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Auto dienst 
  
Zr. H.Vis-Schuursma 0575-545496 
Zr. E.Hoogterp  0575-546975 
Zr. M.Rexwinkel  0575-521922 
 
Diensten op zondag in de  
Doopsgezinde kerk Leeuweriklaan 23 Zutphen                    

aanvang 10.00 uur 
 
06 mei            Da. J. Van Woerden-Surink 
2de collecte:    Project  Diaconie 
20 mei            Da. A.C. Thimm-Stelwagen 
                       Pinksteren 
2de collecte    Doopsgezinde Zending                            
03 juni           Da. E. De Clerq                                                    
2de collecte      Project Diaconie 
17 juni           Da. A.C. Thimm-Stelwagen 
2de  collecte   Indonesische Broederschappen 
01 juli            Mw.Tjarda Brouwer 
2de collecte      Stichting Leergeld Zutphen 
 
Voor verdere informatie zie website 
www.dgzutphen.doopsgezind.nl 
 
Van de redactie 
De kopij voor het Venster ontvang ik graag  
voor 24 juni 2018 
Emmy Nab 
Emmerikseweg 62 
7204 SN ZUTPHEN  0575 523732 
mail  j.nab@chello.nl 
                                  
                                
 

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


 

 

 3 

 
 
 
                             
 
 
 
 

 
 

 
Inhoud 

 
Vanuit de Kerkenraad 

 
Van de leden en de vrienden 

 
Zusterkring 

 
Van de predikante 

 
Ingezonden 

 
Gedicht 

 
Collectes 

 
Middagpauzediensten 

 
Deurdienst 

 
Adressen 

 



 

 

 4 

 
 
Vanuit de Kerkenraad 
 
Enkele maanden geleden is er veel nagedacht en 
gesproken over de tuin en in het bijzonder over de 
heg. Wat moest er mee gebeuren? Verwijderen of 
(fors) snoeien? De zichtbaarheid vanaf de weg 
vormde in de discussie een voornaam 
aandachtspunt. De vraag deed me denken aan 
mijn rondreis door Japan van vorig najaar.  
Weliswaar zijn het daar niet de heggen die een 
scheidslijn  vormen tussen een gebouw / terrein 
van een geloofsgemeenschap en het wereldse er 

omheen, maar Torrii 's  
Wat zijn torrii ’s? 
Een Torrii is een traditionele Japanse poort die 
meestal de toegang verschaft tot een shinto-
heiligdom (Jinja). Bij het betreden van een Shinto-
heiligdom ziet men meestal 1 of meerdere van deze 
poorten. De basisconstructie bestaan uit 2 verticale 
houten palen met een lengte van soms wel 10 m. 
en soms met een diameter van wel een meter met 
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een dwarsbalk er daarbovenop liggend. De poorten 
vallen vaak al van verre op vanwege de fel oranje 
kleur waarin ze zijn geschilderd.  
Shinto is de godsdienst waarin de kami, oftewel de 
natuurgoden worden aanbeden. Er zijn plaatselijke 
goden, maar ook goden die gewijd zijn aan grotere 
objecten of fenomenen. Denk bijvoorbeeld aan de 
godin van de zon of de god van de landbouw.  

Een torrii symboliseert de overgang van het 
huidige, hedendaagse / wereldse leven naar die 
van het heilige, de mystieke wereld met de goden. 
Dit werd de ochtend na aankomst in Tokio meteen 
goed duidelijk. Nadat we via een ongelovelijk enorm 
geordend gekrioel van mensen (het knooppunt van 
spoor- en metrolijnen) naar een hoge uitzichttoren 
waren gereisd, zagen we - tot zover het oog reikte - 
alleen maar gebouwen (de agglomeratie telt dan 
ook ca. 35 miljoen mensen). Op loopafstand lag 
temidden van alle gebouwen een - zo leek het op 
afstand - groene vlek. Na van het uitzicht te 
hebben genoten, zijn we er heen gewandeld. Toen 
we bij de ingang aankwamen, stond er een 
gigantische Torii. Door er onderdoor te lopen, 
verlieten we de steenmassa en de hectiek van 
Tokio,  en balandden in een groene oase van rust. 
Brede paden omzoomd door eeuwenoude bomen 
brachtten ons bij diverse heiligdommen. 
Gedurende de reis door Japan heb ik vele Torrii 's 
gezien. De meest bijzondere was wel de torrii die in 
de zee stond nabij een eiland ten zuiden van 
Hirshima. Op het eiland - Miyajama geheten - 
bevindt zich een wel heel erg mooie tempel. Om de 
haven van het eiland te bereiken, voeren vroeger de 
vissersschepen bij vloed  door de  feloranje 
gekleurde torrii. 
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Een heg is totaal iets anders dan de religieuse 
symboboliek van een Torrii, maar de gedachten die 
werden uitgesproken over wat er met de heg moest 
gebeuren, verplaatsten die van mij even naar de 
Torrii 's van Japan. 
Als u binnenkort weer de kerk betreedt, denk dan 
even aan de tuincommissie die er voor heeft 
gezorgd dat onze kerk - net zoals de Torrii 's nabij 

