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Niet het snijden doet zo’n pijn
Maar het afgesneden zijn

(Vasalis, in: Vergezichten en gezichten)

Op een avond eet  ik een frietje  bij  een biologische friettent.  De patatbakker  is  een
praatgrage jongen. Een vorige keer vertelde hij over een project met ‘tiny houses’ voor
daklozen. Nu vertelt hij over een boek dat hij wil schrijven over zijn adoptie. Toen hij
twee en een half  was,  werd  hij  als  kleine jongen uit  Colombia,  opgenomen in een
Nederlands gezin. 
Of hij herinneringen aan die tijd heeft? ‘Alleen emotioneel’, zegt hij. Door zijn verhaal
dwalen mijn gedachten opeens naar mijn moeder, die haar moeder nooit gekend heeft.
Haar moeder stierf tien weken na de bevalling van haar dochtertje, mijn moeder.  Ik
herken  in  het  verhaal  van  de  jongen  de  geschiedenis  van  mijn  moeder.  Geen
herinnering aan zijn ouders, alleen vage sferen; er is niemand op wie hij lijkt, geen
herkenning in gezichtsuitdrukking of een karaktereigenschap. Mijn moeder heeft nooit
verhalen over haar moeder gehoord; dat was te pijnlijk voor haar vader, maar ook voor
haar stiefmoeder, die haar tante was. Mijn pake trouwde met de zus van zijn vrouw, die
al jong weduwe was met een klein dochtertje. Er was zoveel verdriet in de familie, dat
zorgvuldig verborgen bleef. Heel spaarzaam werd het soms genoemd.
De jongen heeft zijn moeder ook niet gekend. Hij vertelt over emoties die hij lastig
vindt en dat hij heeft geleerd dat het niet handig is die moeilijke emoties te omzeilen.
‘Het is de eerste keer heel moeilijk om met zo’n lastig gevoel om te gaan. Het is als een
achtbaan: hoe hoger je komt, hoe langzamer het gaat;  heel  langzaam kom je bij de
hoogste punt van de pijn en dan kun je weer verder kijken. De eerste keer is heel zwaar
en daarna wordt iedere hobbel makkelijker.’
In zijn boek wil hij schrijven dat het goed kan gaan, adoptie, als je goede begeleiding
hebt. Hij heeft het geleerd en geaccepteerd dat het zo is. Dat hij een Colombiaan is op
Nederlandse bodem. 
Mijn moeder. Hoe moet het voor haar geweest zijn, een vage ongekende pijn in haar
ziel, waar bijna nooit licht op geschenen heeft. Hoe kun je verdriet accepteren als je het
niet aan kunt raken?
Terwijl  ik  mijn  frietje  at  heeft  de  jongen  een  verdrietig  punt  in  mijn
familiegeschiedenis wakker geroepen: mijn moeder, die niet heeft kunnen rouwen om
de dood van haar moeder. 

Fride Bonda



SOTTO VOCE

Zoveel soorten van verdriet
ik noem ze niet.
Maar één, het afstand doen en scheiden.
En niet het snijden doet zo’n pijn, 
maar het afgesneden zijn. 

Nog is het mooi, ’t geraamte van het blad
vlinderlicht rustend op de aarde,
alleen nog maar zijn wezen waard.
Maar tussen de aderen van het lijden
Niets meer om u te verblijden:
mazen van afwezigheid,
bijeengehouden door wat pijn
en groter wordend met de tijd.

Arm en beschaamd zo arm te zijn.

Vasalis, uit Vergezichten en gezichten

KERKDIENSTEN van de remonstrantse en doopsgezinde gemeenten
Doopsgezinde kerk, Wolweverstraat 9, aanvang 10.00 uur z = zondagclub

04 febr dienst in het Isala ziekenhuis, mmv DoReVocaal
11 febr mw.ds. M. van Beusichem (stadspastor), Wolweverdienst (z) 
18 febr mw.ds. S. Coenradie, Deventer
25 febr mw.ds. G.E. Bonda (z)

De Venus   Spoolderbergweg 19, aanvang 10.30 uur
11 febr ds. J.Vonk, Driezorg
25 febr mw. G. Prins, geestelijk verzorger, Mastenbroek

Vieringen in februari
Zondag 11-02 gaat Mariska van Beusichem voor, stadspastor van de Grote kerk.
De vierde zondag van de maand lezen we een volgend verhaal van Abraham. Hoe hij
naar de sterren kijkt en overweldigd door hun aantal zijn eigen bestaan overdenkt en
betwijfelt… ( Genesis 15)
Dan zijn er vieringen op de derde zondag. In een eerder schrijven werden de vieringen
op de 1e en 3e zondag van de maand Wolwevertjes genoemd. Die benaming is bij
velen niet in goede aarde gevallen. Het was een ingeving op een van de vergaderingen
van de Werkgroep liturgie. We zullen naar een andere naam zoeken.



Gastpredikant
Op 11 februari zal als gastpredikant bij ons voorgaan ds. Mariska van Beusichem uit
Hattem. Zij is predikant binnen de PKN, werkt parttime in Zetten in de Betuwe in een
gemeente met een oecumenisch karakter  en daarnaast  is  ze de eerste stadspastor  in
Zwolle. Ze is er voor alle Zwollenaren en heeft ook aandacht voor bedrijven die van
betekenis  willen  zijn  voor  de  stad.  De  Grote  Kerk  wil  als  stadskerk  mensen
samenbrengen  rond  cultuur,  kunst  en  educatie  en  zoekt  ook  naar  een  eigentijdse
invulling als kerk. Ds. van Beusichem is geboeid door spiritualiteit en mystiek en werkt
aan een promotie op de mystiek van Thérèse van Lisieux (1873-1897, heilig verklaard
in 1925). Zij is bekend als voorzitter van de Stichting Thomas à Kempis in Zwolle en
was hoofdredacteur van de glossy Thomas, die enkele jaren geleden uitkwam.
Nelly Beukema

Meeleven met
Na een laatste verhuizing naar de Riethorst waar ze een week gewoond heeft is op 17
januari Wil de Borst-Bouwman overleden. Ze is 85, bijna 86 jaar geworden. 
Heel veel omzwervingen de laatste jaren en nu de laatste. In het volgende blad wordt
een in memoriam opgenomen.

