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Auto dienst 
  
Zr. H.Vis-Schuursma 0575-545496 
Zr. E.Hoogterp  0575-546975 
Zr. M.Rexwinkel  0575-521922 
Zr. L. Boer Iwema-Bos       0575-523892 
 
Diensten op zondag in de  

Doopsgezinde kerk Leeuweriklaan 23 Zutphen                    
aanvang 10.00 uur 
 
04 juli              Br. R Boer Iwema 
2de collecte:      Adoptiekinderen 
18 juli              Ds. Dora de Vrij-Pasma   
2de collecte       DG Wereldwerk 

01  augustus    Br. D.J. Steenbergen 
2de collecte        Stichting Leergeld 
15 augustus      Ds. M. Hilhorst 
2de collecte       Duurzame ontwikkeling Wereldwerk 
05 september    Ds. Dora de Vrij-Pasma   
2de collecte        Project Suriname 
Intrede dienst Zutphen, info volgt 
 
Voor verdere informatie zie website 
www.dgzutphen.doopsgezind.nl 
 

Van de redactie 
De kopij voor het Venster ontvang ik graag  
voor 22 augustus 2021 
Emmy Nab 0575-523732 
mail  j.nab@chello.nl 
 
 
 
 

http://www.dgzutphen.doopsgezind.nl/
mailto:j.nab@chello.nl
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Vanuit de Kerkenraad 

 
De terugkeer van Karel ende Elegast. 
“Mama, wil je nog een verhaaltje vertellen?” klinkt 
van de achterbank. Een dikke veertig jaar geleden 
was de tocht naar Zuid Frankrijk best lang. De 
grote autoroutes waren er nog niet. We reden over 
de nationale wegen door alle steden en stadjes 
onderweg en in de auto was er nog geen airco. Bij 
Orange staan grote platanen langs de weg en we 
slaakten een zucht van verlichting als we de 
schaduw inreden: eindelijk verkoeling. Voor de 
kinderen achterin was het ook geen pretje. Om de 

moed erin te houden moesten er verhaaltjes verteld 
worden. Nou beschikt Petra over een grote 
voorraad anecdotes over haar jeugd, maar daar 
komt wel eens een eind aan, ook al kon ze sommige 
evergreens vaak herhalen.  Als chauffeur was ik 
enigszins vrijgesteld, maar ik kwam toch ook aan 
de beurt. Toen mijn voorraad uitgeput was, stapte 
ik over naar de literatuur. Preciezer gezegd, ik 



 5 

begon ridderromans te vertellen. Eén verhaal deed 
het heel goed en dat was Karel ende Elegast. Karel 
de Grote ontmoet een geheimzinnige ruiter en 
ontdekt langzamerhand dat een aanslag op zijn 
leven voorbereid wordt.  Eén scene sprak zeer tot 
de verbeelding. Een van de samenzweerders ligt in 
de echtelijke sponde en praat met zijn vrouw over 
het complot. Zij maakt bezwaren. Hij slaat haar vol 

in het gezicht. Het bloed druipt uit haar neus en ze 
leunt opzij om het beddegoed niet te besmeuren. 
Het bloed drupt op de grond, maar niet al het bloed 
bereikt de plankenvloer van het slaapvertrek. 
Onder het bed ligt een getrouwe ridder en hij vangt 
in zijn handschoen een deel van het bloed op.  Die 
handschoen zal later als bewijsstuk worden 
opgevoerd. Er worden ook rinkelende bellen 
beschreven, zodat een totaalindruk gewekt wordt: 
visueel en auditief en emotioneel. Goede schrijvers 
doen dat. 
Twaalf jaren later rijdt onze dochter Aline met de 
bus naar het Nijmeegs gymnasium. In Grave stap 
haar vriendin Eveline in. “Hai Eef, heb jij je 
huiswerk gedaan?” ”Ja, alleen die stomme Karel 
ende nogwat heb ik niet gedaan. Jij?” “Nee, ik ook 
niet. We hadden gewoon veel te veel huiswerk.”  Bij 
de Nederlandse les wordt die ‘Karel ende nogwat’ 
besproken. De leerlingen moeten het verhaal 
navertellen.  Wie de beurt krijgt, gaat verder waar 
de voorganger stopt. Met stijgende verbazing hoort 
Aline het aan. Ze denkt: “Dit ken ik. Hoe kan dat 
nou?”  Dan zegt de docente; “Aline, ga jij verder”. 
En Aline vertelt: “En hij verstopte zich onder het 
bed. En Eggeric slaat zijn vrouw in haar gezicht. Zij 
hebben ruzie over de aanslag. Ze hangt buiten bed 
en het bloed stroomt uit haar neus. Hij vangt dat 
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op in zijn handschoen … en ze gaat door. Ze meldt 
zelfs de rinkelende bellen. Met grote ogen van 
verbazing. Hoe weet ik dit?  Ze hoort Eveline naast 
zich verontwaardigd snuiven. Het wordt nog erger 
als de docente zegt: “Heel goed Aline. Je hebt de 
originele uitgave gelezen, want dit fragment staat 
niet in de schooluitgave die we hier gebruiken. 
Geweldig. ”  Aline bezweert Eef dat ze niet gelogen 

