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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 
 

03 januari       Da.J. van Woerden-Surink 
2de collecte:       
17  januari      Br. Maris  Broederschapsdag 
2de  collecte      zie website ! 
07  februari     zie website 
2de collecte        
21 februari      Ds. M. Van den Boom 
2de collecte       zie website ! 
07 maart         Da.A.C. Thimm-Stelwagen   
2de collecte        
                                  
 
Voor verdere informatie zie website 
www.dgzutphen.doopsgezind.nl 
Ook als de dienst niet fysiek door gaat, 
Henk zorgt ervoor dat de eventuele digitale 
overdenkin op de website komt te staan. 
 
Van de redactie 
De kopij voor het  Venster ontvang ik graag  
voor 28 februari 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 
 
Terugblik 2020 
2020 was wereldwijd een veelbewogen jaar.                                                                                                                            
In februari sloop het Covid-19 virus, vanuit China, ook 
ons land binnen. Een jaar met afstand houden en 
mondkapjes. Veel ellende voor de meest kwetsbare 
mensen.                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Voor onze kerk met 38 leden en 25 tot 30 gespreide 

plaatsen geen probleem om de anderhalve meternorm te 
respecteren. Zo konden de meeste diensten doorgang 
vinden. Helaas kon de startdag (buitendag) in 
september niet doorgaan; met afstand houden moeilijk 
te realiseren. Samenzang werd verboden, maar voor ons 
geen nood. Onze gemeente beschikt over een aantal 
goede zangeressen en zangers. Daarbij de uitstekende 
orgel- en pianobegeleiding van Henk Wormeester.                                                                                       
We moesten afscheid nemen van onze predikante Akke-
Clara Thimm-Stelwagen. Het feestelijke afscheid, 
gepland op 18 oktober, kon gelukkig worden 
gerealiseerd, hetzij met een beperkt aantal mensen.                                                                                     
Dankzij live-stream, waarvoor een paar van onze 
gemeenteleden zich hebben ingespannen, hebben alle 
genodigden toch kunnen genieten van de mooie dienst.                                                          
De kerstviering werd uitgevoerd en gefilmd door een 
aantal van onze gemeenteleden. Daardoor konden alle 
kerkgangers deze dienst meemaken. De diensten in 
januari zijn afgelast.                                                                                                  
Hopelijk komen de nieuwe, veilige vaccins gauw in 
omloop. Tenslotte wens ik U allen een gezond, gelukkig, 
veilig en vredig 2021! 
 
Hermien Kuipers-Meyling 
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Zusterkring 
  

Onze geplande adventsbijeenkomst kon natuurlijk niet 
doorgaan. De liturgie die ons door "Jobeel" was 
gestuurd hebben we allen ontvangen. 
We houden onderling contact en met Tine Janse gaat 
het gelukkig wat beter.   
Heleen Vis 

 
 

 

 
Van de leden en vrienden:  
Gelukkig kunnen wij melden dat er geen berichten zijn 
van COVID-19 gevallen onder onze leden en vrienden. 
Dat dat in 2021 zo mag blijven. 
 
Als vriend van de Gemeente hebben we Mevr. A. Van 
der Ham kunnen begroeten! 
 
 
Opbrengst collectes    
november en december 2020: € 30,00 
 
 
 

 

Diaconie 

 
01-11-2020   Suriname                    €  50,85 
06-12-2020   Kerstpakketten            € 72,60 
20-12-2020   Honduras                    €  40,00 
 
Opbrengst collectes ( gestort ) € 790,00  !! 
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Ingezonden info 
 
Voortgangsverslag 2020 van de Gevulde Waterkruik 
 
In ons basisland Guinee-Bissau gaan we door met het 
bouwen van cisternen en het trainen van trainers. Op 
aanvraag zenden we ervaren trainers en managers naar 
projecten in Afrika of we ontvangen ze. We lijken op een 
uitzendbureau Zuid-Zuid. Juist dankzij die strategie 

van goed getrainde vakmensen en projectleiders 
kunnen de meeste Calabash projecten tijdens de 
Corona Crisis actief blijven. Dit jaar zijn er 582 
cisternen bijgebouwd, meer dan ooit, 350 met steun en 
232 cisternen door zelfstandige projecten ( spin-off ) 
verspreid over 10 landen. 
 
