat weet ik nog niet precies.
Maar het is wel leuk om te komen, want na de dienst zullen Sytse en Marlies Tjallingii
ons verrassen met hun werkvormen en ons met elkaar in gesprek brengen. Dat horen
jullie later nog.
Ionaviering 16 februari
Het verhaal van Ruth, die haar schoonmoeder Naomi volgt naar haar land staat centraal
in deze viering. We luisteren naar het lied van Stef Bos, "My land is jou land". Wat
voor keuze zou ik maken? En jij?

Twee jaar Wolwever gemeenschap
Het is nu twee jaar dat Remonstranten en
Doopsgezinden meer met elkaar onderweg zijn. Heel
veel ontmoetingen gaan bijna vanzelfsprekend plezierig,
zoals de Bronnen van Inspiratie en de meditatie-uren,
zondagclub en ouders en kids.
Er is ook 1 x een groep Do en Re bij elkaar geweest
voor een Bezinningsmiddag over voltooid leven.
Het meest bepalend is dat de tweede en vierde zondag
van de maand de vieringen gezamenlijk zijn: de
Wolwevervieringen. Het is revolutionair dat dit zo is. In
de honderdtien jaar dat de Remonstranten huren bij de Doopsgezinden is dit nog niet
eerder tot stand gekomen.
Was het in 2018 vooral wennen aan elkaars aanwezigheid, het tweede jaar ontstond er
meer ruimte voor vieringen met een ander karakter: een viering rond de schilder
Rothko in januari, op Goede vrijdag met theater TiZ Synergie, er zijn Ionavieringen
met een eigen kleur en na de zomer is een begin gemaakt met een Taizéviering.
Daarnaast zijn er vieringen waarin vooral gezongen en muziek gemaakt wordt.
Een variëteit waar we met ons allen bij stil mogen staan. Dit doen we met elkaar!
Niet iedereen is blij met de afwisseling. Sommige mensen herkennen zich niet in de
uitvoering van sommige vieringen of missen vormen die hen vertrouwd waren. Het kan
zijn dat door de revolutionaire verandering de kerkenraden te weinig aandacht hebben
gegeven aan het gemis die het samengaan betekenen voor individuele leden en
vrienden. Er is levendigheid in de vieringen, maar er is ook een verlies van eigenheid
en intimiteit. Het is anders geworden. Ieder van ons heeft iets verloren aan
vertrouwdheid, die verhalen moeten we van elkaar horen met een open houding: het
verlies is er.
Met ons allen hebben we ook iets gewonnen dat meer toekomstgericht is. Daarmee is
een begin gemaakt met een verlangen van de eerste commissie 3+3 (najaar 2017): dat
de Doopsgezinde en Remonstrantse gemeenschappen met elkaar iets nieuws kunnen
laten groeien. Iets wat er nog niet is, maar wat in ontwikkeling is. Laten we dat voor
ogen houden. Ieder van ons heeft iets verloren, met elkaar hebben we iets gewonnen.
Sommige mensen zijn ronduit blij met het samen-onderweg-zijn, omdat de
benauwdheid van de eigen kleiner wordende gemeenschap ruimer is geworden: je komt
andere mensen tegen en veel mensen ervaren dat als een verrijking.
Om ons op weg te helpen zijn Sytse en Marlies Tjallingii 3x geweest met hun
ongedwongen manier van doen. Hun begeleiding helpt om inzicht en verbondenheid te
laten groeien.
In het najaar is een aantal gemeenteleden aan de slag geweest om een ’Stip op de
horizon’ te formuleren.
Het is een uitdaging voor ons allen om te zoeken naar wegen om dichterbij die stip te
komen.

Bepalend is ook dat de predikant van de Remonstranten nu ook predikant van de
Doopsgezinden is. Dat is voor sommige Doopsgezinde leden wennen.
De vertrouwdheid die bij de Remonstranten gegroeid is in de loop van jaren, is er niet
vanzelf ook bij Doopsgezinden; dat kunnen enkelen ook als verlies ervaren. Ik merk
het dat opmerkingen of vragen over de liturgie mij via een zijweg bereiken. Dat ervaar
ik niet als handig, want hoe geef ik antwoord op een vraag? Via dezelfde zijweg?
Graag wil ik mensen uitnodigen om hun vragen over keuzes in de liturgie aan mij te
stellen, dan kunnen we erover praten.
En zo zijn er nog veel meer onderwerpen waarin we met elkaar moeten groeien. De
kerkenraden vergaderen nu samen. Het is uit nood geboren, maar het werkt prima.
Maar we moeten ook in het besturen erop letten dat we goed met elkaar blijven
communiceren. Er zijn nu immers twee voorzitters, die met elkaar overleggen. Een
aandachtspunt is de positie van de predikant, die is in beide kerkenraden anders: bij de
Doopsgezinden is de predikant adviserend, bij de Remonstranten is de predikant lid van
de kerkenraad. Wat wordt de positie van de predikant in de Wolweverkerkenraad?
Er zijn nieuwe dingen gegroeid aan de Wolweverstraat. Dat is stimulerend voor het
vormen van een gemeenschap die met een open blik in de samenleving wil staan. Laten
we aandacht hebben voor elkaars verhalen van verlies en verrijking.
Fride Bonda januari 2020
Een P.S.
In het najaar heeft een groepje mensen met elkaar gedacht over hoe we de toekomst
van de nieuwe gemeenschap inhoud kunnen geven. Iedereen was zo enthousiast over
de gesprekken met elkaar, dat ze nog wel door wilden gaan. Dat klinkt hartstikke
stimulerend. Het is leuk om met elkaar nieuwe vormen te ontwikkelen. Ben je
enthousiast over de ontwikkelingen in de Wolweverkerk? Heb je zin om mee te denken
over hoe we de dingen vormgeven? Meld je aan bij Tineke de Vries of Harry Wendt.
Er zijn verschillende mogelijkheden:
 nieuwe activiteiten ontwikkelen met de activiteiten commissie,
 vormen zoeken van liturgie
 vormen zoeken hoe we duurzaamheid kunnen nastreven, in de kerk en/of in ons
eigen leven
 vind je het leuk dat de Wolweverkerk meer bekendheid krijgt in de stad, dan is de
Pr iets voor jou;
 ook heeft van De Wolwever versterking nodig, nu Theo en Willy Prangsma na
decennialange inzet naar Deventer vertrekken.