heeft. Ze heeft haar huiswerk niet gemaakt.  
’s Middags  komt Aline thuis. Ze is nog steeds 
verbijsterd. “Het is heel gek wat er is gebeurd.  We 
behandelden Karel ende Elegast. Ik had het hele 
boek niet gezien en ik krijg een beurt en ik weet 
alles. Ik ben helderziend geworden denk ik”.  Ze 
meent het, en is er vol van.  Dan bezorgen wij haar 
de deceptie en vertellen over de reis naar de 
camping in Rocqebrune sur Argens.  Opluchting en 
spijt vormen de mengeling in haar reactie. 
Nu heeft Aline een echtgenoot en twee dochters. De 
oudste, Nine, zit in 4 VWO en moet een 
spreekbeurt houden over Karel ende Elegast. Ze 
belt: “Opa, ik wil in een stukje laten horen hoe de 
tekst klinkt in het Middeleeuws. Wil jij een stukje 
inspreken en het dan naar me appen met de 
voicefunctie? Ik stuur je de tekst wel toe, die ik 
graag wil.”     “Ja, leuk,” zeg ik, “wanneer wil je het 
hebben?”  “Vanavond graag. Ik ben een beetje laat, 
maar ik had heel veel te doen.”  “Prima, stuur maar 
op.”  Aldus geschiedt. 
Een dag later belt ze weer: “Opa, we hadden een 
9,5. Je hebt gescoord bij de docente.”  Wie had dat 
kunnen denken, toen ik 65 jaar geleden voor het 
eerst deze klassieker las tijdens mijn eigen 
schooltijd.  
Willem Wanrooij juni 2021 
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Van de Predikante 
  
Hoe fijn was het om zondag 20 juni eindelijk weer 
in de kerk te zitten aan de Leeuweriklaan. Corona 
lijkt eindelijk op zijn terugweg te zijn en langzaam 
mogen we ons ‘gewone’ leven weer oppakken. Nu 
het zomer is verlangen veel mensen er naar om op 
vakantie te gaan. Massaal worden er reizen naar 

het buitenland geboekt en gepland. Eerlijk gezegd 
houd ik mijn hart wel een beetje vast.  
Noem me sceptisch, maar ik vraag me af of in 
oktober, als alle vakanties achter de rug zijn, het 
virus weer om zich heen zal grijpen. Misschien 
wil/kan ik het nog niet geloven en moet ik het eerst 
zien.  
Ongelovige Thomas, zo zou je me misschien 
kunnen noemen. Thomas die ook eerst Jezus zelf 
wou zien voordat hij de verhalen van de andere 
leerlingen wou geloven. Schort het me aan geloof? 
Soms wel, in de mens, in God, in Jezus, in mezelf.  
Wat geloof ik nou eigenlijk? Bauke van Hulst liet in 
zijn overdenking op 20 juni duidelijk blijken dat hij 
niet gelooft in een almachtige God. En dat we de 
verhalen in de Bijbel niet (al te) letterlijk moeten 
nemen. Het bracht na de dienst een gesprek op 
gang. Wie is God nu eigenlijk voor ons? Wat voor 
Godsbeeld hebben we? Hoe krijgen we daar een 
antwoord op en moeten we daar een antwoord op 
vinden? 
Of het toeval is weet ik niet. Maar de afgelopen 
weken heb ik de vraag over het godsbeeld vaker 
voorbij horen komen. “Ik weet niet wie God is?” 
“Mag ik wel in zo’n God geloven?” “Ik geloof niet 
meer in een God die…” Veel godsbeelden zijn 
meegegeven of ontstaan in onze kindertijd. Wat nu 
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als dit beeld verandert en niet meer past bij de 
geloofsgemeenschap waar we lid zijn? Ga je dan 
weg of zoek je het gesprek.  
Twijfel aan God of over God of Jezus. Dat wij niet 
de enige zijn blijkt wel uit verhalen uit de Bijbel. Ik 
noemde hierboven al Thomas. Maar ook 
Nicodemus, Petrus en Mozes hadden zo hun 
twijfels. 