In 2018 hadden we een Mini Calabash ontwikkeld van 
90 L. Met een kraantje voor handen wassen. Tijdens 
ons verblijf in Kenia ( maart 2020 ), blijkt dat de 
mensen in Afrika dagelijks corona voorlichting krijgen 
over het belang van handen wassen. De vraag naar de 
Mini Calabash neemt enorm toe. De bouwbeschrijving 
staat op de website. Eén mini kost € 46,00. Wij hebben 
180 mini’s gefinancierd en andere projecten hebben er 
ca. 200 gebouwd. 
Vrouwen mengen zich in het netwerk, een verheugende 
ontwikkeling. Een 16 tal vrouwen in Buba hebben zich 
verenigd onder de naam Vrouwen van Schoon Water, 
Gezondheid en Vrede. Zij steunen elkaar en vrouwen uit 
naburige dorpen. Ze hebben contact met een 
vrouwengroep in Nederland. Graag nodigen we 
vrouwenorganisaties uit als opdrachtgever voor het 
bouwen van Calabash Cisternen. 
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Vervolg  “Eva is de schuld van alles”; no 6 
         
Een zoektocht naar de bron van mysogynie, 
vrouwenhaat en minachting. 
A.de Swaan ( zie "Tegen de vrouwen" De wereldwijde  
strijd van rechtsisten en jihadisten tegen de 
emancipatie) constateert dat over de hele wereld en in 
alle religies, radicale en fundamentalistise gezindten in 
opkomst zijn en overal grijpen die gelovigen terug op de  
erfenis van patriarchale, vrouwvrijandige leerstellingen.  

We zien dit in fanatieke moslim groeperingen, bij de  
Evangelicals en bij de ultra-orthodoxe Joden, de 
harediem. De harediem vormen een snel groeiende 
(grote gezinnen) radicaliserende groep in Israël; hun 
optreden is gewelddadig en onderdrukkend. Vrouwen  
worden uit het openbare leven geweerd; ze moeten in de 
bus achterin zitten ( anders wordt het spuwen, trekken 
en duwen en soms slaan) afbeeldingen van  vrouwen 
worden weggekrast. Het woord borstkanker is taboe, 
mag niet genoemd worden en zodoende sterven veel 
vrouwen aan een pijnlijke kwaal waarvan ze de naam 
niet weten, een kwaal die vaak goed behandelbaar is. 
Aan een vrouw die echtscheiding probeerde te 
verkrijgen, werd gevraagd hoelang ze al getrouwd was 
met haar  man: het antwoord was "vijf jaar". "Dan 
houdt u het ook nog wel langer uit." Het ging hier om 
langdurige mishandeling; het verzoek werd geweigerd.                                                                                                                                                                    
De Evangelicals komen veel voor in de V.S. en vandaar  
verspreiden zendelingen hun leer  in rap tempo naar  
Latijns Amerik, Afrika en Azië. Ook in Europa had Billy 
Graham veel succes; hij hield vast aan de zogenaamde 
joods-christelijke visie; de vrouw als moeder, echtgenote 
en huisvrouw. De Evangelicals (Pinkstergemeenten en 
sommige Baptisten kerken) nemen de bijbel letterlijk, 
van kaft tot kaft; sommigen zullen gered zijn en 
anderen voor eeuwig verdoemd. Zij zijn de zogenaamde 
herboren Christenen (ruim 1/4 e van de Amerikaanse 
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kiezers en in grote meerderheid Republikeinen) Trump 
heeft zich biddend laten fotograveren met om zich heen 
een aantal van hen die hem de hand opleggen; een 
showvoorstelling, een  schaamteloos hypocriet gedoe, 
zoals ook de foto met de bijbel in zijn hand. (Madeleine 
Albright noemde het zelfs blasfemie, ijdel gebruik van 
Gods naam). Ze zijn tegen vrouwen -emancipatie, tegen 
echtscheiding en tegen ( veilige  L.H.) abortus en zeer 
homofoob. Bij de aartsreactionnaire opvolgers van Billy 
Graham zien we een sterke preoccupatie met vrouwen, 