Bericht uit ’t Proathuus
Andries Bakker schreef zijn berichten uit de Domineeskamer.
Tineke  de  Vries  en ik  hebben deze  kamer  omgedoopt  tot  ’t
Proathuus.  We  hopen  er  zinvolle  gesprekken  te  voeren  en
inspirerende  ideeën  op  te  doen.  Of  er  elke  Wolwever  een
bericht uit ’t Proathuus komt weten we op dit moment niet. 
Ik merk dat ik wel even moet wennen aan de extra functie bij
de doopsgezinde gemeente. 
Tineke is heel  goed in  organiseren  en dat  motiveert  mij  om
mijn  werkzaamheden  goed  te  organiseren.  Sommige  dingen
moeten  in  de  loop  van  de  tijd  hun  balans  krijgen.  De

tijdsindeling is één ding, maar ook werkzaamheden die beide gemeentes raken, zoals
bijvoorbeeld  stukjes  schrijven  voor  het  kerkblad.  Er  is  sinds  2018  één  Wolwever
kerkblad, voor remonstrantse en doopsgezinde lezers. 
Er zijn de Wolweverdiensten voor beide gemeentes en ontmoetingen door de week.
Wie komt waar en hoe onderscheid ik de tijden wat ik voor welke gemeente doe.  
Het is zoeken naar een nieuwe balans en daar is tijd voor nodig. 
Fride Bonda

Uit de doopsgezinde kerkenraad
De  Kersttijd  is  achter  de  rug,  2018  begonnen.  Terugblikkend  zie  ik  mooie  Kerst-
vieringen, een ingetogen Adventsvesper en een drukke eerste Wolweverviering.
Verheugend, de sfeer van deze eerste, toch experimentele, gezamenlijke dienst. En wat
een prachtige diversiteit aan bezoekers! 
Natuurlijk is het wennen: de zondagsclub komt nu bijeen op de 2e en 4e zondag en
daarvoor moet een plaatsje zijn in het begin van de dienst. Iemand vroeg zich af of de
kinderen aan het eind van de dienst nog terug zouden komen. De laatste jaren was dat



bij de doopsgezinden niet gebruikelijk, want soms zijn de kinderen nog druk bezig als
ze al weer terug “moeten”, dus werkt het beter om ieder het eigen programma te laten
afsluiten. Het is een punt om nog te overleggen.
En de koffie achter in de kerk was nu wel heel druk. Misschien is koffie halen in de
Mennokamer logistiek handiger.
In de dienst van 7 januari is aangekondigd, dat dit jaar in april/mei aftredend zijn de
kerkenraadsleden Piet Minnema en Aart Hoogcarspel. Daarnaast heeft Reinier Zweep
aangegeven  tegelijk  met  Piet  Minnema  te  willen  stoppen  met  de  financiële
administratie. Er worden dus (minstens 3) nieuwe ‘functionarissen’ gezocht. Uiteraard
gaat de kerkenraad op zoek. Meedenken wordt zeer op prijs gesteld!
In de najaarsledenvergadering is aangenomen, dat de gemeente zal bestaan uit leden,
vrienden  en  belangstellenden.  De  kerkenraad  zal   belangstellenden  benaderen  en
vragen op welke manier zij bij de gemeente betrokken willen zijn.
In  goed  overleg  met  Ds.  Fride  Bonda  en  zr.  Tineke  de  Vries  zijn  we  bezig  de
(activiteiten van) de gemeente nieuwe vorm te geven.
Een  eerste  bespreking  van  hoe  al  deze  dingen  lopen  zal  plaatsvinden  tijdens  de
voorjaarsledenvergadering  (misschien beter  ‘gemeentevergadering’,  ook vrienden en
belangstellenden zijn uitgenodigd!). Deze vergadering is gepland op 24 april om 19.30
uur.  En  als  laatste:  rond  het  verschijnen  van  deze  Wolwever  vindt  de  eerste
‘smaakvolle moviemeeting’ van 2018 plaats, op 30 januari. Dit is een gewaardeerde
‘erfenis’ van ds. Andries Bakker. Ik hoop daar veel mensen te ontmoeten.
Aart Hoogcarspel

Uit de remonstrantse kerkenraad
Op 10 december 2017 hebben wij een ledenraadpleging gehouden. Hierin informeert
de  kerkenraad  haar  leden.  In  deze  bijeenkomst  kunnen  geen  besluiten  genomen
worden. Dat kan pas tijdens de ledenvergadering die gehouden wordt op 22 mei 2018.
U krijgt hierover nog nader bericht.
Wel is er uitgebreid stil gestaan bij het tekort van €12.000. We moeten dus met zijn
allen nadenken hoe we dat tekort kunnen oplossen. 
Ook is  gesproken  over  het  digitaal  -als  pdf-  toezenden  van De Wolwever.  Er  zijn
mensen die het graag op papier willen hebben. De contactleden zullen inventariseren
hoeveel  leden dat  zijn.  Als we dit  weten zullen we bepalen of we daar  kosten aan
verbinden.
Verder is naar voren gekomen dat, mocht u kosten maken voor de gemeente en dit niet
wilt declareren u dat toch moet doen. U kunt dan op de bon zetten dat u de kosten wilt
schenken. Zo krijgt de penningmeester beter inzicht hoe het met de kostenpost kerk zit.
Op 25 maart, Palmzondag, hebben we het vervolg geplant van  de Wolweverdag met
als spreker dhr. André Droogers (emeritus antropoloog). Hij zal het hebben over de
vernieuwende gedachte van het Christelijk erfgoed. 
17  april  is  “Eten  met”.  We  willen  de  nieuwe  leden/vrienden  en  belangstellenden
uitnodigen om samen met ons een maaltijd te nuttigen. Natuurlijk is iedereen van harte
welkom. U hoort hier meer over. De volgende Kerkenraadsvergadering is op 2-2-2018.
Mocht u nog iets aan ons kwijt willen dan horen we dat graag.
Nanneke Rijkhoff, secretaris