de tempels in Japan - een herkenbare uiting 
vormen van de aanwezigheid van een 
geloofsgemeenschap.  
 
Pieter Boukema   
 
Van de leden en vrienden:  
Er hebben deze maanden geen ledenmutaties 
plaats gevonden 
 
Zusterkring 

 

Beide keren , 8 maart bij Lydeke Boer Iwema en 19 april 

bij Ton Haak, waren wij nog bezig met het boekje over 

de gedachten van Anna Zernike.  

Aan de hand van de vragen uit het boekje  is er altijd veel 

te praten en gaan we soms een heel andere kant op, maar 

dat is niet erg. 

19 april werd Atie Kemper welkom geheten. Zij is al 

bekend in de gemeente en nu ook lid geworden van de 

zusterkring.  

We komen in  mei nog een keer samen , weer bij Ton 

Haak en wel op dinsdag 15 mei. 

Dan komen artikelen uit het tijdschrift de Open Deur aan 

de orde over social media. Niet direct voor de hand 

liggend, maar wel actueel omdat de snelle gang van de 
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ontwikkelingen vooral voor ouderen op grote 

moeilijkheden  kan stuiten. 

Op dinsdag 19 juni plannen we nog een uitstapje. Ieder 

denkt nog na over wat en waarheen. 

We missen de verslagen van studiedagen en de 

conferentie van de LFDZ, maar ondanks dat hebben we 

toch een goed jaar achter de rug. 

                                                                                                                       

Heleen Vis 

 

 
 
Van de predikante 

 
Een dominee met een harpje op de 
achterbank…. 
 
‘Wat ben je precies aan het doen? Wat is dat: 
therapeutisch harpspel?’ vragen mensen mij. Sinds 
een jaartje volg ik namelijk (in het kader van 
nascholing) een cursus therapeutisch harpspel. 
Niet om een therapeute te worden, maar wel om 
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mijn harpspel (ik speel een aantal jaren harp) 
eventueel te kunnen gebruiken voor het pastoraat, 
voor sommige bezoeken die ik doe. En ja, dat ziet 
er dan zo uit, dat ik in de auto een harpje mee 
neem op de achterbank als ik bezoeken ga doen. 
Dat komt niet zoveel voor: een dominee met een 
harpje op de achterbank. Graag leg ik uit, wat mij 
voor ogen staat. Ik maak daarvoor gebruik van een 

artikel uit de Open Deur van december 2017, 
geschreven door Esther van de Panne.  
 
Een zachte manier van wakker maken  
Muziektherapeut Margret Seebacher werkt met 
mensen die niet meer kunnen zeggen wat ze willen 
zeggen – mensen die aan dementie lijden of aan 
niet-aangeboren hersenletsel. ‘Door muziek kan ik 
met iemand in contact komen en kan ik iemand 
helpen om zich te uiten.’ 
 