MEELEVEN MET …
Jan Wouters
Voor Jan Wouters begint het jaar goed. Eindelijk is er ruimte gekomen in het
verpleeghuis van Heino, zijn woonplaats, waar hij zich thuis voelt. Bijna een jaar
schoof hij van ziekenhuis naar revalidatiehuis, naar een tijdelijke opvang en dan nu een
plek in het verpleeghuis in Heino. Zie voor het adres bij Personalia.
Bij andere gemeenteleden zijn er ook allerlei ontwikkelingen in hun leven. Niet
iedereen houdt ervan op deze plek zijn of haar naam te zien. Laten we aandachtig
blijven naar elkaar.
Dank voor het mee-leven
Het heeft mij ongeloof’lijk goed gedaan dat zo velen van jullie met mij meeleefden na
het overlijden van Pieter. Alle lieve, bemoedigende en troostende woorden bewaar ik in
mijn hart. Verbondenheid voelen doet zo goed.
Pieter en ik waren een team, een sterk team. Iemand schreef: “Jullie waren een hechte
eenheid.” Zo fijn te weten dat dat niet onopgemerkt is gebleven.
Toen ik de e-reader van Pieter wilde opladen zag ik dat hij het laatst psalm 3 in de
vertaling van Huub Oosterhuis had gelezen. Ik citeer:
“Ik was gaan liggen, gaan slapen.
Ik ben ontwaakt in Uw armen.
Duizend, tienduizend rondom mij.
Ik ben niet bang, niet meer
Laat maar komen wat komt.”
Marja de Jong
Dank Peter Mul
Langs deze weg wil ik de gemeente bedanken voor, de bloemen die ik vandaag na de
dienst mocht ontvangen.
Ik zal er goed voor zorgen heb ik er lang plezier van.
met vriendelijke groeten Peter Mul
Verhuizing
Mevrouw Nel Minderhoud- van der Willigen is in september jl. verhuisd van Elburg
naar Baarn. Samen met haar echtgenoot, Jaap, heeft zij vanaf de jaren vijftig tot haar
pensioen in de huisartsenpraktijk in Elburg gewerkt. Zij waren vanaf het begin lid van
onze Gemeente en bezochten voor zover mogelijk trouw de diensten in Zwolle.
Ds. Meerburg Snarenberg en zijn echtgenote maakten indertijd veelvuldig gebruik van
hun vakantieboerderij.
Na het overlijden van Jaap heeft Nel nog vele jaren alleen op de boerderij gewoond.
Helaas was dit na een valpartij in 2018 niet meer mogelijk en moest zij in een
verzorgingshuis in Elburg gaan wonen.
In verband met de woonplaatsen van de kinderen en de betere mogelijkheden vond dus
recent de verhuizing van Nel naar woonvoorziening “Bloemendael” te Baarn plaats.