ACTIVITEITEN
Bezinning en ontmoeting 30 januari
Oriëntatie Bronnen van inspiratie
Een gesprek in de middag- of avonduren om elkaar te ontmoeten en onze inspiraties te
verkennen.  Woorden vinden voor wat je  bezighoudt  en ontdekken wat  de verhalen
betekenen die vanuit de traditie zijn aangereikt. Deze eerste middag in 2018 wil ik met
jullie verkennen welke vragen en verlangens er bij jullie zijn. 
Ik  neem  een  stukje  tekst  mee  van  André  Droogers.  Hij  is  antropoloog  en  als
doopsgezinde  geïnteresseerd  in  religieuze  vragen,  die  in  onze  tijdgeest  leven.  Hij
verschuift de aandacht van religieuze waarheden naar levenswaarden. 
De beide kerkenraden hebben André Droogers uitgenodigd op 25 maart om met ons na
te  denken  over  geloofswaarden  die  de  Wolwevergemeenschap  kunnen  dragen  en
inspireren.
Welkom 30 januari, 14.00 uur in de Mennozaal om 14.00 uur. 
Info en opgave: bij Fride Bonda, gebonda@planet.nl

Smaakvolle moviemeeting 30 januari 18.00 uur
Samen eten en daarna de film “The Shack” met nagesprek. Opgeven bij Fieke Zijlstra 
038-3377476, fieke.zijlstra@gmail.com met vermelding wel/niet vegetarisch.

Literaire middag 1 februari
Twee  keer  in  het  jaar  lezen  we  met  elkaar  een  boek.  Dit  keer  viel  de  keuze  op
“Mazzeltov” een boek van Margot Vanderstraaten. 
We komen bijeen bij Titia Zinsmeister, Keppelskamp 20 Hattem, 14.00 uur; opgave dit
keer: gebonda@planet.nl

Compassiemeditatie 13 februari-27 februari
In de adventstijd zijn we begonnen met meditatie avonden. Oefeningen in liefdevolle
vriendelijkheid,  compassie  en  zelfcompassie  om  meer  bewust  te  worden  van  de
houding naar jezelf naar de ander en de wereld. 
Dinsdagen 13 en 27 februari van 19.30 tot 21.00 uur. 

Luisteren naar muziek 14 februari
In de eerste helft van 2018 worden er weer twee luisteravonden 
georganiseerd.
De formule is: 
-neem zelf muziek (cd of lp) mee die je raakt of meld die muziek 
bij Gerard, die het dan van te voren opzoekt.

– je geeft die avond een korte toelichting op jouw muziekkeuze
– we  luisteren naar een gedeelte dat jij graag wilt laten horen
– we bespreken de gehoorde muziek: wat horen wij in deze muziek?
– zo komen op een avond een aantal mooie luisterervaringen langs.

Waar : bij Gerard Hoogvliet  en Jennechien Tiemens, Koningin Sophiastraat 38, 8019 
XZ Zwolle. Wanneer: woensdag 14 februari 19.30-22.00 uur en woensdag 6 juni 
19.30-22.00 uur. 
Maximaal 12 deelnemers per avond, aanmelden kan per email : hoogvlietg@gmail.com



Na afloop van de dienst van 14 januari hebben zich voor woensdag14 februari al 7 
mensen aangemeld via de intekenlijst die na de dienst (tijdens de “activiteitenmarkt”) 
op een marktkraampje lag. Er is dus nog ruimte voor meer mensen die avond. En 6 juni
staat nog volledig open! Meld je aan en geniet van deze mooie muziekervaringen! Bij 
aanmelding behalve je naam ook je telefoonnummer opgeven.
Het ligt in de bedoeling om na de zomer weer twee avonden voor deze activiteit te
reserveren. Daarover zal dan in de Nieuwsbrief een bericht verschijnen.

Remonstrants Vrouwen Contact
Op dinsdag 20 februari 2018 komen wij bijeen bij Joke van Vuure, Sichtermanmarke 8,
Zwolle, tel. 038-466 26 44. Aanvang 10.00 uur.
Fride Bonda zal de inleiding verzorgen. Het onderwerp is: Over de ziel II. Vorig jaar
hebben we over de ziel gesproken, maar we waren nog niet uitgepraat. 
Uitgangspunt is een gedicht van Vasalis: 

In de oudste lagen van de ziel, waar zij van stenen is gemaakt…

Wat is de ziel? Vasalis dicht over de oudste lagen; de Russische schrijver Shalamov
spreekt over de ziel als de onvervreemdbare levensdrang van de mens, een menselijke
reserve. Hoe je de ziel benoemt is subjectief. Welke benaming past bij jou?
Liesbeth