In dat opzicht vind ik Gideon een sprekend 
voorbeeld. Gideon die vindt dat God hem en zijn 
volk in de steek heeft gelaten. En daarop hardop 
zijn twijfel uitspreekt. 
De Israëlieten doen slechte dingen in de ogen van 
God en Hij levert ze uit aan de Midjanieten. Tot er 
op een dag een engel aan Gideon verschijnt. De 
engel zegt tegen hem: “God is met je dappere 
krijgsman”. Gideon staat geïrriteerd op en vraagt 
gefrustreerd: “Als God ons werkelijk bijstaat, 
waarom overkomt dit ons dan allemaal?! Waar blijf 
hij dan met zijn wonderbaarlijke daden? Hij leidde 
onze voorouders uit Egypte, maar van ons trekt hij 
zich niks aan!”(Rechters 6) Gideon is er klaar mee. 
Hij zit er doorheen. Hij vertrouwt niks of niemand 
meer. Maar God hoort wat Gideon vraagt. En geeft 
hem een antwoord: “je kunt dit omdat ik je bijsta.”  
Prachtig hoor dat God een antwoord geeft, maar 
wat als we dat even niet zien of horen. Of als dat 
niet is zoals we God zien, wat dan? 
Dit lijkt me iets om over na te gaan denken, te 
praten. Niet alleen, maar met elkaar. Straks als de 
dagen weer wat korter worden. Samen in de kerk. 
Samen vragen stellen. Samen zoekend in ons 
geloof.  
 
Dora de Vrij-Pasma 
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Zusterkring 
 
Op de valreep 
 
Voor het nieuwe nummer heb ik alleen de 
mededeling dat de zusterkring op 
1 juli weer bij elkaar komt. Bij mooi weer bij 
Lydeke en bij minder weer bij mij. Ieder  krijgt 

daarover nog bericht. 
 
Met hartelijke groeten Heleen 
 
 
 
Gedicht 
 
In Nederland vind je vrijwel 
overal een School met de Bijbel. 
Is de hoofdbel kapot 
en blijft de ingang op slot 
dan trek je gewoon aan de bij-bel. 
 
Nico Bakker 
 
 
Ingezonden info 
In 2018 verscheen het boek;  "Barracoon, 
overlevende van het laatste slavenschip”; de 
geschiedenis van Oluale Kossolo (voortaan in het 
Amerikaans Cudjo genoemd) de laatst levende, tot 
slaaf gemaakte Afrikaan die van Benin met het 
laatste slavenschip naar de V.S. werd vervoerd.  
Een boek dat n.b. al in 1927 geschreven werd maar  
toen geen uitgever vond.  In 1927 werd deze Cudjo 
(toen 86 jr.) vele malen  geïnterviewd door de Afro-
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Amerikaanse antropologe   en schrijfster Zora 
Neale Hurston en op dat moment was hij de enige 
man op aarde die in zijn hart de herinnering droeg 
aan zijn huis in Benin, aan de verschrikkingen van 
een slaven-rooftocht, aan de barracoon 
(slavenbarak) en de vreselijke  overtocht, aan de 
naargeestige kanten van de  slavernij en die 67 
jaren in vrijheid achter zich had   in een vreemd 