UIT DE KERKENRAAD
Uit de WKR van 17 januari 2020
• Vervolg asbest: Er zijn bij 2 aannemers offertes gevraagd en die worden eerst
beoordeeld op prijs en kwaliteit. Bij de gemeente is een sloopvergunning in aanvraag.
Als daar meer over bekend is laten we het zo gauw mogelijk weten.
• Brainstormen WKR: De WKR wil na de vorige vergadering brainstormen over nu
en de toekomst. Zijn er bij jullie onderwerpen die daarbij aan de orde moeten komen
laat het ons dan alstublieft weten.
• Opfrissen tafels: Om de Mennokamer alvast een beetje op te frissen gaat Leo als
proef een tafel voorzien van licht berken triplex die we gaan lakken, zodat we een
beeld kunnen krijgen wat er gebeurd als we hier zo mee bezig gaan.
• Aanvullen redactie Wolwever: De Wolwever heeft versterking nodig. We zijn al op
zoek, maar nog zonder resultaat. Is het iets voor jou om met wat kennis en plezier een
Wolwever in elkaar te zetten voor de drukker? Laat het weten! We kunnen je
enthousiasme en je inzet gebruiken.
• Aanmeldformulier: Er is een nieuw aanmeldformulier gemaakt voor mensen die
zich willen aanmelden bij de Wolwevergemeente. Ook zij die zich hierbij aan willen
sluiten, maar al lid etc. zijn van de Re of de Do gemeente kunnen zich daarbij
inschrijven. Tineke Boot en Ronald Tuinstra kunnen dit regelen.
• Cie. 3 + 3: De commissie 3+3 heeft een eerste stip op de horizon gezet, waar we met
zijn allen naartoe zouden kunnen. Er komt nog een aanvullende opdracht vanuit de
WKR voor een vervolg. Het plan is om dit eerste resultaat eerst met elkaar te bespreken
op zondag 8 maart onder leiding van Sytse en Marlies.
• Kr’s uitnodigen op elkaars ledenvergaderingen: In de WKR is ook besproken om
elkaar als KR voor de volgende ledenvergadering uit te nodigen. Om mee te krijgen
wat daar leeft en te horen wat er speelt.
• Theo en Willy bedankt! Theo en Willy Prangsma hebben zich samen op een haar
na 25 jaar ingezet voor de gemeentebladen. Eerst alleen voor het Remonstrantse- later
ook voor het Doopsgezinde blad en de laatste tijd voor onze gezamenlijke ‘Wolwever’.
We zijn jullie hier ontzettend dankbaar voor en zullen jullie zeker gaan missen hierbij.
Maandag 15 juni krijgen zij de sleutel van hun nieuwe huis en zullen dan eind juni
gaan verhuizen. We wensen jullie alle goeds in jullie nieuwe woonplaats Deventer.
Harry Wendt
Tineke de Vries
Algemene ledenvergadering Doopsgezinde Gemeente
Hierbij doe ik alvast een vooraankondiging van de algemene ledenvergadering, die zal
worden gehouden op dinsdag 21 april 2020 in de kerkzaal aan de Wolweverstraat 9.
Zet deze datum vast in uw agenda.
Ook wil ik alle activiteitengroepen vragen om hun jaarverslag van 2019 voor 1 maart
2020 naar mij te sturen (fam@efklamer.nl). Dan kan ik deze bundelen en bij de
uitnodiging meesturen. Ik dank u bij voorbaat voor de medewerking.
Ekke Klamer

Cie 3+3
In de vorige Wolwever publiceerde de 3+3 Cie een concepttekst voor een stip aan de
horizon waar de 3+3 Cie naartoe probeert te werken. We trachten stappen aan te geven
die de Do/Re-samenwerking verder gestalte moeten geven.
Wij hebben het zeer gewaardeerd reacties te ontvangen op deze eerste tekst.
Na het nodige wikken en wegen zijn we tot de volgende aangepaste versie gekomen.
Graag willen we enkele van onze afwegingen met U delen.
Regel 1:
In de Wolweverkerk te Zwolle vormen Doopsgezinden en Remonstranten een open,
veelkleurige geloofsgemeenschap die een vrijzinnige en ondogmatische christelijke
gemeente wil zijn.
Met “open” denken wij aan: toegankelijk, betrokken op de samenleving;
bij “veelkleurig” aan: verschillend als we zijn in leeftijd, geaardheid, enz.
We hebben ervoor gekozen God niet te benoemen. De invulling van het begrip God is
voor iedereen zo verschillend dat we geen omschrijving durfden te geven.
Regel 2:
In onderlinge verbondenheid zoeken wij inspiratie voor ons persoonlijk leven en voor
onze taak in de wereld.
Regel 3:
Wij streven naar zorgzame aandacht voor elkaar en wij willen werken aan vrede,
vrijheid, verdraagzaamheid en gerechtigheid en aan de heelheid van de schepping.
In deze regel hebben we toegevoegd: wij streven naar. We zijn ons ervan bewust dat
dat wij, ook binnen onze christelijke gemeente, kunnen falen in zorgzame aandacht.
Maar we zouden het wel heel graag waar willen maken.
Het toevoegen van vrijheid en verdraagzaamheid sprak ons zeer aan. Daarom hiertoe
besloten.
Heelheid van de schepping blijft voor ons een aansprekend beeld: hetgeen ons is
geschonken als leefomgeving verkeert in zwaar weer. Het is een grote uitdaging ons in
te zetten om aan de bedreigingen het hoofd te bieden.
Met deze toelichting hopen we onze keuzes verduidelijkt te hebben, vooral aan
degenen die met ons hebben willen meedenken. Het heeft ons opnieuw aan het denken
gezet en dat was zeer zinvol.
Het is nu aan de 3+3 Cie om met duidelijke en bruikbare stappen te komen om als Do
en Re onze samenwerking bloeiend, effectief en toekomstgericht te maken.
We willen het enthousiasme en de positieve sfeer die we ervaren, de nieuwjaarsontmoeting was er weer een sprekend voorbeeld van, graag koesteren en naar buiten
toe uitstralen.
We houden U op de hoogte.
De 3+3 Cie.