Tafel van Vier voor Vrouwen 15 maart
NEE = +
Vrouwen zijn welkom om samen te eten en te praten over het thema: de positieve kant
van nee. Je kunt het op vele manieren zeggen: nee.  Het geeft  een grens aan. Er is
ruimte om jezelf te zijn, ruimte voor nieuwe mogelijkheden, ruimte voor …..
Het leven kan vele wendingen nemen, onverwachte wendingen die je overkomen, of
heel bewuste wendingen door eigen keuzes, door nee te zeggen, niet hardvochtig, wel
hartgrondig.  De  positieve  kant  van  nee,  daar  willen  we  over  praten.  Iedereen  is
welkom, neem gerust je vriendin, je buurvrouw, zus of collega mee. De bijeenkomst is
gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld. We hopen weer velen te mogen
verwelkomen.
donderdag 15 maart 2018, 17.00 – 19.30 uur, Wolweverstraat 9
De werkgroep: Elly Kuijers, Inge Straks, Jelma Wiegersma, Coot Winkler Prins
Aanmelden  graag  voor  10  maart  bij  Coot  Winkler  Prins,  038  4655638,  email
coot.winkler.prins@doopsgezind.nl

Hulpvraag MCC
Het is een vaak gestelde vraag aan kinderen, hoe was het op school?
Naar  schoolgaan  is  niet  voor  ieder  kind  mogelijk.  MCC,  de  Mennonieten  hulp-
organisatie  wereldwijd,  probeert  naar  schoolgaan  voor  kinderen  in  vluchtelingen-
kampen mogelijk te maken en vraagt onze hulp. Voor elk kind is een ‘schoolkit’ nodig,
een tasje met schoolbenodigdheden zoals pen en papier. Wij mogen de tasjes maken,
voor de inhoud zorgt MCC, kosten ongeveer € 5,--.
Wie heeft er lapjes van stevig katoen (of kleding om uit te knippen) van 35x100 cm?



Wie wil samen tasjes knippen, zomen, stikken, en afwerken? 
Het lijkt mij een gezellige activiteit voor een middag en/of avond.
Donaties voor de inhoud zijn ook van harte welkom. 
Voor meer informatie: site Doopsgezind WereldWerk of vraag bij Coot Winkler Prins.

Voorjaarswandeling in Vreugderijkerwaard 17 maart

Zaterdag 17 maart is er een wandeling in
de  natuur  om  aandacht  te  hebben  voor
tekenen van nieuw leven in het  voorjaar.
Harry Wendt en Alfred van der Burgh zijn
ervaren  natuurgidsen  en  kunnen  ons
wijzen op ontwakend leven na de winter. 
Leuk voor kinderen  om de gedachte  van
Pasen  op  een  natuurlijke  manier  te
beleven. 

We ontmoeten elkaar in een ruimte van de Vreugdehoeve en van daaruit vertrekken
we. Het tijdstip in de morgen moeten we nog afstemmen.
Info  en  opgave:  Harry  Wendt,  wenhwendt@hotmail.com en  Alfred  van  der  Burgh
alfredbur@hetnet.nl
Neem je kinderen mee en wandel!

Zusterkring
De voormalige zusterkring van Zwolle komt nog altijd bij elkaar voor een kerst en een
paasviering. De kerstviering werd in verband met winterse omstandigheden een week
uitgesteld. De paasviering zal zijn op maandagmiddag 19 maart. 
Coot Winkler Prins

Palmzondag, inspiratieochtend 25 maart

Als  vervolg  van  de  goede  sfeer  van  de
inspiratiedag in het Kraggenhuis is er de ochtend
van Palmzondag een verdere bezinning met elkaar
over de inspiratie van de Wolwevergemeenschap.
André Droogers is uitgenodigd (zie bij bezinning
en ontmoeting). 

Na een korte liturgische viering met palmtakken
en palmpaashaantjes laten we ons meenemen door
de inzichten van André Droogers over God 3.0.

Wil  je  mee  doen  deze  ochtend  voor  te  bereiden?  Geef  je  op  bij  Claas  Hamming
(claashamming@gmail.com of Ekke Klamer fam@efklamer.nl. 



TERUGBLIK EN VOORUITZIEN

Nog een hartelijk dank

Een volle  kerk,  veel  bekenden  en goede
woorden.  Zo heb ik de afscheidsdienst  in
november j.l. ervaren. We werden verwel-
komd  met  koffie  en  een  heerlijke
verrassing  die  door  Thecla  en  Matty  was
klaargemaakt.  Dat was een mooie binnen-
komer. Ook kreeg ik een een plastic tas met
vogelvoer in de handen gedrukt: voor thuis
of  Zweden.  Alleen  van  wie?  De  week
daarop bedankte ik de verkeerde persoon.

Dus wil de eerlijke gever zich melden? Toen de kerk helemaal vol was kon de dienst
beginnen. Na afloop vroegen diverse mensen of de overdenking in De Brug kon. Wat
mij betreft akkoord voor De Wolwever en na dit dankwoord. 
Ik had gekozen voor de storm op het meer
met  de  valwinden  die  de  leerlingen
overviel. Ach ja, boten, stormen, stippen op
de horizon, laveren… ik heb er wat  mee.
Na de dienst nog een paar sprekers zoals de
voorzitter van Drachten, de voorzitster van
de Ring en  Gabe Hoekema van de  ADS.
Aart  was  de  laatste  spreker  en  bedankte
namens de gemeente  met o.a.  een  theater
bon. Tot slot kwamen de kinderen van de
Zondagclub zelfgemaakt bloemen brengen.
Ze staan hier bij mijn werkkamer op de overloop te pronken. Toen was het tijd voor het
natje en droogje, plus handjes schudden. Heel veel mensen hadden iets meegenomen.
Ook  nog  de  nodige  vriendelijke  berichten  per  mail  of  brief  van  mensen  die  zich
verontschuldigden vanwege andere verplichtingen. Allemaal heel hartelijk dank. Ook
dank voor de goede momenten in de gemeente Zwolle gedurende de bijna afgelopen
twee jaren. Ik wens u allen het goede toe in, met de gemeente en in uw persoonlijk
leven. 
Wij zullen elkaar vast en zeker nog wel eens ontmoeten! 
Andries Bakker