land". 
De slavernij in de V.S werd weliswaar in1808 
afgeschaft (d.w.z. in de noordelijke staten; de 
zuidelijke confederatie trok zich daar tot het einde  
van de burgeroorlog -van 1861 tot 1865-niets van 
aan). Toch gingen er wel handelaren (ook in Afrika 
zelf waar de geldstroom van de handelaren  
opdroogde) en sommige reders in het diepste 
geheim door met deze mensenhandel. Het laatste  
schip waarop Oluale Kossolo als gevangene 
meevoer heette " Clotilda " en werd na thuiskomst  
in brand gestoken. 
 

 
 
Het boek, de neerslag van de vele gesprekken die 
de schrijfster met hem gevoerd heeft, (vertaald door   
Robert Dorsman ) verscheen  met een voorwoord 
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van Alice Walker. (een bekende Afro-Amerikaanse 
schrijfster en feministe ). Haar indrukwekkende  
voorwoord is alleen al de moeite waard om dit  
boek te lezen.                                                 
Het leven van Cudjo was er één uiteraard van zeer  
diepe downs en weinig ups. Na de burgeroorlog   
was het leven voor deze exslaven ook heel moeilijk 
omdat er, in eerste instantie, niemand meer naar 

hen omkeek: d.w.z. ze stonden op straat in een 
vreemd land: geen werk en geen onderdak, zoek 
het maar uit..........   temidden van een veelal 
vijandige blanke bevolking.                                                                                                                                                           
Hij behoorde ook nog eens tot de laatst ingekomen 
Afrikanen terwijl er al generaties Afrikanen in het 
land woonden. Die keken op deze "wilden" en 
"heidenen" neer, ze maakten hen belachelijk en 
maakten hen het leven nog veel moeilijker.                                                                                                                                                             
Zo heeft Cudjo, vanaf  zijn negentiende jaar, toen  
zijn dorp overmeesterd, de inwoners deels 
afgeslacht en deels als handelswaar meegenomen  
werden, veel ellende meegemaakt. Het maanden 
lange opgesloten zijn in een barracoon, een 
slavenbarak en de wekenlange zeetocht met alle  
angsten daaromheen, waren een verschrikking.                      
Maar in dit alles is hij staande gebleven en niet een 
verbitterd mens geworden. Hij is zelfs later actief  
geweest in het stichten van een eigen dorp en een 
eigen kerkgebouw.                                                                                                                                                                 
Het gemis van zijn land en familie was een 
levenslang verdriet voor hem en lang heeft hij met  
volksgenoten gehoopt terug te kunnen keren, maar 
dat bleek financieel (de overtocht) niet mogelijk.                                                                                                                                         
Wel heeft hij een gelukkig huwelijk gehad en zes 
kinderen gekregen die ze liefdevol opvoedden; een 
goede tijd. Maar ernstige tegenslagen kwamen weer 
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op zijn pad, want tot zijn grote verdriet stierven 
zowel zijn vrouw als al zijn kinderen vóór hem. "Ze 
was niet ziek, maar ze stierf. Ze wilde me niet 
verlaten omdat ze niet wilde dat ik alleen zou zijn. 
Maar ze verliet me en wilde zijn waar de kinderen 
waren. O Heer! Heer ! De vrouw is als de ogen van 
de ziel van de man. Hoe kan ik nu zien wanneer ik 
die ogen niet meer heb" ?                                                                                                                                               