Gezocht redactieleden!
Wij, Theo en Willy Prangsma, maken deze keer onze laatste Wolwever. We gaan
verhuizen en geven het stokje graag door.
Wat houdt het maken van de Wolwever in.
Een week voor de deadline sturen we een mail naar vaste schrijvers en de kerkenraden
met een herinnering aan de deadline en datum van de redactievergadering.
In de loop van de maand komt er van alles binnen op het mailadres van De Wolwever
waar alle redactieleden bij kunnen. Theo zet dat allemaal in een kladversie op de mail
naar de andere redactieleden, Ronald Tuinstra, Tineke Boot, Karin Janze en Jelma
Wiegersma. Tijdens de redactievergadering wordt de volgorde bepaald en wat wel en
niet geplaatst wordt. Dan gaat Theo het geheel in elkaar knutselen -soms wat opleukenen stuurt het naar drukkerij Assendorp.
Jonge mensen doen dit fluitend en zijn tijdens de
vergadering al klaar met de Wolwever.
Dus jongeren meld je aan! Willy en Tineke zorgen
daarna dat het op de post gaat. Wie wil onze taken
overnemen? Kleine moeite groot geluk.
Willy en Theo
UIT DE GEMEENTE
De kleuren van het kerkelijk jaar
Samenvatting van de bijeenkomst op 26 november j.l. in de Wolweverkerk in Zwolle.
Er waren maar liefst veertien mensen op deze middag afgekomen, allemaal
nieuwsgierig naar de zg. kerkelijke kleuren en hun betekenis.
We begonnen met een korte gedachtewisseling over het begrip ‘tijd’ en de beleving van
tijd. Hoewel wij in het dagelijks leven voornamelijk lineair denken over tijd, speelt
daardoorheen ook een circulaire tijdsbeleving. Circulair, dat wil zeggen: bepaalde
dagindelingen, dagen van de week, feestdagen etc. keren steeds weer terug. Het is de
kracht van de herhaling die het leven structuur geeft. De circulaire tijdsbeleving
evolueert met de tijd mee: we vieren immers op een andere manier het kerstfeest dan,
pak weg, duizend jaar geleden. Maar het feest zelf blijft!
We lieten de grote Christelijke feesten, waartoe we ons hadden beperkt met het oog op
het thema, de revue passeren. De drie hoofdfeesten: Kerstmis, Pasen en Pinksteren
zetten wij in een cirkel. En daaromheen kwamen de voorbereidende dagen, de
zondagen, ieder met een eigen naam, voornamelijk ontleend aan verzen uit de Psalmen
of aan teksten uit het boek Jesaja.
Zo vielen te onderscheiden: de vier adventszondagen voor Kerstmis, de veertig dagen
voor Pasen en de 7 x 7 dagen voor Pinksteren. Eindpunt van het kerkelijk jaar (meestal
de laatste zondag in november) markeert de overgang naar eerste advent; na
Driekoningen zijn er een aantal naamloze zondagen tot aan aswoensdag. Vanaf
aswoensdag tellen we vijf zondagen tot aan Palmpasen, de zondag met de twee
gezichten (Hosanna èn begin lijdensweek) en na Pinksteren is er nog één zondag:
Trinitatis, waarna de zomerperiode en de herfstperiode zich ontvouwt. De daarbij
horende zondagen zijn opnieuw naamloos.

In de oude Christelijke kerk bestond er maar één hoofdkleur (die alle
kleuren in zich bergt): wit, de kleur van de doop, van licht, van reinheid.
Vanaf de 12e eeuw deden andere kleuren hun intrede, ieder met
symbolische betekenis. Het Concilie van Trente (1545 – 1563) reguleerde
het gebruik van kleuren tot een min of meer uniform beleid binnen de
Rooms katholieke kerk. Het kleurgebruik en kleurbesef binnen de
protestantse kerken is daarvan afgeleid.
Één van de belangrijkste kleuren, naast de kleur wit, is de kleur paars, met
als betekenis: inkeer, boete en rouw en ook soberheid. Dit is de kleur die
zowel bij advent als bij de veertigdagentijd hoort. Klein detail: op de derde
zondag van advent (Zondag Gaudete) en op de vierde zondag in de
veertigdagentijd (Zondag Laetare) is de kleur roze, een mengeling van
paars en wit: het wit van het grote feest kleurt deze zondag al wat in
positieve richting.
Vanaf Kerstnacht tot en met epifanie (drie koningen, 6 januari) is de kleur
wit. Wit is ook de kleur van feestelijkheid, van een voorproefje van Gods
koninkrijk én van geboorte.
Na 6 januari, op de zg. ‘vrije’ zondagen is de kleur groen: dit is de kleur
van de hoop, van groei, van toekomst. Gedurende het jaar zijn er heel veel
zondagen groen van kleur!
Vanaf aswoensdag tot en met Palmzondag is de kleur paars, als kleur van
inkeer en rouw.
In de stille week verschillen de kleuren: witte donderdag is wit, maar goede
vrijdag is rood of paars en stille zaterdag is soms zelfs zwart of
rood.
Pasen is weer geheel wit en de zes zondagen die op Pasen volgen zijn
eveneens wit. Het feest van het licht, van de opstanding, van het herboren
zijn, duurt voort, tot aan Pinksteren.
De kleur rood staat voor vuur, verwijzend naar de heilige Geest en
passend bij Pinksteren, maar kan ook de betekenis van bloed hebben en
verwijst als zodanig naar het lijden. Vandaar dat goede vrijdag en stille
zaterdag dikwijls rood gekleurd zijn.
De zondag na Pinksteren (Trinitatis) kan zowel wit als rood gekleurd zijn.
Alle zondagen na Trinitatis, tot en met de laatste zondag van het kerkelijk jaar in
november, dragen de kleur groen, de kleur van de hoop, van de toekomst.
We bekeken de bij ons gebruikelijke orde van dienst, die gedeeltelijk circulair is, want
deze keert steeds -en meestal in min of meer dezelfde vorm- terug. Binnen de
liturgische indeling kunnen we onderscheid maken tussen het zg. Ordinarium en het
Proprium. Dat is van belang voor het gebruik van de kleuren in een dienst. Ook al zijn
we niet meer zo strikt in het gebruik maken van Ordinarium en Proprium, toch helpt
het als we weten wat het betekent.

