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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 
 
07 januari  Br. R. Boer Iwema 
2de collecte:  Project diaconie 
21  januari  da. A.C. Thimm-Stelwagen 

World Fellowshipsday, 
met Arnhem (organisatie) en  Winterswijk 

2de collecte  Mennonite World Conference 

04 februari  Dhr. M. van den Boom 
2de collecte Adoptiekind 
18 februari  da. A.C. Thimm-Stelwagen 
2de collecte  Gemeente opbouw 
04 maart  ds. W. Epp  
2de collecte  Project diaconie 
                                   
 
Voor verdere informatie zie website 
www.dgzutphen.doopsgezind.nl 
 
 
Van de redactie 
De kopij voor het  Venster ontvang ik graag  
voor 25 februari 2018 
Emmy Nab 
Emmerikseweg 62 
7204 SN Zutphen tel.0575-523732 
mail  j.nab@chello.nl  

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

Ruimte 
 
Onlangs kreeg ik van mijn broer een boek over 
ruimte, in dit geval over de ruimte en de beleving 
daarvan op het Hogeland. Het sprak me bijzonder 
aan, omdat ik het zo herkenbaar vind. 
Het bracht me op het idee eens in te gaan op 
ruimte. Wat betekent dat  voor een mens, voor mij, 
voor u? 
 
Ik ben opgegroeid op de ruimte. We woonden op 
het Groningse land, met uitzicht tot ver aan de 
horizon. Heerlijk ruim dus. 
Na die ruimte ging ik naar Den Haag, waar ik toch 
minder ruimte voelde, het was er voller en om 
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ruimte te voelen, te zien, moest ik even lopen naar 
de Loosduinse kade om de lucht te kunnen zien.  
In Haarlem ging het wat beter, onderweg naar mijn 
werk voldoende ruimtelijk beleven, polderruimte. 
En nu in Diepenveen is er zeker ruimte. Iedere dag 
vanuit huis, volop ruimte. In huis, volop ruimte, 
onderweg naar het werk, de IJssel;  volop ruimte. 
 

Ik denk dan ook aan de ruimte die je nodig hebt 
om iets te kunnen doen. Als je ruimte voelt, dan 
kun je veel meer, dan zijn er volop mogelijkheden. 
Dan kun je los gaan met je ideeën, je 
werkzaamheden.  
 
Zo heb ik ruimte nodig in tijd. Als mijn agenda 
stampvol zit, voel ik geen ruimte om iets te doen. Ik 
moet dan ruimte scheppen door iets te schrappen, 
anders benauwt het me. 
 
Dan moet er ook nog ruimte zijn in de 
samenwerking, om samen iets tot stand te 
brengen. Met elkaar moet je dan die ruimte 
creëren. Als het beperkt of opgelegd wordt, het 
‘moeten’, dan ben ik de noodzakelijke ruimte kwijt . 
 
Als de zon schijnt,  ervaar je ook meer ruimte en is 
iedereen opgeruimd en blij, kan er meer. 
 
Kortom, ruimte is essentieel. Ik wens u veel ruimte 
in 2018. 
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Vanuit de kerkenraad 
 
Met ingang van het nieuwe jaar is er een andere 
samenstelling van de kerkenraad.  In november 
zijn  Hermien Kuipers en Willem Wanrooij in de 
kerkenraad gekozen, de termijn van Petra Wanrooij 
zit erop.   
Ik wil Petra hartelijk danken voor al het werk wat 

ze de afgelopen 8 jaar voor de kerkenraad en de 
doopsgezinde gemeente Zutphen heeft gedaan. Er 
is veel gebeurd en door haar in goede banen geleid. 
 
De functies die Petra had, worden overgenomen 
door Pieter Boukema als het gaat om de 
penningen.  
Mieke Iwema neemt de voorzitterstaak op zich, 
naast het secretariaat. 
De verslaglegging van de vergaderingen wordt door 
Willem Wanrooij verzorgd. 
Lies Hoogterp werkt dit jaar Hermien Kuipers in 
voor wat betreft de werkzaamheden voor het 
preekrooster. 
 