Ondanks dit alles was hij gegroeid tot een wijze, 
liefdevole en nobele man: zijn liefde kon hij kwijt 
aan zijn kleinkinderen en zijn wijsheid aan zijn 
lotgenoten en aan de schrijfster die hem bevroeg en 
naar hem luisterde. Die persoonlijke belangstelling  
voor hem en voor zijn levensloop deed hem erg   
goed. "Dank U Jezus, iemand komt naar Cudjo 
vragen. Ik wilde iemand al vertellen wie ik ben, dan 
gaan ze op een dag misschien wel naar Afrika en 
noemen ze mijn naam en iemand zegt 'Ja, ik ken 
Kossula".                                                                                                                                                                      
Alice Walker schrijft "We zien de verhevenheid van 
een ziel die zo geleden heeft, bijna tot op het punt 
dat hij het leven erbij laat en die toch vecht om 
geheeld te zijn, aanwezig en schenkend. Die groeit 
in liefde, die zijn inzicht verdiept. Cudjo’s wijsheid  
wordt aan het eind van zijn leven zo duidelijk, dat  
buren hem vragen in gelijkenissen tot hen te 
spreken. Wat hij ook doet. Vrede schenkend.                                                                                                                          
Ook brengt ze onder woorden wat ze, via dit boek,    
van hem heeft geleerd:” Hoewel het hart bezig is te 
breken, kan geluk bestaan in een ogenblik. En 
doordat het ogenblik waarin we leven alle tijd is die 
er echt is, kunnen we doorgaan. We dragen onze 
wonden en onze remedies met ons mee".  
Een zegenrijk leven en een ontroerend boek. 
 Lies Hoogter 
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Beste broeders en zusters, 
 
Ik stelde mezelf de afgelopen week de volgende 
vraag: Is verhuizen leuk? 
Ik kan deze met zowel NEE als JA beantwoorden. 
Laat ik met Nee beginnen. Verhuizen brengt zoveel 
gedoe met zich mee, zoveel drukte, geregel en 
vraagt veel energie daar niks vanzelf gaat. Je moet 

overal achteraan bellen en mailen, voordat iets 
echt geregeld is. 
Is verhuizen leuk?  
Nee, want ik ben nu nog spullen kwijt die ik nu 
graag zou willen gebruiken. Zo heb ik in het 
Historisch museum Haarlemmermeer een 
bietenschepje gekocht. Ik gebruikte het om onkruid 
met wortel en al te kunnen verwijderen. Maar waar 
is het? Vast en zeker bij ons zonnige gele kleed wat 
ik over de tuintafel legde. Ook dat kleed heb ik nog 
niet gevonden, terwijl het weer zich er voor leent 
om heerlijk buiten te leven. ( Met golfbewegingen 
dan) 
Nee, want ik mis mijn sociale leven, en mijn 
kerkleven. We hadden onze vrienden kring waar ik 
graag even bij aanging om een kop koffie te 
drinken. Gewoon even kijken of het uitkomt. Deze 
weg heb ik hier nog niet gevonden. En we hadden 
in Hoofddorp een hechte, warme, zeer actieve 
kerkgemeenschap. Ook al doordat ik 10 jaar het 
kerkblad in elkaar heb gezet, bleef ik goed op de 
hoogte van wat er speelde. Wie weet is er hier ook 
een taak voor me weggelegd in onze gemeente. 
Gelukkig raakt de lockdown wat over en hoop ik 
elkaar fysiek te mogen ontmoeten en onze 
gemeente beter te leren kennen. 
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Ook heb ik mij aangemeld als vrijwilligster bij de 
Voorleesexpress, zodat er contacten met anderen 
gelegd kunnen worden. 
 
Maar verder met het positieve: 
Ja, verhuizen is leuk! Want het is dan tijd om eens 
flink op te ruimen. We kwamen van een 6 
kamerwoning. Nu bewonen we een 4 kamerwoning. 