sexualiteit en zonde, zoals ook de Mariacultus verweven 
is met ideeën omtrent de gevaren van het vlees en hun 
speciale verband met vrouwen. Wel staan de vrouwen 
bij de evangelicals meer in aanzien dan in de R.K. kerk 
en worden ze geëerd, hebben ze diverse taken,maar niet  
als voorganger. Hiermee staan ze in Latijns Amerika 
aan de kant van de R.K. kerk  in haar behoudendste  
vorm. Overheden, bestuurders van scholen en van veel 
organisaties bevinden zich in dezelfde behoudende  
groep en zij hebben die landen via netwerken en 
sleutelposities in hun greep. Natuurlijk zijn er ook 
progressief geinspireerde Katholieken en andere liberale 
tegenkrachten, maar de z.g."bevrijdings-theologie" is  
overgewaaid.                                                                                                                                                          
Een typisch Amerikaans kerkgenootschap vormen de 
Mormonen in Utah waar vroeger polygamie gebruikelijk 
was, officieel afgeschaft in 1890. (Eis van de federale 
overheid ). Het is echter niet verdwenen; veel mannen 
hebben kennelijk niet genoeg aan één vrouw en zij 
stichten nu nog steeds hun eigen groepen waar de 
mannen vele vrouwen "huwen"( let wel; nooit één vrouw 
met vele mannen.) Ik zag een foto waarop een man met 
zijn vijf vrouwen en 29 kinderen staat afgebeeld. Allen  
zo te zien stralend gelukkig, terwijl vrouwen die ge-
vlucht zijn, vertellen over geweld en seksueel misbruik, 
over veel verdriet en suicidale gevoelens. Op dit moment  
wil Utah polygamie decriminaliseren, dan is het geen 
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misdaad meer, maar een overtreding en slechts  
strafbaar met een kleine boete. Een stap achteruit, 
want het is n.l. niet zo erg vrijwillig; de vrouwen worden 
gemanipuleerd; hen wordt van kinds af aan 
wijsgemaakt, dat ze anders niet in de hemel komen.                                                                                                                                    
De Swaan behandelt ook de vrouwenrechten in de Islam 
en in het bijzonder bij de jihadisten; daar wil ik maar 
niet op in gaan, het is teveel narigheid; alleen  twee 
opmerkingen van hem: "hun seksualiteit is blijven 
steken in bezitsdrang en macht " en "De grote strijd van 

het islamisme is gericht tegen de emancipatie ideeën 
van het Westen. "Helaas wordt men eerder radicaler 
dan dat er vooruitgang is en in het Westen zitten we nu 
ook nog met z.g. "rechtisten"; groepen uiterst rechtse 
mannen die zich online uitleven. De Swaan noemt het 
een "onderwereld" van sites, chatrooms en hashtags 
waar mannen échte mannen kunnen zijn. Zulke " ware" 
mannen hebben een vurige hekel aan vrouwen én ze 
willen er zoveel mogelijk versieren. Een aantal sites doet 
zich voor als de verdedigers van mannenrechten want 
'we zitten met een vrouwenheerschappij' Hier spreekt 
duidelijk de angst uit dat zij hem de baas wordt. Er 
wordt veel gescholden. Altijd zijn ze haatdragend en 
vaak nemen ze onder de noemer van feminisme ook 
Joden, zwarten, homo’s , latino’s en immigranten mee; 
die horen niet bij "het VOLK "                                                             
Dit schelden op internet is niet ongevaarlijk, want er  
zijn verschillende schietpartijen geweest met veel 
dodelijke slachtoffers, waarbij onderzoek uitwees dat de  
daders vaak vaste bezoekers  waren van die hatesites.   
( er bestond ook een Ned. site waarop echte  
mishandelingen en verkrachtingen van  vrouwen te zien 
en te koop waren als dvd. Inmiddels door de politie en 
justitie verwijderd en de maker opgespoord)                                               
Slot volgt                          
 
Lies Hoogterp 
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DE DAGERAAD 
 
De dageraad een vage pracht 
de vallei hult zich in nevel 
het ijle einde van de nacht 
in de peppels zacht geprevel. 
 