Mieke Iwema 
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Van de leden en vrienden  
 
Onze zuster Petra Wanrooij heeft haar laatste 
termijn als voorzitter/penningmeester van onze 
gemeente afgesloten. Wij danken haar van harte 
voor de jaren van inzet voor de gemeente en de 
prettige samenwerking. 
Tot de kerkenraad zijn tot ons genoegen 

toegetreden: 
Zuster Hermien Kuipers-Meyling en 
Broeder Willem Wanrooij 
 
 
Deurdiensten 
 
07 januari           Lydeke 
21 januari           Raang 
04 februari          Marijke 
18 februari          Willem 
04 maart             Emmy 
 

 Zelf voor ruiling zorgen, als het nodig is 

 De wijziging doorgeven aan Willem 
 
 
 

 
Ingezonden info 
 
Lopen op het Water- Hoofd, handen en hart. 
Gemeenteavond op 29 nov. 2017-11-30 o.l.v. 
Marjan Kip. 
 
Gevoelens 
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Er waren veel mensen, vol verwachting…. 
Marjan Kip hield eerst een inleiding over haar 
scriptie “Lopen op het Water”, waarna we in een 
grote kring gingen zitten om te luisteren, naar…. 
Rechtop zitten, voeten stevig op de grond, handen 
in de schoot, ogen gesloten of kijken naar een vast 
punt op de vloer, concentreren: 
Terug naar je bron… 

Welke? De moederschoot,mijn joodse voorgeslacht? 
Luisteren. Niet praten.1 minuut. Er kwam niets 
door. 
Luisteren met je hart. 2 minuten.Er kwam niets. 
Nogmaals luisteren, Naar het aangereikte thema. 
10 minuten.  We mochten wat roepen,een 
woord,een kort zinnetje: Liefde, Genegenheid, 
Aandacht voor elkaar, Tolerantie… vlogen door de 
ruimte. Had ik dat vaker gehoord? 
Bij mij kwam niets, slechts een beetje wrevel. Wat 
duren 10 minuten lang…. 
Nog twee keer werd deze formule herhaald. Bij en 
voor mij werkte het niet. Ik kon niet meer stilzitten, 
de wrevel werd irritatie, verder kwam er niets.  
Einde sessie. 
Hoe vonden jullie dit? Was de vraag van Marjan. 
Vreselijk, vervelend riep ik uit, voordat iemand 
anders iets kon zeggen. 
Een schok door de menigte. Anderen waren 
positiever. 
 
Als ik zo over het water moet lopen, kom ik niet 
ver, dan zak ik naar beneden en verdrink ik ! 
 
Henny Dassel. 
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Hallo allemaal, 
 
Op verzoek laat ik in het kerkblad af en toe wat 
zien van de veganistische keuken. Vandaag een 
zelfgemaakte vleesvervanger die van witte bonen en 
diverse kruiden gemaakt is en die prima bij een 
winterse stamppot zou passen. Natuurlijk kun je 
hiermee naar hartenlust experimenteren en 

desgewenst ook andere peulvruchten en kruiden 
gebruiken. Veel kookplezier er mee! 
 
Hartelijke groet van Marjan Kruik 
 

Witte bonenburgers met geroosterde paprika en 
tomaat 

Deze burgers zijn zo gemaakt en laten zien dat een 
veggieburger maken helemaal niet moeilijk is! Dit 
recept is voor vier kleine burgers, voor grote eters 
zou je de ingrediënten kunnen verdubbelen. 

30-60 minuten     2-Persoons  

 
Ingrediënten 
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  250 gram gare witte bonen, afgegoten  
  30 gram bloem  
  1 eetlepel zoute sojasaus  
  1 theelepel gerookt paprikapoeder  
  1 theelepel gedroogde tijm  
  1/4 theelepel knoflookpoeder  
  2 rode puntpaprika’s, in dikke repen  
  2 grote romatomaten, in vieren  

  1 eetlepel olijfolie  
  zout, peper 

Bereiding 

Voor de burgers: Doe de bonen, bloem, sojasaus en 
kruiden in een schaal en stamp met de 
pureestamper de bonen fijn. Kneed er een deeg van 
en verdeel dit in vieren. Vorm er vier burgers van 
en leg die minimaal 30 minuten afgedekt in de 
koelkast. 
 
Verwarm ondertussen de oven voor op 180 graden. 
 