Behorend tot het Ordinarium, d.w.z. de vaste onderdelen, die steeds terugkeren, met
bijna dezelfde bewoordingen zijn:
Welkom
Aansteken van de kaars(en)
Votum en groet
Openingsgebed
Voorbeden
Onze Vader
Zegen
De plek die deze onderdelen hebben in de liturgie is voor iedereen duidelijk: het
welkom spreek je niet aan het eind, een zegen niet aan het begin.
Tot het Proprium, d.w.z. de veranderlijke delen, het eigene van de betreffende zondag,
behoren:
De lezingen
De liederen
De uitleg
De muziek
De kleuren behoren ook tot het proprium, want zij veranderen mee met de tijd van het
jaar, de ophanden zijnde feesten etc.
Op drie manieren kunnen de kleuren van het kerkelijk jaar zichtbaar worden:
a) De antependia in de juiste kleur van het kerkelijk jaar (kleed over de tafel en
evt. hangend vanaf de preekstoel. Letterlijk betekent antependium:
voorhangsel)
b) De stola in de juiste kleur op de toga of albe van de predikant. Draag je geen
toga, dan kan een sjaal in de juiste kleur als zodanig dienst doen.
c) De bloemen (als je er ‘schik’ in hebt)
Met de komst van de grotere aandacht voor liturgie is er ook meer aandacht ontstaan
voor de kleuren in de kerk en hun betekenis.
Tenslotte hebben we met elkaar nagedacht over wat wij op dit moment in de kerk
zouden kunnen of willen doen:
 Op de tafel met een wit kleed zou de kleur die bij het kerkelijk jaar hoort (en
we hebben heel mooie antependia liggen!) dwars op de tafel moeten hangen.
Voorhangsel betekent ook, dat ieder die in de kerkruimte zit, de kleur zou
moeten kunnen zien.
 Voor de voorganger: een stola of sjaal dragen, die past bij de kleur in het
kerkelijk jaar.
 De bloemen laten meespreken. Er zou een ‘hoofdkleur’ in een boeket kunnen
zitten, dus paars, wit, rood of groen. Voor de twee ‘roze’ zondagen is het een
uitdaging om die kleur als hoofdkleur te kiezen.
Wat betreft de vele groene zondagen: er valt ook te denken aan heel bonte boeketten op
een basis van groen. Regenboogkleuren zijn immers per definitie samen de kleuren van
de hoop!
Deze middag heeft hopelijk iets bijgedragen aan het begrijpen van het gebruik van
kleuren in de kerk en van de betekenis die hieraan ten grondslag ligt.
Machteld van Woerden

Wat mij beweegt …..
Men moet de dingen aan de eigen, stille,
ongestoorde ontwikkeling over laten,
die diep van binnen komt
en die zich door niets laat haasten of versnellen;
eerst volledig rijpen – en daarna baren …
Rijpen zoals een boom die zijn sapstroom niet stuwt
en die rustig in de lentestormen staat,
zonder angst, dat er straks geen zomer kan komen.
Die zomer komt toch !
Maar hij komt alleen bij de geduldigen
die leven alsof de eeuwigheid voor hen ligt
zo zorgeloos stil en wijds …
Men moet geduld hebben
tegenover de onopgeloste zaken in ons hart
en proberen de vragen zelf lief te hebben,
als gesloten kamers,
en als boeken die in een zeer vreemde taal
geschreven zijn.
Het komt er op aan alles te leven.
Als je de vragen leeft,
dan leef je misschien langzaam maar zeker
zonder het te merken
op een dag
het antwoord in.
Rainer Maria Rilke ( 1875 – 1926 ). ‘Was mich bewegt’

Verslag Wolwever Literatuurkring 17 december
Ten huize van Esther Pel werd het boek ‘’Selma’’ van
Carolijn Visser besproken. Hierin wordt het
levensverhaal van de hoofdpersoon op journalistieke
wijze verteld. Selma is een vrouw, die opgroeide in
IJmuiden en die, nadat zij was ontsnapt aan het
concentratiekamp van de Nazi’s, na haar middelbare
school in Cambridge Engels ging studeren in de
vijftiger jaren. Hier ontmoette ze Chang Tsao, een
Chinese medestudent, met wie ze later trouwde en
kinderen kreeg. Het echtpaar vestigde zich na hun
studie in het China van de eind vijftiger jaren en maakte daar het geweld van Chinese
revolutie (1965-1975, 65 miljoen overledenen) mee. Het gezin viel hierdoor herhaald
uiteen en het leed van de breuk binnen het gezin en de problemen van het verlies van
de oude banden, onder andere met de overige familie in Nederland, wordt pijnlijk
realistisch beschreven. De overtreffende trap van het gezegde ‘’van de regen in de
drup’’. Ook wordt duidelijk in dit boek hoe de Nederlandse Rijksoverheid, uit die
jaren, en daaraan verbonden organisaties, omgingen met moeilijke medelanders in den
Verre. Een van harte aanbevolen stukje recente wereldgeschiedenis..
Willem Spiers
Jeugd Apeldoorn-Zwolle (ring)
Zondag 12 Januari was het weer zover. Voor de vierde keer dit seizoen kwam de jeugd
van Apeldoorn en Zwolle bij elkaar. Dit keer weer in Zwolle. Na de graffiti, de muziek,
de kerstchallenge dit keer het heilige huisjes spel. In het centrum van Zwolle staan een
stuk of 7 heilige huizen. Verschillende kerken en een synagoge. Bij elk Heilig huis hing
een qr-code met wat opdrachten. Die opdrachten gingen o.a. over het heilige huis en
over de kerkdienst. Na een klein uur kwamen we samen in het Amerikaanse heilige
Huis met de bijnaam ‘The Mac’. Daar aten we op z’n Amerikaans. Veel, vet en lekker.
Uit de opdrachten kwamen o.a. de volgende ideetjes:
Een Disney-dienst;
Een dienst met eten en niet alleen luisteren en zingen, boottocht;
Een hardrock dienst met acdc, thunderstruck, hammer to fall;
Thema’s … racisme, feminisme, klimaat, stikstof, terrorisme, actueel;
Meer diensten of aandacht voor de kinderen/jeugd.
Er waren nog wat plannen en die heb ik wel opgeslagen. Ik ga er als voorganger wel
mee aan de slag. Jullie horen nog van mij (als voorganger) en ons (de jeugd).
Volgende jeugd activiteit : 9 februari, in Apeldoorn. We denken aan een moorddiner
maar jullie horen wel wat het wordt.
Oh ja…. Seizoensafsluitingsvoorstel: Walibi
Dirk Jan Steenbergen