In de heuvels een gehucht 
zonnevlaag likt langs de daken 

kaatst in terracotta terug 
nòg kan de wereld niet ontwaken. 
 
Sluiers slinken, damp en schim 
zie ze dalen en weer stijgen 
waar peppels welvingen en kim 
langzaamaan contouren krijgen. 
 
Bij toverslag een milde zon 
verft het landschap volle luister 
waar licht en warmte overwon 
vlucht in pareldauw het duister. 
 
Ik was in trance zo transparant 
diep in mijn ziel verzonken 
nu smeult in mij een binnenbrand 
het reveil heeft klaar geklonken. 
 
Pier Ebbinge 
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Overdenking Zondag 3 januari 2021  
Da Jeanet van Woerden-Surink 
 
Terwijl ik in mijn nieuwe agenda voor 2021 de gegevens 
uit de oude overschrijf  - hierin ben ik nog helemaal niet 
digitaal – valt het mij weer eens op hoe onze 
hedendaagse tijdsbeleving is gaan verschillen van die 
van de bijbel. In onze agenda’s is de maandag de eerste 
dag van de nieuwe week. Wie weet nog dat die naam 
toekomt aan de zondag ? 

 
De ‘eerste dag’ waarover we lezen in de 
scheppingsmythe van het boek Genesis kreeg in de 
christelijke traditie als herinnering aan het verhaal van 
de Opstanding uit de dood een bijzondere betekenis. 
Lees bijvoorbeeld hoe in de vertelling van Marcus 
(hoofdstuk 16) twee vrouwen uit de kring van Jezus’ 
vrienden op de eerste dag van de week vroeg in de 
ochtend, vlak na zonsopgang, naar het graf gaan. Zij 
zullen ervaren dat het graf leeg is en krijgen de 
ongehoorde boodschap van de gekruisigde die leeft. Het 
is een parel van vertelkunst.  
Zoals met woorden die vroege ochtend van de eerste dag 
beschreven wordt – vlak na zonsopgang – zo zou nu een 
cineast met filmbeelden van de opkomende zon ons al 
voorspiegelen wat staat te gebeuren: de ervaring van 
licht dat ons aanstoot in de morgen. 
De ervaring van wat in het Johannesevangelie genoemd 
wordt: Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis 
heeft het niet in haar macht gekregen. 
Die eerste dag van de week is voor de jonge christelijke 
gemeente de dag geworden waarop men bijeen kwam en 
de verhalen van de leerlingen van Jezus over de 
gebeurtenissen van die eerste dag telkens opnieuw 
herhaalde. In de loop der tijd werd deze dag ‘zondag’ 
genoemd. 
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Nu wij op de eerste zondag van het nieuwe jaar niet 
samen kunnen komen omwille van het nog altijd niet 
geweken gevaar van Corona stuur ik jullie  in plaats 
van een preek een gedicht toe waarin op lichte wijze 
over de eerste dag van de week gesproken wordt. Het 
heet dan ook kortweg ‘Zondagmorgen’ en is uit de 
bundel ‘De argelozen’(1956) van Ida Gerhardt. Het 
gedicht is als  een alleraardigst plaatje van gewoon 
menselijk bedrijf. Het is het talent van de dichter dat de 
woorden dieper gaan dan dat alledaagse en verwijzen 

naar wat ons draagt en overstijgt. 
 
Zondagmorgen 
 
De zon begint met muntjes licht 
te spelen op het beddelaken; 
de dag is argeloos van gezicht 
en stemmen in het huis ontwaken. 
De aanslag van een zachte lach, 
en van een kind het pril geschater 
op de ondertoon van plonzend water: 
zij heft het naar de nieuwe dag. 
 