En dan zijn mijn man en ik iemand met een hobby. 
U begrijpt wel er is enorm geruimd om hier alles 
een plekje te kunnen geven. 
En Ja bij dat opruimen vind je dingen terug!  
Ik was al lange poos op zoek naar mijn belijdenis. 
Ik ben in 1978 gedoopt en wist zeker dat ik mijn 
belijdenis bewaard had. Maar bij het zoeken tussen 
de zangbundels, bijbels en andere boeken die met 
het geloof te maken hebben kon ik het niet terug 
vinden.  
Wel was ik blij verrast dat ik de belijdenis van mijn 
moeder én van mijn grootvader, haar vader, 
tegenkwam!  
Met opruimen en inpakken, kwam ik ook op zolder. 
Daar op de bovenste plank in een donkere kast 
vond ik een map met “Doop” erop. En ja, daar zat 
o.a. mijn belijdenis in!  
Ik heb alle drie de belijdenissen gelezen. Mijn 
grootvader is in 1949 gedoopt. Hij was toen 72. 
Komt uit een Hervormd nest, maar in zijn jeugd 
was er bonje in de kerk in Friesland, waar hij 
opgroeide. Hij was nr 9 van de 10 kinderen. Zijn 
ouders hebben de jongste kinderen niet laten 
dopen, daar ze niet mee wilde doen met de onrust 
tussen de gelovigen.  
Mijn grootvader trouwde mijn grootmoeder, die van 
Doopsgezinde huize kwam.  
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Mijn grootvader hield kerk en kerkelijke opvoeding 
niet tegen, maar bleef zelf nog wat afstandelijk. 
Immers geloven zit in je hart, en daar heb je verder 
niks bij nodig. Maar toen zijn beide dochters waren 
gedoopt, vond hij het voor zichzelf toch tijd worden 
om er ook mee aan de slag te gaan. 
Drie belijdenissen, gericht op volwassen doop. Mijn 
moeder 1941, mijn grootvader 1949 en zelf 1978. 

Als ik ze zo naast elkaar leg en lees, zijn ze 
eigenlijk gelijk aan elkaar. De een wat langer 
verhaal dan de ander, de een op wat netter papier 
dan dat van de ander, maar qua inhoud 
gelijkwaardig. 
Alle drie de wens om bij een kerk te horen waar je 
mag zijn wie je bent, waar je jouw geloof mag 
hebben, waar je als volwassenen mag kiezen. Alle 
drie wilden/willen leven zoals Jezus ons voorleefde. 
Ik denk dat dit ons allen nog past. 
Tot slot citeer ik een stukje uit de belijdenis van 
mijn grootvader. Hij had er een citaat in 
opgenomen van Roland Holst: 
Het geloof in een scheppende en besturende Macht 
“Er is een kracht, haar naam weten we niet, 
Maar we kennen haar werking in ons en anderen. 
’t Is door haar, dat het wonder aldoor geschiedt 
Zij doet alle duister in licht veranderen. 
Wij noemen haar God wij bidden tot haar 
Maar we konden niet bidden, zo z’ in ons niet waar 
(z’  daar kom ik niet goed uit)  
We oop’nen ons hart, zij buigt tot ons heen 
Zij keert tot ons in, zij wordt met ons één. “ 
Misschien vinden jullie het ook een idee om iets te 
schrijven over je belijdenis van jaren terug? 
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Ik ga proberen de pen door te geven en hoop een 
volgende tekst te lezen in het volgende nummer 
van Venster. 
Ik geef de pen door aan Marijke Rexwinkel. 
 
Groet Elselien 

 

Ik wil het water naar de zee zijn, pinksterlied van Stef Bos 

ik wil het water naar de zee zijn 
de zoden aan de dijk 
het gevecht tegen de bierkaai 
alles wat onhaalbaar lijkt 

ik wil de rots zijn in de branding 
met de verbeelding aan de macht 
wil de stilte die vanzelf spreekt zijn 
en het daglicht in de nacht 

ik wil een land zijn zonder grenzen 
waar de ruimte nog bestaat 
ik wil traag zijn als de waarheid 
die de leugen achterhaalt 
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ik wil de moed zijn van de wanhoop 
het stilstaan van de tijd 
ik wil een sprong zijn in het duister 
en de laatste strohalm zijn 

ik wil de taal zijn van een dichter 
die zichzelf geen dichter noemt 
het zout zijn van de aarde 
en de kus die ons verzoent 

ik wil een land zijn zonder woorden 
gedragen door de wind 
ik wil de wereld weer leren zien 
door de ogen van een kind 

en met de schoonheid van de onmacht 
lopen langs een eindeloze weg 
met open ogen dromen 
weerloos en toch sterk 

ik wil het water naar de zee zijn 
de zoden aan de dijk 
het gevecht tegen de bierkaai 
alles wat onhaalbaar lijkt 

Dit lied werd tijdens de pinksterviering van PKN op 
zaterdag 8 juni 2019 in Bolsward (uitgezonden doot KRO-
NCRV) gecombineerd met het bekende pinksterlied ‘Geest 
van hierboven’ dat werd gezongen door het jongerenkoor 
Samen op weg uit Houten. 