- Alie maakt uit zichzelf weinig contact meer met 
anderen. Soms kan ze geïrriteerd uit de hoek 
komen. Op het filmpje dat Margret me laat zien, ligt 
Alie in bed met een sambabal in haar hand. Margret 
buigt zich naar Alie toe, speelt twee tonen op de 
xylofoon en zingt erbij. ‘La-la’. Alie antwoordt, 
zingend en spelend. Ze kijkt Margret aan. Na elkaar 
zingen ze Alies naam. Die komt overeind en lacht. 
Na een paar kleine variaties lijken ze af te sluiten, 
maar Alie houdt haar instrument vast. Margret 
probeert voorzichtig nog een klank. Alie antwoordt 
met een serie klanken, slaakt een diepe zucht en 
geeft het instrument terug. Lachend valt ze terug in 
de kussens.  
Het is een kort moment maar er gebeurt heel veel. Ik 
zie Alie tot leven komen. Margret licht toe: ‘Alie kan 
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hier spanning afbouwen. In de muziek lukt wat met 
woorden niet kan. Muziek kan onbewuste, 
verdrongen gevoelens naar boven laten komen.’ 
Margret bespeelt regelmatig de ‘Körper-Tambura’, 
een zacht klinkend snaarinstrument dat je ook op 
iemands lichaam kunt leggen zodat die de trillingen 
voelt. ‘Ook diep-dementerenden die veel op bed 
liggen, reageren hierop. De klanken werken 
omhullend. En het is een zachte manier van 
aanraken, van wakker maken. Door muziek merken 
mensen: er is iemand bij me, en: ík ben er nog’. 
 
‘Dementie tast je muziekale geheugen en je motoriek 
nauwelijks aan. Bewoners kunnen in het muzikale 
samenspel een gevoel van saamhorigheid krijgen en 
van: samen iets moois creëren. Als ik met een groep 
dementerenden werk, zingen we altijd liederen 
waarvan we weten dat die belangrijk voor iemand 
zijn. Dan laat ik het laatste woord weg en komt het 
altijd van hen. Zo hebben we het toch samen 
gedaan. Dat geeft zoveel bevestiging.  
Er is een mevrouw in de groep die nooit iets zegt, 
ook niet op de afdeling, maar iedere week zingt ze 
met mij Amsterdamse liederen. Die teksten kent ze 
nog. Dan straalt ze en zegt daarna vaak wél iets, 
zoals: ‘Aan de gracht heb ik mijn man ontmoet.” 
 
‘In eerste instantie zoek ik verbinding met iemand, 
een ingang waar hij op reageert. Daar kan ik op 
door werken. het is belangrijk dat iemand zijn eigen 
vorm vindt – dat kan een bepaalde klank zijn, een 
harde slag op de trom of een beweging. In muziek 
kun je heel goed aanpassen aan wat iemand nog 
kan. Iemand die zich niet uit, kan in muziek toch 
nee zeggen, woede uiten, of blijdschap. Mensen 
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krijgen het gevoel dat ze iets te zeggen hebben. Dat 
maakt heel gelukkig.’ 
 
‘Heer, u kent mij, u doorgrondt mij, 
u weet het als ik zit of sta,  
u doorziet van verre mijn gedachten, 
ga ik op weg of rust ik uit, u merkt het op, 
met al mijn wegen bent u vertrouwd.’ 

(Psalm 139:1-3) 
 
Een mens wil gekend worden, gezien en begrepen. 
Als dat niet meer lukt met woorden, kan de muziek 
als taal fungeren. Dát is wat verwoord wordt in het 
bovenstaande stukje over de muziektherapeut. Dát 
is het, wat ik graag wil doen als predikante met een 
harp. Ik wil de harp gebruiken voor de 
communicatie met degene die ik bezoek, en voor 
communicatie met Dat- of Die-gene, die we 
vermoeden en voor wie woorden altijd ontoereikend 
zijn. Die krachtbron en inspiratiebron voor ons 
leven wil zijn en die ons al lang kent en vertrouwt, 
voordat wij Hem kennen of vertrouwen.  
Wat is dus harptherapie? Therapie komt van het 
Griekse therapeuein, wat betekent zorgen voor. 
Harptherapie is dan een hele oude vorm van zorg 
(David deed het al, hij speelde voor Saul als die 
depressief en agressief was: de harp wordt ingezet 
ter ondersteuning van fysiek, mentaal, emotioneel 
en spiritueel welbevinden van een individu. Vaak is 
het geïmproviseerde muziek die in dienst staat van 
iemands resonantietoon, stemming, ritme en 
muzikale voorkeur.  
Waarom juist de harp? Omdat de harp mij 
fascineert en omdat een harp heel toegankelijk is, 
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mooi resoneert en veel boventonen heeft, een mooie 
klankkleur, zuiver is en uitnodigt tot interactie.  
 