(Vanwege de plaatsruimte heeft de redactie gevraagd om de overdenking als pdf op de
website van de gemeente te plaatsen, zie onderstaande link die u direct doorverbind:
 

http://www.dgzwolle.doopsgezind.nl/bestanden/extern/foto/Dankwoord_bakker/Nog_e
en_hartelijk_dank.pdf

http://www.dgzwolle.doopsgezind.nl/bestanden/extern/foto/Dankwoord_bakker/Nog_een_hartelijk_dank.pdf
http://www.dgzwolle.doopsgezind.nl/bestanden/extern/foto/Dankwoord_bakker/Nog_een_hartelijk_dank.pdf


Een goed begin
De eerste weken van  2018 liggen al weer achter ons. Het was een stormachtig begin.
We kregen al heel wat wind voor de kiezen. Vandaag (21 jan) is het weer rustig,  de
zon schijnt, de helleborus bloeit en de eerste uitlopers van de bollen zijn zichtbaar.
Allemaal beloftes voor het nieuwe jaar.
Ook onze eerste Wolwever-viering was veelbelovend met inspiratie uit de NRC en het
Oude Testament. Mooi om gebeurtenissen uit de Bijbel te vertalen naar het leven van
vandaag.   (de  tekst  van  de  overweging  kun  je  aanvragen  bij  Fride)   Ook
hartverwarmend was het dat we een aantal nieuwe vrienden konden voorstellen in deze
goedbezochte dienst met bijna 100 bezoekers.
Fride Bonda was voorganger in haar rol als predikant van de Remonstranten, maar ook
van de Doopsgezinden in Zwolle. Met ingang van dit jaar kreeg Fride een aanstelling
bij Doopsgezind Zwolle. Een hele uitdaging, waarbij we haar zoveel mogelijk zullen
steunen en sterkte toewensen.
Na  de  dienst  en  de  koffie  hieven  we  het  glas  op  dit  jaar;  een  proefjaar  voor  de
samenwerking  tussen Remonstranten  en  Doopsgezinden  in Zwolle.  Heel  geleidelijk
nemen  we  stappen,  die  voortvloeien  uit  het  advies  van  de  commissie  3+3,  de
ledenraadplegingen  en  de  suggesties  die  geuit  werden  op  de  Wolweverdag  in
Giethoorn. 
Zorgvuldigheid is bij dit proces belangrijk. We zullen daarom het traject doorlopend
met U evalueren. Noteer al vast zondag  25 maart in uw agenda. Het is dan Palmpasen.
Die dag zal in het teken staan van de Wolwever-samenwerking . Op die dag zal André
Droogers  zijn  visie  geven  op  de  kerk  van  de  toekomst.  André  is  gepensioneerd
hoogleraar antropologie en heeft meerdere boeken op zijn naam staan, bovendien is hij
een verdienstelijk columnist. 
Zijn laatste boek is: ‘God 3.0: Voorbij godsdienst en atheïsme; Hoe ziet God er uit in
de 21e eeuw?‘. 
Waar God 1.0 het traditionele godsbegrip van voor 1800 vertegenwoordigt, en God 2.0
de  godsbegrippen  omvat  die  zijn  aangepast  aan  de  modernisering,  is  God  3.0  het
godsbegrip voor de 21ste eeuw. Als elke godsdienst claimt waar te zijn, zijn ze dan
allemaal  waar?  God  3.0  is  niet  langer  exclusief  bezit.  Op  haar  gezag  bestrijden
godsdiensten elkaar niet langer. Samen pakken ze armoede, oorlog en milieuvervuiling
aan. Religie wordt een toonbeeld van tolerantie.  Prof. Dr. Droogers was ook één van
de  inspirerende  inleiders  van  het  symposium  “De  24uur  van  Kranenborg”  en  is
gastspreker  op  de  Remonstrantse  Beraadsdag  op  10  maart  as..  In  de  volgende
“WOLWEVER” staan meer details.
Na de dienst van afgelopen zondag (14 jan) was het mogelijk interesse te tonen voor
een aantal activiteiten en werkzaamheden. Ook daarop komen wij terug in het volgende
blad.
In het blad van juni vorig jaar schreef ik dat ik mijn tweede termijn van vier jaar niet
zal uitdienen als voorzitter. Gelukkig is er voldoende kwaliteit in de kerkenraad om die
rol  over  te nemen. Maar toch zoeken wij  één of twee leden ter versterking van dit
hechte team. Mocht je meer willen weten, neem dan contact met één  van ons op. 
Claas G. Hamming



Midwinter Spooktocht
Op 22 en 23 December werd in Zwolle de Midwinter Spooktocht georganiseerd door
mensen van de Verhalenboot. Hierbij werd op 14 plekken in Zwolle een verhaal verteld
of gespeeld. De Doopsgezinde kerk was ook onderdeel van deze Spooktocht. In totaal
hebben 1600 mensen onze kerk bezocht gedurende deze 2 dagen. De reacties waren
heel positief, vooral jonge mensen waren onder de indruk van “onze” kerk.
Truus Klamer

Kinderpardon: Laat vluchtelingenkinderen hier blijven!