Voor de groentetopping: 
Verdeel de paprikarepen en tomaten over een 
ovenschaal en besprenkel met olie, zout en peper. 
Rooster in 30 minuten gaar. 
 

Verhit wat olie in een koekenpan en bak de burgers 
een paar minuten tot ze aan de onderkant 
goudbruin zijn. Draai ze dan om en bak de andere 
kant ook nog een paar minuten. 
 
Serveer de burgers (bijvoorbeeld op een broodje) 
met de geroosterde groenten, sla en chilisaus. 
Over de Voedselbank  Zutphen. 



 11 

 
Zoals bekend steunen we  als D.G. gemeente  
Zutphen ieder jaar de plaatselijke voedselbank  
met een gift van  € 100.-.  Dit doen we meestal  
omstreeks de kerst, in de vorm van kistjes  
mandarijntjes. Het aantal kistjes varieert al 
naargelang de prijs. Dit jaar waren het 29 stuks:   
maar ik had het idee dat mijn autootje  leger was 

dan voorheen. Alles wordt duurder.                     
Behalve alle giften  in natura (in principe mag de 
Voedselbank niet zelf inkopen ) zijn donaties in 
geld toch ook zeer welkom. Er zijn vaste lasten o.a. 
de verzekering, de telefoonkosten etc. en nu komt 
daar bij dat men weg moet uit  het huidige pand.  
Er komen dus verhuiskosten aan. Ze zitten  wat de  
financiën betreft erg krap. Dus …….. voor wie zich 
buiten onze Diakoniekas geroepen voelt om de 
Voedselbank te steunen, volgt hier het 
rekeningnummer.  
NL91 INGB0001468999 t.n.v. Stichting 
Voedselbank Zutphen.  
De Voedselbank heeft een website en na de 
verhuizing zal daarop het nieuwe adres wel komen 
te staan. Ze komen in ieder geval op het 
industriegebied, de Mars.   
Het is natuurlijk triest dat zo’n instantie nog nodig 
is in onze tijd, maar we weten wel dat er een 
geweldige tweedeling is in onze maatschappij, zelfs 
in die mate dat aankoop van voeding, fruit en ook  
lekkere dingen soms problematisch is. Een keer in 
de maand zijn er ook artikelen als; tandpasta, 
shampoo etc.  te verkrijgen.                                        
Overigens heb ik nu ontdekt dat men niet alleen 
Zutphen verzorgt maar ook plaatsen in de 
omgeving, waaronder ook Brummen en zelfs  
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Lochem. (ook  uit deze plaatsen komen van    
diverse bedrijven, supermarkten, kleinere winkels  
en particulieren artikelen en giften.) 
Geweldig dat er steeds vrijwilligers zijn die dit  
"bedrijf "  runnen !                        
Lies Hoogterp 
 
Van de predikante 

 
DE DRIE VAZEN  
Een man vroeg aan drie beroemde pottenbakkers 
een vaas te maken. Hij wilde dan de mooiste van 
drie uitkiezen met de hulp van zijn twee beste 
vrienden.  
 
Toen zij kwamen, stonden de drie vazen op een tafel 
uitgestald.  
De eerste vaas leek heel oud, alsof hij niet nu, maar 
heel lang geleden was gemaakt.  
De tweede was verrassend nieuw, modern van 
vorm en kleur.  
De derde had een minder uitgesproken karakter: 
niet echt oud en ook niet echt nieuw.  
Na lang aarzelen zei de eerste vriend: “Ik zou die 
vaas nemen” en hij wees op de oude, 
eerbiedwaardige vaas. De andere vriend echter 
voelde zich het meest aangetrokken tot de moderne 
vaas die met niets te vergelijken viel.  
“En toch kies ik de derde vaas,” zei de man. “Ik zal 
jullie vertellen waarom. De maker van de oude vaas 
is te sterk gehecht aan het verleden. Die van de 
moderne vaas is te veel gericht op het volkomen 
anders willen zijn.  
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Ik kies dus de derde vaas, want die kunstenaar 
weet verleden en toekomst te verbinden tot iets 
geheel nieuws.” *  
Dit verhaal is een juweeltje. Ik lees het als een 
gelijkenis. Volgens mij beschrijft het de situatie 
waarin wij als geloofsgemeenschap in de 21e eeuw 
verkeren: de spanning tussen oud en nieuw, 
tussen traditie en vernieuwing. Ik zie onze 
gemeente als een plek in de samenleving waar we 
uitgedaagd worden om niet eenzijdig, eenkennig 
voor oud óf voor nieuw te kiezen. Hoe gaan we om 
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met de spanning tussen verleden en toekomst, 
tussen bewaren en vernieuwen?  
Wij lezen nog steeds de bijbel, een eeuwenoud boek 
met geloofsverhalen en teksten. Maar we luisteren 
naar de bijbel door ze te verbinden met onze tijd. 
Niet alleen wat betekenden die teksten toen 
(geschiedenis), maar ook wat betekenen ze voor ons 
vandaag (inspiratie). We gooien die 