Wat een gave om zo- in alle eenvoud –in een huiselijk 
tafereeltje op zondagmorgen  
De goedheid van het leven te verbeelden. Met muntjes 
licht die op het beddelaken spelen en een klein kind 
kraaiend van plezier in haar badje. Zij heft het naar de 
nieuwe dag. 
De nacht, hoe die ook was, is voorbij: een nieuwe dag. 
Een klein scheppingsliedje lijkt het wel. Met die 
zonneplekjes op het laken. 
God zei:” er moet licht komen”. En er was licht. God zag 
dat het licht goed was. 
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Deurdiensten 
 
21 februari  Hermien Kuipers-Meyling 
07 maart     Mieke Iwema  
 
 
Oproep opvolging boekhouder 
 
Siepko Duim heeft te kennen gegeven dat hij graag 
iemand in wil werken om de boekhouding over te 

nemen. Hij heeft dit jarenlang met veel toewijding 
gedaan. Waar we hem uiteraard zeer erkentelijk voor 
zijn. 
Wie heeft boekhoudtalent? 
Graag melden bij de kerkenraad. 

 
 
 
De ledenvergaderingen van 2020 zijn allemaal niet 
doorgegaan. We hopen dat in 2021 goed te maken. 
Hopenlijk lukt dat in maart / april achter een kerk 
dienst aan. 
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Ont-moeten 
 
“Vandaag was een Moeilijke Dag”, zei Pooh. 
Er was een pauze. 
“Wil je er over praten ? “ vroeg Knorretje. 
“Nee” zei Pooh na een tijdje. “Nee, ik denk niet dat ik 
dat wil”. 
“Dat is oké “, zei Knorretje en hij ging naast zijn vriend 
zitten. 
“Wat doe je nu ? “ vroeg Pooh. 

“Niets eigenlijk” zei Knorretje. “Maar ik weet wat 
Moeilijke Dagen zijn en ik wil daar meestal niet over 
praten op zo’n Moeilijke Dag”. 
“Maar weet je”, vervolgde Knorretje, 
“Moeilijke Dagen zijn zoveel makkelijker als je weet dat 
er iemand voor je is. 
En ik zal er altijd voor jou zijn Pooh “. 

 
En Pooh zat daar maar zomaar wat te zitten, zijn heel 
Moeilijke Dag door zijn hoofd te malen. 
Terwijl stevige, betrouwbare Knorretje zwijgend naast 
hem zat te bengelen met zijn korte beentjes...... 
En Pooh bedacht dat zijn beste vriend overschot van 
gelijk had. 
Met heel veel liefdevolle gedachten voor iedereen die een 
Moeilijke Dag heeft hoop ik dat er voor jou/ jullie altijd 
een Knorretje in de buurt is. 
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07-01-2021        Ds. W. Stolte 
14-01-2021        Pastor Mevr. G. Pols Vergadering MPD !!! 
21-01-2021        Ds. S.A. Meijer (gebedsweek) 
28-01-2021        Ds. Mevr. D. Van Alphen-Ubbens 
04-02-2021        Mevr. R. Bekkers 
11-02-2021        Dhr. R. de Boer 
18-02-2021        Ds. Mevr. I.M. Pijpers-Hoogendoorn 
25-02-2021        Ds. C. Bochanen 
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Predikant  VACATURE  
Bij vragen kunt u iemand van de kerkenraad bellen  
Voor pastorale ondersteuning kunt u contact 
opnemen met  da. J van Woerden 
   0575-469111                             
                                   
 
Kerkenraad  
 
Voorzitter   Carin Dassel 

Tevens  0570-677801          
secretaris   dasselcarin@gmail.com   

  
boekhouder  S.Duim 

0314-346030 
bankrekening  dg gemeente 
Zutphen 
NL06RABO0376722339  
postbankrekening dg gemeente 
Zutphen 
NL64INGB0000904945   
 

diaconie  bankrek. 
NL43INGB0007208286  
t.n.v. Doopsgezinde Gemeente 
Zutphen 

    
 
kosterij   Jan en Emmy Nab  

telefoon 06-43782166 
0575-523732 

                      
postadres:  IJsbaanstraat 2  

7203 JH  Zutphen 
 
website:                  www.dgzutphen.doopsgezind.nl 
e-mail adres:          info@dgzutphen.doopsgezind.nl 

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