Zou het niet een mooie kerstgedachte zijn om
vluchtelingenkinderen  in  Nederland  te  laten
blijven?  Dat  vroegen  Joost  Röselaers,
algemeen secretaris van de Remonstranten, en
Christa  Anbeek,  hoogleraar  op  het
remonstrants  seminarie,  zich  af  in  de  NRC
van  11  december  2017.  Zij  pleitten  in  dat
artikel voor een verruiming van het bestaande
kinderpardon voor vluchtelingenkinderen.
Veel  kinderen  vallen niet  onder  dat  pardon,

hun positie in ons land is zeer onzeker, terwijl zij ook niet terug kunnen naar het land
van hun ouders. In het EO-programma Het Vermoeden van 31 december 2017 zetten
zij hun pleidooi kracht bij. Bekijk nu deze uitzending.  
Vind  je  ook  dat  vluchtelingenkinderen  hier  moeten  kunnen  blijven?  Wil  je  iets
concreets bijdragen? Teken dan nu de petitie 'Ze zijn al thuis'. Veel mensen zijn je al
voorgegaan.  
Aan: De Tweede Kamer der Staten Generaal 
Geef deze kinderen een kinderpardon 
Ze Zijn Al Thuis
U vindt de petitie op: https://actie.degoedezaak.org/petitions/ze-zijn-al-thuis  

Nieuw

Toen we na een lange reis
hier dan eindelijk 
in veilig Nederland aangekomen,
waren er zoveel lieve mensen
en zoveel nieuwe dingen,
– Ik ga nu fijn naar school,
krijg al vriendjes.
Alles wordt steeds minder vreemd
en ik hoor ook soms opeens
mijn moeder weer eens zingen.

Theo Olthuis
Uit: Dichter, uitgeverij Plint



Zorg voor de naaste
In het artikel in de vorige Wolwever over Diaconaat - naar aanleiding van de preek van
Wim  van  Ree  -  was  een  stukje  tekst  weggevallen,  dat  ik  hier  wil  nog  even  wil
rechtzetten: 'Lekenprediker' Wim van Ree is diaconaal consulent, dus niet echt een leek
in het kerkelijk werk. Zoals we mochten verwachten heeft hij ons op inspirerende wijze
laten delen in zijn specialisme: diaconaat.' 
Ik heb Wim van Ree leren kennen in de Werkgroep Welzijn en Levensbeschouwing
(WWL), waarvan ik een aantal jaren lid ben geweest. Deze Werkgroep zet zich net als
het Diaconaal Platform Zwolle in voor de minderbedeelden in Zwolle. De WWL streeft
naar een samenleving, waarin respect voor ieder individu centraal staat, wat inhoudt dat
ieder tot zijn of haar recht komt en gelijke kansen krijgt in welzijn en welvaart. De
werkgroep, waarvan de leden afkomstig zijn uit verschillende kerken van Zwolle, richt
zich op de aanpak van structurele problemen in de samenleving. Indien nodig wordt de
plaatselijke  politiek  aangesproken.  In  2016  kwamen  daarbij  o.a.  aan  de  orde:
regelgeving rond de vergoeding voor chronisch zieken, gevolgen van het stopzetten
van een ziektekostenverzekering, prijsontwikkeling van sociale huurwoningen, lange
wachttijden in de schuldhulpverlening, communicatie van de gemeente naar de burger
en bezuinigen in de thuiszorg. 
Daarnaast kent de WWL ook enkele bijzondere projecten: 
De 'ADOPTIEGROEP' brengt mensen, die in (sociale) armoede leven of moeilijk aan
de maatschappij kunnen deelnemen, in gesprek met zowel landelijke als plaatselijke
politici. De afstand tussen politiek en burger is vaak groot. Het is soms moeilijk voor
politici om te beoordelen, hoe het beleid dat zij maken voor de burgers uitpakt. Door
persoonlijke gesprekken met burgers krijgen de gevolgen van het politieke beleid 'een
gezicht' voor de politici. Door hen worden deze gesprekken erg op prijs gesteld. 
'PRETTIGE VAKANTIE' is een project, waarin aan Zwolse gezinnen, die dat zelf niet
kunnen  betalen,  een  week  vakantie  in  een  caravan  wordt  aangeboden.  De  PKN-
gemeente van Ameland heeft voor dit doel gratis een caravan ter beschikking gesteld.
In  2016  namen  gedurende  16  weken  daaraan  32  volwassen  en  25  kinderen  deel,
waarvan 17 kinderen jonger dan 12 jaar. Dankzij de inspanningen van de werkgroep en
financiële bijdragen van diverse kerken hebben deze Zwollenaren kunnen genieten van
een onbezorgde week vakantie, die de deelnemers geen cent kostte. Voor sommigen is
het zelfs de eerste keer sinds jaren, dat ze er weer eens een weekje tussenuit zijn. 'Je
voelt je thuis op Ameland' en: 'Je bent er in de goede zin van het woord anoniem en dat
is zó belangrijk: geen etiket dat je uitkeringsgerechtigde bent', aldus enkele reacties
van deelnemers.
De  WWL  werkt  nauw  samen  met  het  Diaconaal  Platform  Zwolle,  een
samenwerkingsverband  van  de  diaconieën  van  kerken  in  Zwolle.  Onno  Sijperda
vertegenwoordigt hierin de Doopsgezinden (en ook de Remonstranten?). Meer over het
Diaconaal Platform is te vinden op: http://www.diaconaalplatformzwolle.nl.

Henk Blom



Ontmoeting

Een brok steen brak uit de rots,
duizend jaar geleden
en denderde naar beneden.

Dat was het begin van de reis
van hollen en stilstaan
van rollen en breken
van zwerven en blijven steken
verschoven onder sneeuw die smelt
gemetseld in wanden
verschopt door voeten
verstild door handen
versleept naar de rivier
die een weg is waar een steen langs reist
door water op sleeptouw genomen.
Hij slaapt op de oever
hij rolt in de stroom
tot hij bij de zee is gekomen.
dan is hij klein en glad gestreken
door golven op het strand gesmeten.

Vanmorgen ben ik van huis gegaan
en trof hem tussen de schelpen aan
die hier na duizend jaar is beland
verwarm ik in mijn hand.