Geest van hierboven, leer ons geloven 
hopen liefhebben door uw kracht 
hemelse vrede, deel u nu mede 
aan een wereld die u verwacht 
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"De Waarheid  over Eva "  Hoe de ongelijkheid 
tussen vrouwen en mannen ontstond " van Carel 
van Schaik en Kai Michel.( vertaald door Marten de 
Vries ).               
Gelukkig was en ben ik niet de enige die zich druk 
maakt over misogynie, discriminatie en 
onderdrukking van de vrouw en niet de enige die 
op zoek ging naar de wortels ervan.  Zo stond er op 

2 December j.l. een recensie in Trouw over het 
boek " De Waarheid over Eva ".  Deze bespreking  
is van de hand van Marijke Laurense, ( bij de 
ouderen onder ons een bekende naam en volgens 
mij inderdaad de dochter van Leo Laurense.  ) 
De schrijvers Carel van Schaik ( evolutiebioloog ) 
en Kai Michek  ( historicus) reconstrueren in hun 
boek hoe de Bijbel en het Christendom toch zo 
beroerd hebben kunnen uitpakken voor de  
vrouwelijke helft van de mensheid. "Wie heeft en 
waarom indertijd geschreven dat oermoeder Eva  
een tweedehands schepsel was?  Een fatale 
verleidster, schuldig aan de zondeval. Wier 
dochters waarom onderdanig hoorden te zwijgen ".  
Zij verzamelden i.v.m. hun onderwerp een lange rij  
biologische, evolutionaire, antroposofische, 
cultuurhistorische en ook theologische theorieën 
en inzichten. 
Terwijl Jezus zelf toch opmerkelijk  
vrouwvriendelijk was, zou het geweld tegen 
vrouwen zijn hoogtepunt vinden in het   
Christendom van de afgelopen 1500 jaar, toen de 
kerkelijke leer het ( vrouwen ) leven zuur ging 
maken ... 
Reden om dit boek niet te lezen, zou kunnen zijn 
dat ze er lang overdoen voor ze toekomen aan de 
kwalijke rol van het officiële, geinstitutionaliseerde 



 20 

Christendom  ( vooral de katholieke kerk ). Maar  
reden om dit boek wel te lezen; "Heerlijk om te zien 
hoe tegenwoordig ook mannen met zoveel 
enthousiasme, stelligheid en wetenschappelijke 
belezenheid zich sterk maken voor de goede zaak.  
Hoewel theologie niet hun grootste passie is, 
verdient " De Waarheid over  Eva " het om gelezen   
en besproken te worden. Ook binnen de kerken."                                                              

Aldus Marijke Laurense.                                                                                                                                                             
Blijkens een stuk in de Trouw d.d. 14 Juni 2021    
mogen we hopen dat dit boek inderdaad binnen de 
kerken gelezen gaat worden: uit een enquete van 
het Nederlands Dagblad onder 1300 vrouwelijke 
voorgangers ( overigens maar driehonderd van hen 
vulden de vragenlijst in). Driekwart van de 
respondenten heeft last van subtiel seksisme, 
goedbedoeld maar vrouwonvriendelijke gedrag     
en één kwart heeft last van openlijk, vijandig  
seksisme . (en zelfs ongewenste, intieme 
benadering ) (negentig procent van de vrouwen is 
PKN lid, in de kleinere refomatorische kerken is de 
kansel voor vrouwen verboden terrein). 
Ik denk en ik ga ervanuit dat we in onze 
Broederschap deze manier van omgaan met   
elkaar niet tegenkomen en daar ben ik blij om. 
 