NEMATO
Onlangs waren wij bij Peter en Fennie
Blom op de koffie. Jan, hun zoon uit zuid
Afrika was er ook. Het was erg leuk om
te horen over het wel en wee van de
kinderen van Nemato. Hij heeft ook een
video-verbinding via het internet met ze zodat hij kan zien wat er in zijn kamer gebeurt.
Het was hilarisch om te zien dat er wel 8 kinderen in de kamer spelletjes zaten te doen.
Een soort pieren in een potje.
Ik vond het ook leuk om te horen waarvoor het geld dat wij met collectes, kaarten en
bekers ophalen gebruikt wordt. Het gaat naar in betweens zoals hij dat noemt.
Kleine dingen die kapot gaan zoals bijv. een computer, spelmateriaal, kleine reparaties
die anders niet zouden gebeuren. Hij vertelde er erg blij mee te zijn.
Ik ga dus gewoon door met mijn kaarten en bekers. Als ik naar de dienst kom heb ik ze
bij me.
Willy Prangsma
Armoede in Nederland 2019
Er is een onderzoeksverslag van het Sociaal Cultureel Planbureau van 64 pagina’s
waaraan vele kerkgemeenschappen hebben bijgedragen.
Zie https://digitaal.scp.nl/armoedeinkaart2019/
ACTIVITEITEN
Levensvragen
Ik zag bij iemand een boek liggen: “Lastige vragen” van Max Frisch. Vragen over
huwelijk, vriendschap, geld, hoop, onderwijs etc. We kregen gelijk een leuk gesprek
over sommige vragen.
We zijn wel eens bij elkaar geweest met een aantal mensen om te praten over voltooid
leven. Nog steeds een actueel onderwerp. Maar er zijn ook andere vragen die ons
bezighouden en die interessant zijn om uit te wisselen.
Mijn voorstel is dinsdagochtend 31 maart met elkaar in gesprek te gaan over “lastige
vragen”. Dan krijgen we het vanzelf over het leven.
Heb je zin om mee te doen? info: fridebonda@gmail.com
Ook als je die dag niet kan, maar wel belangstelling hebt, laat het weten. Deze datum
is een probeersel.
Inspiratie delen
Iedere keer als ik een stukje lees uit het boek Resurrecting Jesus, (in vertaling met de
titel: Jezus de mysticus) van de Amerikaanse boeddhist Adyashanti vind ik het zó
inspirerend en dat wil ik graag delen. De schrijver is diep onder de indruk van Jezus. In
een podcast hoor je hem zeggen: ‘Who is this guy?’, waaruit zijn oprechte verbazing
klinkt. Vooral het evangelie volgens Markus trekt zijn belangstelling. In de
ontwikkeling van Jezus onderscheidt hij diverse stappen. Het begint met de doop in de

Jordaan en al gauw gaat het dan om genezingsverhalen, een eerste uiting van
geestelijke ontwikkeling van Jezus. Een volgende stap vormen de gelijkenissen, een
manier van vertellen die niet iedereen verstaat. Een stap verder gaat over wonderen en
als slotfases zijn er de lijdensverhalen, de dood en opwekking van Jezus. Adyashanti
vindt de beschrijving van het leven van Jezus uniek, dat geestelijk leven zo direct
verbonden is met leven als mens en hoe iemand als Jezus daarin groeit. Ik vind het zo
verrassend verfrissend.
Wie heeft zin om door deze schrijver verrast te worden? Laat het weten, dan zoeken we
met elkaar een geschikte datum.
Info: fridebonda@gmail.com
Compassiemeditatie 6 februari
De eerste donderdag in de maand een moment om rust te vinden in jezelf, aandacht te
hebben voor je lichaam, ruimte maken voor de stilte. De volgende datum is 5 maart,
19.30 uur Mennokamer. Welkom.
Fride Bonda
Remonstrants Vrouwen Contact
Op dinsdag 18 februari komen wij bijeen bij Joke van Vuure,
Sichtermanmarke 8,
Zwolle, tel. 038-46 62 644. e.m: jkvanvuure@gmail.com Aanvang
10. 00 uur.
Door de vakantie van Fride vindt er een wisseling plaats: we gaan ons
verdiepen in het leven en werk van schilder Jan Voerman Senior,
ingeleid door Inez Hamming.
Liesbeth Drese
Bronnen van inspiratie 28 februari
Op de laatste vrijdagochtend van de maand buigen we ons over bijbelverhalen uit het
evangelie volgens Johannes. Ook al zo verrassend hoe je die mysterieuze uitspraken
van Jezus kunt begrijpen en toepassen in je eigen leven.
We lezen stukken uit hoofdstuk 14 en 15, 10.00 uur in de Mennokamer.
Fride Bonda
Bijeenkomst Literatuurkring 5 maart 2020
Op 5 maart bespreekt de Literatuurkring het boek “Pastorale” van Stephan Enter,
aanvang 19.30 uur bij Bauwien vd Werf, H. Roland Holststraat 36, Zwolle.
Interesse voor de Literatuurkring? Dan graag vooraf aanmelden bij Tineke Datema,
tiend123@gmail.com of tel. 038- 4541886
Tineke Datema