Kort samengevat is dit waarom ik begonnen ben 
met de cursus Therapeutisch harpspel bij Anouk 
Platenkamp. Zij heeft daarvoor een opleiding in 
Amerika gevolgd. Ik ben nog volop met de cursus 
bezig. Mijn harp is te groot om voor therapie mee te 

slepen, dus zal het nog even duren voordat u mij 
met het harpje ziet reizen. Ik spaar voor een 
kleinere, draagbare harp. Dit alles is nog, zoals veel 
in dit leven: toekomstmuziek! 
 
Akke-Clara Thimm-Stelwagen 
 
Van de predikante 
 

Vanaf 1 april zijn Paul en ik begonnen in de 
Doopsgezinde Gemeente Breda. Paul werkt daar 
één dag in de week en ik een halve dag (meestal op 
vrijdag). Wij zijn heel blij met deze nieuwe 
ontwikkeling, want de Doopsgezinde Gemeente 
Arnhem heeft Paul ’s aanstelling terug moeten 
brengen naar 80 %. Hij werkt nu nog 4 dagen in 
Arnhem.  
Mijn halve dag werken in Breda hoop ik te kunnen 
combineren met het werk in Eindhoven. Daarnaast 
gaat het werk in de DG Zutphen gewoon door. De 
kinderen zijn nu gedeeltelijk uit huis en studeren.  
Tijdens het Hemelvaarsweekend is er van alles te 
doen in Doopsgezinde kring: op Hemelvaartsdag is 
er het Vermaningspad in Friesland en bovendien 
begint in Montbéliard de MERK.  Dit is de 
Mennonitische Europäische RegionalKonferenz. 
Mijn man Paul en ik gaan hier naar toe. Het zijn 
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een aantal dagen waarop doopsgezinden uit 
Europa elkaar ontmoeten om samen leuke dingen 
te doen, te vieren, met elkaar te praten, uit te 
wisselen, elkaar ook  te inspireren. Ik heb mij voor 
verschillende workshops opgegeven, o.a. quilten 
(dat is echt een belangrijk iets om te doen in 
doopsgezinde kringen) , een gedicht van Dorothee 
Sölle vertolken in een 4-stemmig lied, een lezing 

voor geestelijke verzorgers en een repetitie voor een 
koor-optreden tijdens de laatste viering.  
Er is voor elk wat wils en er zijn ook 
gemeenschappelijke vieringen en lezingen.  
Ik hoop hiervan weer opgeladen terug te komen en 
tot 16 juli (dan begint mijn zomervakantie) 
aanwezig te zijn in de gemeente.  
Mocht u mij nodig hebben of een afspraak willen 
maken, belt u gerust (niet op maandag): tel. 026-
3252728, of met de kerkenraad.  
 
 
Zondag 17 Juni: Taizé-avonddienst met het 
Taizé-koor uit Deventer, o.l.v. Guusje Neijens.  – 
Wilt u meezingen? 
17 Juni a.s., om 19.00 uur begint een Taizé-
viering in onze kerk. Het Taizé-koor uit Deventer 
werkt mee aan de dienst, waarin uw eigen 
predikante voorgaat.  
Het koor komt om 18.00 uur en we nodigen allen 
die mee willen zingen uit, om dan al met hen te 
komen oefenen. Dus wilt u meezingen, misschien 
zelfs 4-stemmig? Komt u dan om 18.00 uur naar 
de kerk! 
Na de viering is er een collecte bij de uitgang. 
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Ingezonden 

Doopsgezinde Zending 
 
Pinkstercollecte 
verzegel het onderricht bij mijn leerlingen  
(Jes. 8: 16b)   
 
Zusters en broeders, 
 
 

Het bijbelboek Handelingen vertelt hoe met 

Pinksteren mensen elkaar verstaan over taal-

grenzen heen. In Tanzania was daar kort geleden 

een sprekend voorbeeld van. De Wereldraad van 

Kerken bracht in Arusha meer dan duizend 

vertegenwoordigers van vele verschillende kerken 

uit alle werelddelen bijeen. Men richtte zich op het 

navolgen van Jezus van Nazaret en hoe dat onszelf 

en tegelijk de wereld om ons heen veranderen kan. 