 Lies Hoogterp       
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

Een paar maanden geleden stond er in het orgaan 
van het Pennickshuis te Deventer het volgende   
stukje dat mijn aandacht trok n.l. " Bijbel lezen 
door Rabbijnse bril " .                                                                                                             
Het cursusmateriaal bestaat uit teksten   
geschreven door drs. Dodo van Uden, gebundeld  
in cahiers met de titel "Weg van de Tora". De 
auteur probeert in haar artikelen met  behulp van 

joods-rabbijnse uitleggingen bij te dragen aan het  
terugvinden van " de weg " naar de oorspronkelijke 
betekenis van de Tora. De betekenis van deze 
boeken als 'onderwijs’ en 'lering' is in de  
christelijke traditie  waar die voornamelijk als 'wet' 
wordt gelezen, uit het oog verloren.  
Het blijkt dat deze cursus in Deventer al drie jaar  
loopt; eenmaal per veertien dagen en men is bezig  
met het tweede cahier.  Er wordt gewerkt met 
logboeken waarin de vragen, die gerezen zijn,  
verzameld worden. Die kan men voorleggen aan 
Dodo van Uden zelf, waarop ze schriftelijk 
antwoord geeft (of een enkele keer zelf kan komen).   
Daarnaast  is er contact met een P.K.N. predikant 
uit Dalfsen die ook ter zake deskundig is.                                                                                                                                                                                                                                           
Er zijn ook deelnemers van buiten de 
Penninckshuis geloofsgemeenschap, die erop af 
zijn gekomen via een bericht in de kranten.                                                                                                                 
Bij mij komt dit zeer aantrekkelijk over en ik vraag 
me af of er in onze Zutphense D.G. gemeente ook  
belangstelling voor zou zijn;  als een  alternatieve 
bijbelgepreksgroep.  Zo ja, dan moet er natuurlijk  
contact opgenomen worden met Dodo van Uden.  
 
Lies Hoogterp 
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Opbrengst collectes   mei en juni 2021: 
Mei   2021:    € 10,-  
Juni   2021:   € 20,- 
 
Collecte diaconie  
 
Per bank binnen gekomen in mei  € 190,00 
Collecte 20-06-21 voor het asielzoekers Centrum 

Zutphen heeft € 72,40 opgebracht. 
In juni hebben we € 188,00 ontvangen via de bank. 
 
 
Deurdienst 
 
04 juli                   Lydeke Boer Iwema 
18 juli                   Willem Wanrooij 
01 augustus          Siepko Duim 
15 augustus          Emmy Nab 
05 september        Intrede dienst  
 

 Zelf voor ruiling zorgen, als dat nodig is 

 De wijziging aan Willem doorgeven 
 
 
 
 

 
Verjaardagen 
28 augustus  Hillie Bakker  
3 augustus  Nico Bakker 
6 augustus  Marina Duim 
21 augustus  Lies Hoogterp 
27 augustus  Marjan Kruik 
17 juli   Petra Wanrooij 
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Juli 2021 
01 juli             Pastor mevr. g. Pols 
08 juli             Mevr. Ds. I. Pijpers-Hoogendoorn 
15 juli             Ds. W. Stolte 
22 juli             Mevr. Ds. D. Van Alphen-Ubbens 
29 juli     Mevr. R. Bekkers 
 
Augustus 2020 
05 augustus     
12 augustus    Ds. S.A. Meijer 
19 augustus    Pastor Mevr. G. Pols 
26 augustus    Ds. W. Stolte 
 
N.B. onder voorbehoud i.v.m. CORONA 
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Predikant  Dora de vrij-Pasma 
Telefoon 06-15272928 

                              Dora.devrij@outlook.com    
 
Kerkenraad  
 
Voorzitter             A.C.M. Dassel 
tevens                     0570-677801           

secretaris               dasselcarin@gmail.com     
                  
                                  
boekhouder          S.Duim 
                             0314-346030 
                             bankrekening  

DG. Zutphen  
NL06RABO0376722339  
postbankrekening 
DG.gemeente  
Zutphen 
NL64INGB0000904945   
 

diaconie               bankrek. DG. Zutphen 
NL43INGB0007208286 

                              
    

kosterij                tel.0575- 523732 
                            Jan en Emmy Nab 0643782166 
                                                         
postadres:          IJsbaanstr. 2 7203 JH Zutphen 
website:                  www.dgzutphen.doopsgezind.nl 
e-mail adres:           info@dgzutphen.doopsgezind.nl 

mailto:Dora.devrij@outlook.com
mailto:dasselcarin@gmail.com
http://www.dgzutphen.doopsgezind.nl/