Fetze Pijlman



Trouw
Op 14 December werd ik gebeld door een journaliste
van dagblad  Trouw. Ze wilde een  artikel  schrijven
over de kerstavond vieringen in Zwolle,  waarbij  ze
mij vroeg naar deze viering in de Doopsgezinde kerk.
Bijgaand  artikel  stond  vrijdag  22  December  in
Trouw. We hadden op kerstavond een mooie dienst
met  een  volle  kerk,  waarbij  ook  mensen  aanwezig
waren door het artikel in Trouw.

Truus Klamer

Doet u ook mee aan muzikaal ontmoeten?

Zaterdag  2  juni  2018  organiseren  wij  in  onze
‘Wolweverkerk‘  van 10.00 – 12.00 en  van  13.30 –
15.30  uur  voor  ieder  die  belangstelling  heeft  een
OPEN PODIUM voor VRIJ ‘ZINNIGE‘ live Muziek,
Zang en Poëzie door en voor amateur tot professional.
Het thema is: Ontmoeten.
Wij zijn nog op zoek naar instrumentalisten, zanger(s)
– mag ook een koor zijn – en mensen die iets hebben
met poëzie; voordragen en/ of zelf maken. Met name
de  artiesten  uit  onze  Ring  Gemeenten  worden
uitgenodigd  mee  te  doen.  Wij  gaan  een  gevarieerd
programma samenstellen.

Ieders fanclub kan vrij in- en uitgaan. De toegang gratis zijn. Consumpties € 1,00.
Opgave en/ of meer informatie: Tineke de Vries, tdevriesdrent@gmail.com 
06-25363195   



DOOPSGEZINDE BERICHTEN

Taakveld Contact
Tineke Datema is nu trekker van het taakveld contact voor de wijkcontactpersonen. 
Heel hartelijk dank hiervoor Tineke!

In memoriam Vanna van Duren-Rolie
Op 8 januari 1926 wordt Giovanna Rolie geboren in Alkmaar. Haar vader, die zeeman
is, vaart  op dat moment. Zoals dat gaat in zeemansgezinnen worden Vanna en haar
broer  door hun moeder opgevoed. Na een aantal  jaren verhuizen ze naar Haarlem.
Vanna kan goed leren  en  gaat  op aanraden  van  haar  onderwijzeres  naar  de MMS.
Daarna volgt de Kweekschool waar ze Bert van Duren, haar latere echtgenoot, leert
kennen. In die tijd wordt ze lid van de Doopsgezinde Gemeente in Haarlem. Na hun
huwelijk vertrekken Vanna en Bert naar Delft, waar Bert gaat werken bij de Calvé-
fabrieken. Begin jaren 50 worden hun kinderen geboren, een jongen en een meisje. Zij
vormen een  gelukkig gezin.  Vanna is  inmiddels  actief  in  de Delftse  Doopsgezinde
Gemeente.  In  de  vele  jaren  dat  ze  in  Delft  en  Den  Hoorn  wonen,  bekleedt  zij  er
verschillende bestuursfuncties en is ze lid van de Zusterkring. 
Als de kinderen groot zijn gaat ze buitenshuis werken, bij een drukkerij. En zoals bij
alles wat ze onderneemt, blijkt ze ook hier iemand op wie je kunt bouwen. Ze heeft een
duidelijke eigen mening en neemt geen blad voor de mond, maar is altijd oprecht in
haar bedoelingen en geïnteresseerd in haar medemens. Ze houdt van het leven en van
mensen.
In  1996  verhuizen  Vanna  en  Bert  naar  Sliedrecht.  Zij  sluiten   zich  aan  bij  de
Doopsgezinde Gemeente Dordrecht, waar Sliedrecht bij hoort. Opnieuw neemt Vanna
bestuurstaken op zich, eerst als secretaris, daarna als voorzitter. 
Al in haar  Delftse periode is Vanna ook landelijk actief.  Van 1987 tot 1991 in het
bestuur van de ADS, samen met onder meer Andries Bakker. Als Andries de afgelopen
twee jaar predikant is in Zwolle, komen ze elkaar weer tegen. Vanna is dan inmiddels
verhuisd naar Ermelo. Na het overlijden van Bert in 2000 blijft ze nog een aantal jaren
in Sliedrecht wonen, maar ze mist Bert erg en voelt zich alleen. Daarom besluit ze te
verhuizen naar Ermelo, waar haar dochter, met wie ze veel contact heeft, woont. Ze
strijkt daar neer in een serviceflat en wordt lid van de Doopsgezinde Kring Harderwijk,
die aangesloten is bij Zwolle.
De betekenis van het geloof is in de loop der jaren voor haar veranderd. De almachtige
God verdwijnt uit beeld. Maar waar anderen de kerk loslaten, houdt zij hem juist vast.
Het is alleen niet langer de plek van de antwoorden, maar het wordt de plek waar de
vragen  gesteld  worden  die  er  toe  doen,  ook  en  misschien  wel  juist  als  er  geen
antwoorden zijn. Tot het einde toe houden die vragen haar bezig. De Kring in Ermelo is
voor  haar  echt  een  plek  om zich  over  die  wezenlijke  vragen  te  buigen.  Ze  is  een
betrokken lid met een eigen inbreng. In het najaar van 2017 valt ze en wordt in het
ziekenhuis  opgenomen.  Na  een  aanvankelijke  lichte  verbetering  overlijdt  zij  op  7
december. 
Francine Risseeuw en Bauke van Hulst