Men verstond elkaar! Onze predikanten Paul 

Thimm en Marijn Vermet namen deel en ervoeren 

de verbondenheid tijdens de conferentie. Ook  

ontmoetten ze er vertegenwoordigers van de 

Tanzaniaanse mennonieten. Zij brengen een 

tweetal verzoeken vanuit Tanzania aan ons over:  

Scholing en Church Planting 

De broederschap in Tanzania groeit. Er is daarom 

een grote behoefte aan kader met een goede 

opleiding. Een gemotiveerde broeder uit Tanzania 

volgde enkele jaren geleden al succesvol de 

driemaandelijkse cursus ‘Bridging Gaps’ aan de 

VU. Nu zou hij graag het eenjarige master-

programma ‘Peace, Trauma, Religion’ komen 

volgen. Financieel is dit voor hem en zijn omgeving 

volstrekt onhaalbaar. In overleg met Fernando 



 

 

 14 

Enns stelt de Doopsgezinde Zending zich garant 

voor de kosten van dit studiejaar aan de VU, dat 1 

september al gaat starten.   

In Tanzania zelf zijn er tal van regio’s waar de 
broederschap concreet perspectief ziet in het 
stichten van nieuwe gemeenten. In overleg met de 
algemene secretaris van de broederschap van 
Tanzania, John Wambura, sponsort de 

Doopsgezinde Zending de training van tien ‘church 
planters’. De toerusting van de church planters 
blijven we actief volgen. 
Het complete pakket aan scholing aan de VU en 
toerusting in Tanzania kost samen ruim    25.000 
euro. Dat is voor de Doopsgezinde Zending best 
een groot bedrag en het gaat ook deels uit boven 
onze begroting. Toch gaan we ervoor en we hopen 
hierbij op uw steun. 

 
Hoe kunt u meehelpen? 
In Nederland hopen we de student in kwestie actief 

in aanraking te brengen met onze broederschap. 

Heeft U suggesties hoe dat zou kunnen? Laat het 

svp weten. Helpt u ook met de financiën? Uw 

bijdrage is buitengewoon welkom, bij voorkeur via 

e-bankieren, naar bankrekening NL91 TRIO 

0338520058 t.n.v. de Doopsgezinde Zending. 
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Gedicht 
 
BOS 
 
Het bos barst van leven 
ik ben het bos 
elke boom in het bos 
de onzichtbare wortels 

gehecht in de aarde 
de stoere stam 
die zoveel te dragen heeft 
kroon die ten hemel reikt 
en zoveel te dragen geeft. 
 
Iedere bewoner 
het kruipend gedierte  
dat zich verbergt 
de wroetende scharrelaar 
de spelende buitelaar 
hoogvliegers die jubelen 
miljoenen krioelende beestjes. 
 
Vegetatie van varens en mossen 
het druipende druilen 
door wolken die huilen 
ruisen van suizende wind 
stille beweging. 
 
Het gefilterde licht  
diagonale stralen 
strelen speels de bodem 
waar de schaarse zon danst 
in overdaad aan schaduw. 
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Kakofonie in ochtendschemer 
fluistering van nakende nacht 
het groen zo kwetsbaar 
blad dat onherroepelijk valt 
vochtige geur van verrotting 
aroma van het prille leven 
verval en herrijzienis 
dat al noemt men bos. 

 
Pier Ebbinge 
 
 

 
 
 
 
 
Van de redactie; rectificatie 
 
Bij het samenstellen van het vorige Venster, heeft 
de computer de aangebrachte wijzigingen niet 
opgeslagen. Daardoor is de “proefversie “ bij de 
drukker gekomen en afgedrukt. 
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Collectes      
Opbrengst collectes   maart en april 2018: 
 
04 maart  2018   €    31,55 
18 maart  2018  €    51,50 
01 april    2018  €    42,60 
15 april    2018  €    51,52 
                                                                                                                            
Diaconie 
04-03-2018      Project diaconie      €  28,40 
18-03-2018      Wereldwerk            €  40,90      
30-03-2018      Project diaconie      €  26,90 
01-04-2018      Adoptiekind            €  52,30 
15-04-2018      Guinee Bissau        €  64,70 
 
Alle gulle gevers hartelijk dank. 
 