Oproep voor Happen en Trappen d.d. 18 april
Dag allemaal!
Op 18 april a.s. willen we een leuke activiteit
ondernemen om elkaar beter te leren kennen,
maar vooral om samen te ontspannen en
genieten! Op deze dag willen we een fietstocht
houden, die we enkele malen aangenaam zullen onderbreken door op verschillende
adressen een lekker hapje, drankje te nuttigen. Omdat we deze leuke activiteit dit jaar
voor het eerst doen willen we dit jaar starten met een Zwolse fietsroute.
Wie weet, bij succes volgend jaar buiten Zwolle?
Voor deze activiteit zoeken we:
 4 gastadressen/gastheren/dames die zorgen voor een smakelijk deel van onze
maaltijd (bijvoorbeeld voorgerecht, OF hoofdgerecht o.i.d.)
 enthousiaste fietsers met eetlust
We hebben de beschikking over tandems voor de mensen die dat leuk vinden! Bent u
minder goed ter been (of ter fiets) neem dan even contact op met Dieneke Dijksma.
Opgave met dieetwensen graag voor 1 maart as. bij Dieneke Dijksma
dmdijksma@gmail.com
We hopen op een fijn samenzijn!
Dieneke Dijksma
Vooraankondiging Tafel van Vier = 10
thema
traditie
houvast of hindernis
12 maart 2020

van 17.00 – 19.30 uur

Vooraankondiging retraite voor mannen en vrouwenbijeenkomst
Van maandag 11 mei tot woensdag 13 mei is er een retraite voor vrouwen en mannen
op De Hoorneboeg met als onderwerp “De waardigheid van de mens” o.l.v. Johan
Goud en Foeke Knoppers.

Reserveert u vast voor “Luisteren naar muziek” op donderdag 4 juni bij Gerard en
Jannechien. Nader bericht in het mei/juni-nummer.

EEN SPEELS WONDERTJE MET DE BESTE WENSEN
Zit ik me daar, vlak voor Oud Jaar, ‘s avonds aan de keukentafel knapperige spruitjes
schoon te maken, buiten is het donker en je hoort hier en daar voorzichtige
vuurwerkplofjes.
Ik snijd het onderste stukje van de spruitjes af en draai het rond om de buitenste
beschadigde of beetje vuile blaadjes weg te snijden . Gooi ze dan in de pan met koud
water. En zo rustig bezig, kijkt mij plotseling bij het ronddraaien een schattig
gezichtje aan !
Het kleine ding zegt: “ O ,wat is het hier
lekker licht en warm!
waar ik vandaan kom op die grote akker was
het altijd koud, soms donker
en waaien ook, niet normaal.
Op een dag, pas geleden kwam er ineens een
hele grote maaimachine
aangereden en die ritste ons zomaar van onze
moederplant af en tuimelden
we boven op elkaar in een ijzeren bak. Dat
was best schrikken, maar we waren wel
allemaal samen en het was ook best spannend.
Daarna werden we in een aanhangwagen achter een trekker gekieperd.
We dachten natuurlijk, wat gaat er nu gebeuren?
We hoefden niet lang te wachten, want toen de aanhangwagen vol was,
begon de trekker te rijden, ik lag gelukkig bovenop en kon zien, dat het een hele lange
weg was .
Ik hoorde dat ze zeiden: dit is de Flevoweg.
Nou, na een hele tijd en veel gehobbel, komen we bij een grote schuur aan en worden
we naar binnen gereden .
Het was er warmer dan buiten en er was muziek! O , dat was zo leuk, heel anders dan
het fluiten van de wind !
De aanhangwagen reed naar een lang, smal stuk op poten en ik hoorde een jongensstem
zeggen : “Gooi ze maar op de lopende band!”
Ik dacht meteen: lopen? Hoe dan?
Maar wij werden erop gegooid en de jongen, in een groene overall - mijn
lievelingskleur- riep: Starten maar!
Begon dat lange stuk waar wij spruitjes op lagen, te schuiven en te trillen, zodat wij
vanzelf opsprongen, in de rondte dansten ,over elkaar sprongen en een beetje botsten.
Het was net als dat liedje van we zingen en we springen en we dansen allemaal, dit
iiiiiiis het helemaal!
Maar toen riep die jongen: stop, tijd voor koffie ! En lagen we stil.
Ik zag hem met een mok staan, waar hij in blies......
Maar hij keek over de rand en hij keek naar MIJ...... en bleef maar kijken....
ik kreeg het er warm van ...... hij nam een slok , zette zijn mok neer en haalde een
balpen uit zijn zak , stak zijn arm uit .....en pakte mij vast!