geloofservaringen uit het verleden niet weg, maar 
nemen die bewust mee in onze diensten, in onze 
gesprekken en kringen.  
Sterker nog: onze roeping als Doopsgezinde 
Gemeente is om te putten uit een rijke traditie. Niet 
om daaraan te blijven plakken, maar om iets 
creatiefs mee te doen.  
We staan aan het begin van een nieuw jaar met 
teleurstellingen over wat mis ging in het oude jaar 
en het maken van plannen en nieuwe voornemens 
voor het nieuwe. In onze gemeente doen we dat ook 
n.a.v. de notitie van Henk Stenvers ‘Lopen op het 
water’. Samen met Marianne Kip probeerden we  
iets voor ons heel nieuws: in de stilte ons hart 
laten spreken. Het bleek niet gemakkelijk. 
Misschien was het té vreemd voor ons, te 
‘volkomen anders’.  
Toch is het voor ons als Doopsgezinde Gemeente 
goed om ons te bezinnen over ‘wat is onze taak als 
gemeenten? Wat is onze plek vandaag – als 
Doopsgezinden in Zutphen?’ Dat blijft een 
spannend proces tussen bewaren en vernieuwen, 
luisteren wat Gods Geest ons ingeeft en hoe wij 
elkaar kunnen inspireren. Dit gaat verder dan wat 
wil de meerderheid en wie is in de minderheid. Zo 
zitten geloofswaarheden niet in elkaar. Soms kan 
een minderheid een belangrijke voortrekkersrol 
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spelen in het vinden van nieuwe wegen (met soms 
hele oude ideeën).  
Soms vraagt het moed om elkaar ruimte te geven 
en een openheid om creatief samen met elkaar na 
te denken. Daarvoor hebben we elkaar hard nodig, 
juist omdat we zulke verschillende ideeën en 
voorstellingen van geloof en gemeente-zijn hebben, 
ook binnen de Doopsgezinde Gemeente. 

 
Ik wens ons allen toe, dat we samen dat gesprek 
binnen de gemeente aan durven en willen gaan. 
Dat we elkaar accepteren, respecteren, vertrouwen 
en de ruimte geven. Ja, ik wens ons allen een 
spannend, creatief, hoopvol en liefdevol jaar toe in 
verbondenheid met elkaar en met God.  
 
Akke-Clara Thimm-Stelwagen (bewerking van een 
voorwoord van Paul F. Thimm, jan. 2018) 
* Verhaal naverteld uit Soms helpt een verhaal, 
Casper van Woerden, p.23; tekening van Erna 
Flokstra 
 
 
Bijbelgespreksgroep 
 
Data: 16 januari, 10.00 uur (hoofdstuk 5 uit de 
map ‘Ongezien in aanzien’, Lucas 19:1-10) 
 30 januari, 10.00 uur 
 20 februari, 10.00 uur (n.b. gewijzigd!) 
 6 maart, 10.00 uur 
 20 maart, 10.00 uur (reserve) 
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Vriendelijk licht 
 
Vriendelijk licht dat ons omstraalt 
als de warmte van de zomer; 
huid waarin wij willen wonen, 
licht dat ons tevoorschijn haalt. 
 
Vriendelijk licht dat ons verwarmt, 

in het midden van de winter, 
wijken doet de kille stilte 
die ons dodelijk verlamt. 
 
Vriendelijk licht dat ons omspeelt, 
zich ontvouwt in alle kleuren, 
mensen in het bont gebeuren 
hun gezicht en ziel hergeeft. 
 