 
 
 
Diensten Deventer Penninckshoek 10.00 uur 
 
13 mei   W.J. van der Linden, Do, Steenwijk 
20 mei   Sigrid Coenradie,  Pinksteren 
27 mei   Nico van Riessen 
 
10 juni  Sigrid Coenradie 
17 juni  Ds. P.W.A. Overdiep, Re, Bussum 
24 juni  Sigrid Coenradie 
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Mei 2018 
 
03-05-2018       Ds. W. Stolte 
10-05-2018       Hemelvaartsdag Geen dienst 
17-05-2018       Ds. S. Sluis 
24-05-2018       Ds. S.A. Meijer 
31-05-2018       Pastor Mevr. G. Pols 
 
Juni 2018 
 
07-06-2018       Ds. Mevr. D. van Alphen-Ubbens 
14-06-2018       Ds. C. Bochanen 

21-06-2018       Ds. J. van Houwelingen 
28-06-2018       Ds. W. de Bruin 
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Indiase curry, raita en naan 
 
Je hebt nodig voor 4 personen: 
 

 
 
Voor de knoflook-koriander-komkommerraita: 
1 komkommer 

 250 mL alpro soya yoghurt (yofu) 
 handje koriander 
 teentje knoflook 
 peper en zout 

Rasp de komkommer. Je kunt hem van te voren 
schillen, ik hou wel van de groene kleur. Meng dit 
door de yofu. Snijd de koriander fijn en voeg toe. 
Pers de knoflook erboven uit en breng op smaak 
met peper en zout. Zet in de koelkast tot je gaat 
eten. 
 
Voor de rijst 

 bruine rijst voor 4 personen, zo'n 200 
gram gedroogd 

 1/2 theelepel kurkuma 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/Raita_with_cucumber_and_mint.jpg/250px-Raita_with_cucumber_and_mint.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/90/Raita_with_cucumber_and_mint.jpg/250px-Raita_with_cucumber_and_mint.jpg
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Meng de rijst met de kurkuma. Kook 15 minuten. 
 

Voor de curry 

 olie  
 1 middelgrote ui, in blokjes 
 2 teentjes knoflook  
 1 bloemkool, middelgroot, of zoveel je lekker 

vindt, kleingesneden 
 4 winterpenen, in blokjes 
 1 blikje kokosmelk 
 2 eetlepels Patak's milde curry pasta 
 1 pak à 450 gram diepvries spinazie, 

ontdooid  
 350 gram linzen, gekookt of uit blik 
 eventueel handje koriander 
 peper en zout 

Verwarm de olie in een hapjespan. Bak de ui met 
de deksel erop zo'n 5 minuten. Pers de knoflook 
boven de pan uit en bak nog 1-2 minuten. Voeg de 
bloemkool, winterpeen, kokosmelk en currypasta 
toe. Doe er een scheut water bij en roer goed, zodat 
alle currypasta oplost. Kook zachtjes met de deksel 
op de pan totdat alle groenten gaar zijn, zo'n 10 

minuten. Voeg dan de spinazie, linzen en koriander 
toe. Kook even kort door zodat alles warm is en 
breng op smaak met zout en peper. 
 
 
Zet de raita en naan op tafel en serveer de curry 
met rijst. Eet smakelijk!  
 
 



 

 

 21 

 



 

 

 22 

 
 
 



 

 

 23 

Deurdienst 
 
06 mei           Willem 
20 mei           Marina 
03 juni           Enno 
17 juni           Wilco 
01 juli            Eelke 
 

 Zelf voor ruiling zorgen, als het nodig is 

 De wijziging doorgeven aan Willem 
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Predikant            ds.A.C. Thimm-Stelwagen  

                                 Schamel 1 
6852DT Huissen 

telefoon: 026-3252728 

                                  thimmstelwagenac@lijbrandt.nl  

 

 

Kerkenraad  
 

voorzitter                M.L. Iwema 

tevens                        Boxbergerweg 62 

secretaris                  7431 PP Diepenveen 

                                  0570-677801 
                                  iwemaml@xs4all.nl   

                                   

                              

boekhouder            S.Duim 

                                  0314-346030 

bankrekening  dg gemeente 
Zutphen NL06RABO0376722339 

postbankrekening dg gemeente 

Zutphen  NL64INGB0000904945 

 

diaconie bank.rek. NL43INGB0007208286 
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente 

Zutphen 

    

kosterij                      tel.0575- 523732 

                                  Jan en Emmy Nab 06-43782166   

                     
postadres:                 IJsbaanstraat 2  7203 JH Zutphen 

website:                     www.dgzutphen.doopsgezind.nl                                                                                                                                    
e-mail adres:             info@dgzutphen.doopsgezind.nl 
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