Voorzichtig hield hij me vast, draaide me om en bekeek me van alle kanten....
Zie je het voor je? O, als ik er nog aan denk...ik had zoiets nog nooit gevoeld.
Toen, ook weer voorzichtig, tekende hij een gezichtje op mij.
Eerst de ogen, toen de neus en daarna een beetje scheef- leuk-mijn mond.
Zei toen tegen mij: “nu ben je nog mooier en je was al zo mooi .....
Waar je ook komt, ik wens je het beste en degenen die je vasthouden,
doe ze de groeten van mij en ook voor hun: “De beste wensen!“
Christel Ekker
(Heeft u ook ontdekt dat de tafel vrolijk meedoet? Redactie)

ACTIVITEITEN BUITEN DE GEMEENTE
Kerken als podium, zaterdagmiddagmuziek 15:30 uur
1 februari 2020 Basiliek Onze Lieve Vrouw tenhemelopneming
Capella Campen o.l.v. Ab Weegenaar; Sander van den Houten,
orgel
Werken van Rheinberger, Casiolini, Haydn en Bach
8 februari Doopsgezinde Kerk
Trio Livello: Mateo Viscarra Wilde (piano), Alvaro Arroyo
(viool), Gemma Smit (cello)
Werken van Franck, Beethoven, Schumann en Bloch
15 februari Plantagekerk
Akoya, gitaartrio: Huub Vosmeijer, Martijn Ruiter en Mark Schimmel
Een concert als muzikale reis; hun repertoire beslaat elke periode van renaissance
tot aan de 21e eeuw
29 februari Doopsgezinde kerk
Relámpago trio: Firiël Werners, dwarsfluit; Reinout de Vey Mestdagh, cello en Ilse
Kok, accordeon
Werken van o.a. Hummel, Piazolla en Farrenc
Vooraankondiging Creatieve midweek
De Creatieve Midweek van de Remonstranten vindt plaats van maandagmiddag 3 tot
en met vrijdagochtend 7 augustus 2020 op het buitengoed Fredeshiem nabij Steenwijk
in Overijssel. Fredeshiem is uitstekend geoutilleerd voor creatieve activiteiten en is
prachtig gelegen in het landschap. Kunstenares Antje Sonnenschein geeft instructies en
begeleidt ons. De kosten bedragen € 500,-- voor een eenpersoons kamer met vol
pension en professionele begeleiding/workshops, alles inclusief behalve de drankjes.
De kamers liggen op de begane grond, met een deur naar buiten. Het thema van de
week is ‘Vriendschap’. Iedere deelnemer wordt uitgenodigd een tekst bij het thema te
zoeken of te schrijven en die bij de maaltijd voor te lezen.
Opgave voor deelname kan bij het bureau van de Remonstranten: 030 2316970 of
info@remonstranten.org. Graag verwelkomen wij ook dit jaar nieuwe deelnemers.

Vrijzinnigen Heerde
Op zondag 2 februari 2020 Inleiding door Monika Rietveld over ‘Het Kennisboek’.
Het is voor haar een uitdaging geweest om nieuwe wegen te ontdekken, maar
uiteindelijk heeft de schoonheid en de zuiverheid van het boek ontdekt en haar
overtuigd. Laat u verrassen !!
Op zondag 1 maart Lezing ds. Rinus van Warven over ‘Bijna-dood-ervaring’.
Plaats Julianakerk, Julianalaan 2, Heerde Tijd: 14.30 – 16.30 Kosten € 7.50.
Vrijzinnigen Hattem
Op dinsdag 3 maart Lezing door Daan Roovers een lezing over ‘Wij zijn de politiek’,
de titel van haar boek, geschreven n.a.v. haar benoeming op 29 maart 2019 tot ‘Denker
des Vaderlands’, gedurende 2 jaar.
PERSONALIA
Verhuisd
Jan Wouters naar Het Wooldhuis k. 211, Paalweg 10, 8141 RV Heino
Adreswijziging
Het postadres van Mevr. C.M.L. Klomp-Veenstra is gewijzigd in:
De Nieuwe Aanleg 20, 7431 BR Diepenveen
AGENDA FEBRUARI
zo 02
di 04
do 06
do 13
zo 16
di 18
do 27
do 28

14.30
10.00
19.30
19.30
…
10.00
19.30
10.00

lezing van Monica Rierveld over ‘Het Kennisboek’
bijeenkomst van Remonstrantse contactleden bij Aggie Esselink
compassiemeditatie, Mennokamer
bronnen van inspiratie, Mennokamer
DoReVocaal werkt mee aan de dienst in Isala
RVC bij Joke van Vuure, tel. 038-46 62 644
over dingen die ons bezig houden ?
bronnen van inspiratie, Mennokamer

AGENDA MAART
zo 01 14.30 lezing Rinus van Warven over ‘bijna-dood-ervaring’
di 03
Daan Rovers over ‘Wij zijn de politiek’
do 05 19.30 literatuurkring bij Bauwien vd Werf
zo 08 …
Koffieconcert in Adventskerk m.m.v. DoReVocaal
do 17 17.00 Tafel van vier
Inleverdatum kopij zaterdag 22 februari 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, vacature, Jelma Wiegersma, Karin Janze, Ronald Tuinstra en vacature 038-*******
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.

Groeten van een remonstrantse en een doopsgezinde!

Meester Koolenweg 43
8042 GC Zwolle