REMONSTRANTSE BERICHTEN

Beraadsdag 2018 – Houvast
De remonstrantse Beraadsdag gaat over het thema ‘Houvast’ dit jaar. We trekken nu
eens naar het Oosten des lands, want de dag wordt gehouden 10 maart 2018 van 10.30
– 16.30 uur in de Waterstaatskerk, Deldenerstraat 26 in Hengelo. De grondslag voor
het denken over dit thema is gelegd door predikant Koen Holtzapffel,  die een boek
schreef dat ook ‘Houvast’ als titel heeft.
Het programma krijgt steeds vaster vorm. Hoofdspreker is André Droogers, emeritus
hoogleraar culturele antropologie aan de VU. In AdRem van januari vertelt hij over het
onderwerp van zijn lezing. Verder is al duidelijk dat ‘liefdesfilosoof’ Jan Drost een
workshop gaat houden, dat er workshops komen over houvast in de mystiek en in de
bijbel en dat we houvast gaan zoeken in creatieve vormen als zang, de tekenkunst en de
poëzie. Voor elk wat naar zijn of haar gading dus. In februari treft u op de website het
volledig  programma  aan,  maar  inschrijven  kan  nu  natuurlijk  al.  De  kosten  voor
deelname zijn € 20,--.

UIT DE DOOPSGEZINDE RING ZWOLLE

Ben jij de AMATEURFOTOGRAAF
die het  leuk vindt om af en toe een mooi plaatje te schieten voor
de PR van plaatselijke gemeentes en/of de Ring Zwolle?
Geïnteresseerd? Neem contact op met Tineke de Vries
Servicepunt Ring Zwolle tel.: 06-25363195

Nieuwe flyer en website
Zowel in het folderrek in de hal als op de plank achterin de kerk kunt u flyers vinden
met daarop activiteiten in de Ring Zwolle – zie schema hieronder - die verrassend  zijn
om  te  bezoeken.  De  ring  Zwolle  heeft  per  februari  2018  een  geheel  vernieuwde
website. Zeker de moeite waard om eens te bekijken.
Tineke de Vries



PERSONALIA DOOPSGEZIND
– Zr. G.Lans-Wouda is verhuisd naar Wold 12-01, 8225 CB Lelystad.
– Met attestatie overgegaan naar DG Blokzijl, br. A.H. Bakker
– Het nieuwe postadres van zr. Bea van Rossum is niet Utrecht maar Amersfoort.
– Nieuw lid: Mevrouw Hazel van Saltbommel–Owen heeft zich aangemeld als lid van

de  Doopsgezinde  Gemeente.  Zij  heeft  deze  stap  gezet  na  de  inspirerende  
Wolweverdag in Giethoorn.  In de Wolweverdienst van 28 januari zal zij aan de  
gemeente voorgesteld worden.

PERSONALIA REMONSTRANTS
– Wil de Borst-Bouwman is, toch nog onverwacht, op 17 januari 2018 overleden.
– In het nieuwe jaar heten wij nieuwe vrienden welkom: mw. Inez Hamming, 

Noa Jurjens, mw. Anneke van Nes, dhr. Pieter Noordzij en mw. Joke Barneveld. Uit
Apeldoorn kwam mw. Areke Santing. Een aantal van hen werd voorgesteld in de 
viering van 14 januari. Daarbij was ook dhr. J. van Lookeren, die al langer geleden 
werd overgeschreven naar Zwolle.

AGENDA JANUARI
di 30 14.00 bronnen van inspiratie olv. ds. Fride Bonda, Mennozaal
di 30 18.00 smaakvolle moviemeeting , Mennozaal

AGENDA FEBRUARI
do 01 14.00 Literatuurmiddag bij  Titia Zinsmeister, 038-4442708
zo 04 10.00 Kerkdienst Isala m.m.v. DoRe-Vocaal, hoofdgebouw V3.2
di 13 19.30 Compassiemeditatie o.l.v. ds. Fride Bonda, Mennozaal
woe 14 19.30 Luisteren naar muziek, bij Gerard Hoogvliet en Jennechien Tiemens, 

adres en telefoon zie elders in dit blad.
di 20 10.00 Remonstrants vrouwencontact bij Joke van Vuure, 038-466 26 44.
di 20 13.00 Bijeenkomst wijk 1: AA-landen, bij Ans Bennink, Bredebeek 65, 038-

4537210.
di 27 19.30 Compassiemeditatie olv. ds. Fride Bonda, Mennozaal

AGENDA MAART
do 01 19.45 Literatuurkring, bij de hr. van Dorp, Reviuslaan 24
do 08 20.00 Ring Zwolle, Culturele avond DG Noordoostpolder
Bij vervoersproblemen neem dan contact op met Tineke de Vries. 06-253 631 95

Inleverdatum kopij 24 februari 2018 (redactieadres: zie adressen)

Of per E-mail: debrugdgzwolle@gmail.com of rembladzwolle@gmail.com    



ADRESSEN REMONSTRANTEN

Predikant: Ds. Fride Bonda, Staringlaan 6, 3818 RN Amersfoort

Secretaris: Nanneke Rijkhoff, 0572-391725, nannekerijkhoff@gmail.com

Website: www.remonstranten.nl/zwolle/     

Landelijk Bureau:
Landelijk Bureau, Nieuwegracht 27 A, 3512 LC Utrecht
tel. 030- 231 69 70, email: info@remonstranten.nl, website: www.remonstranten.nl

ADRESSEN DOOPSGEZINDEN

Predikant: Ds. Fride Bonda,  Staringlaan 6, 3818 RN Amersfoort

Opbouwwerker: Tineke de Vries-Drent, 

Secretaris : Ekke F. Klamer, 038-4660180, secr.dgzwolle@gmail.com  
p/a Wolweverstraat 9, 8011 NW Zwolle 

Redactie:  

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

Digitale Nieuwsbrief: info@dgzwolle.doopsgezind.nl

ADRES REDACTIE

debrugdgzwolle@gmail.com of rembladzwolle@gmail.com 
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