Vriendelijk licht dat ons voorgoed 
aan elkander doet verschijnen, 
harten opent voor de kleinen, 
met Gods ogen kijken doet. 
 
Henk Jongerius (Uit: ‘Voor wie gedenken’, uitg. Gooi 
en Sticht, Utrecht 2016). 
 
Van de predikante 

 
Heel hartelijk dank voor alle lieve kaarten en goede 
wensen voor de feestdagen en het nieuwe jaar. 
Hartverwarmend! We hebben een weekje familie in 
binnen- en buitenland kunnen bezoeken en ook 
zelf een aantal gasten gehad. De vakantie vloog 
voorbij. Inmiddels ben ik alweer aan het werk in 
beide gemeenten. In januari is altijd de 
oecumenische Week van Gebed om de eenheid van 
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de christenen en de World Fellowship Day (vieren 
wij op 21 januari samen met de DG Arnhem), dit 
geeft de maand januari extra glans.  
Voor velen is de periode van januari tot en met 
maart of april een donkere, moeilijke periode. Laten 
we omkijken naar elkaar, vooral in deze donkere 
wintermaanden. Mocht u behoefte hebben aan een 
gesprek of een bezoek van de predikant, belt u dan 

gerust 026-3252728 (niet op maandag) of stuurt u 
een mail  (thimmstelwagenac@lijbrandt.nl). We 
kunnen dan, indien gewenst, een afspraak maken.  
 
Collectes 
 
Opbrengst collectes   november en december 2017: 
05 november 2017  €    37,50 
19 november 2017 €    59,90 
 03 december 2017 €    58,20 
17 december 2017 €    29,50 
25 december 2017 €    73,90 
 
 
 
Diaconie 
05-11-2017      Project Suriname                € 52,40 
19-11-2017      DG Vrouwenzendingshulp  € 41,40 
03-12-2017      Diaconie                             € 52,65 
17-12-2017      Adoptiekind                        € 34,70 
25-12-2017      DG Wereldwerk                   € 56,20 
 
Alle donateurs hartelijk bedankt. 
Met vriendelijke groet  Emmy Nab. 
 
 
 

mailto:thimmstelwagenac@lijbrandt.nl
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Middagpauzedienst 
 
 

 
 
 
 

 
04-01-2018                Ds. J. Bruin 
11-01-2018                Ds. W. Stolte 
Werkgroep Mpd! 

18-01-2018                Pastor Mevr. G. Pols 
25-01-2018                Ds. S.A. Meijer 
(Gebedsweek) 

 
01-02-2018                Ds. J. van Houwelingen 

08-02-2018                Mevr. Nel Bilder (Leger des  
                                  Heils) 
15-02-2018                Ds. Mevr. I. Builtjes-Faber 
22-02-2018                Ds. Mevr. D. van Alphen- 
                                  Ubbens                      
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Gedicht 
 
VURIGE WENS DAT ER LICHT MAG ZIJN.  
 
Licht in onze ogen; dat wij elkaar zullen zien, zo 
goed als nieuw. 
Licht in onze harten: dat wij ruimte scheppen, 
plaats  maken voor velen. 
Licht in onze gedachten; dat wij komen tot 
nadenken en wijze besluiten. 
Licht in onze huizen: dat er vriendschap en 
gastvrijheid zullen zijn. 
Licht in alle uithoeken; geloof in Hem die kwam als 
het Licht van de wereld. 
Angela den Biesen. 
      
Dit gedichtje stond verleden jaar in de 
Adventskalender, die wij allen kregen namens de 
D.G.Zending ; dezer dagen kreeg ik die weer in 
handen en ik vond het weer een goede wens voor  
2018.                                                                  
 
Lies  Hoogterp  
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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 

                                 Boxbergerweg 62  

   7431 PP Diepenveen 

                                  0570-677801 

                                iwemaml@xs4all.nl  
                              

secretaris                  M.L. Iwema 

 Boxbergerweg 62 

 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. diaconie D.G. 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 

mailto:thimmstelwagenac@lijbrandt.nl
mailto:iwemaml@xs4all.nl
mailto:iwemaml@xs4all.nl
http://www.dgzutphen.doopsgezind.nl/
mailto:info@dgzutphen.doopsgezind.nl
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