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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 maart Ds.A.C. Thimm-Stelwagen 
2de collecte: Lilianefonds 
17 maart Ds. J. Koornstra 
2de collecte DG Wereldwerk                        
07 april Ds. A.C. Thimm-Stelwagen 
2de  collecte  Suriname 
18 april Ds. J. van Woerden 
                     avondmaal 19.30 uur 
21 april Ds. A.C. Thimm-Stelwagen  
                   Pasen 
2de  collecte Voedselbank 
05 mei Ds. A.C. Thimm-Stelwagen 
2de   collecte St. Leergeld Zutphen             
 
Voor verdere informatie zie website 
www.dgzutphen.doopsgezind.nl 
 
Van de redactie 
De kopij voor het  Venster ontvang ik graag  
voor 28 april 2019 
Emmy Nab ,  tel.0575-523732 
mail  j.nab@chello.nl  
                                          
                        
 

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

 
Vorige week heb ik per abuis meegedeeld dat de 
voorjaarsvergadering in april zou zijn, dat is op 13 
mei aanstaande en duurt dus nog geruime tijd. 
de agenda en de stukken/jaarverslagen worden in 
april verstuurd gesteld. U kunt dus 13 mei in uw 
agenda zetten. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mieke Iwema 
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Imitatione Christi. 
 
Ik las van de Belgische schrijver Koen Peeters ‘De 
Mensengenezer’. Het was een keuzeboek van de 
leesclub waarvan ik lid ben. Bij de bespreking 
braken we het, unaniem, tot de grond toe af. Nou, 
niet helemaal tot de grond. Een enkeling kon er 
hier en daar nog wel iets moois aan ontdekken. De 

beschrijving van het Belgische land bij Ieper  
bijvoorbeeld: een land doordrenkt met bloed, dat de 
mensen die er wonen, zwaarmoedig maakt. En ook 
de introductie van het woord en het begrip 
daimonen. Dat zijn mensen die je ontmoette en die 
iets hebben gezegd of gedaan, dat je beroerde in de 
diepte van je persoon en dat richting heeft gegeven 
aan de rest van je leven. Vaak hebben ze daar zelf 
geen besef van. Je hebt hun woorden ingenomen 
en opgesloten in je binnenste en ze merkten het 
niet. Het kan zijn dat je beroepskeuze er door 
bepaald werd. Het is net zo goed mogelijk dat je 
een norm mee werd gegeven, die je gebruikt als 
toetssteen op belangrijke momenten in je leven.  
Omdat we in de  boekbespreking eensgezind waren 
in ons oordeel over het boek, waren we vrij snel 
klaar. Eensgezindheid kost immers weinig tijd. Je 
constateert dat je het eens bent met elkaar, dikt je 
opmerkingen nog wat aan en dat was het dan wel. 
Tegengestelde meningen daarentegen kun je lekker 
breed uitmeten. We hadden dus tijd over en eén 
van ons vroeg of wij dat begrip daimon kenden en 
herkenden. Hadden wij zulke ontmoetingen gehad 
in ons eigen leven? Er ontstond toen een 
interessant gesprek, waarin we onze ervaringen 
deelden. Ik had er drie. Twee waarin een daimon 
mij richting gaf en één waarin ik er door toeval 
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achter kwam, dat ik die functie vervuld had voor 
een student van me. Als voorbeeld vertel ik u nu 
één van die ontmoetingen. Soms zijn situaties net 
zo belangrijk als de persoon van de daimon. Toen 
ik in de officiersopleiding zat bij de landmacht, 
namen we deel aan een grootscheepse oefening, die 
drie dagen en nachten onafgebroken duurde. Het 
was februari, het vroor en op de hei waar we 

liepen, lag sneeuw. Het was nacht en bitter koud. 
We waren al zesendertig uur in touw, werden 
opgejaagd en overvallen en doodmoe. We liepen 
over de heide. Twee jonge mannen, die een derde 
tussen zich in hadden, die aan het eind van zijn 
krachten was. Zijn benen sleepten achter hem aan. 
We waren bang en bezorgd dat het teveel voor hem 
was. 
Plotseling braken de wolken en donker afstekend 
tegen het besneeuwde landschap, stond daar, 
verlicht door de volle maan, onze sergeant-majoor. 
Hoop vervulde ons. Hulp was gearriveerd. Afvoer 
naar de ziekenbarak of het hospitaal leek nabij.  De 
majoor hoorde ons verhaal aan. ‘Denk je dat-ie 
dood gaat?’ vroeg hij.  Het leken grote woorden, 
maar eigenlijk was het antwoord ja. En toen sprak 
de sergeant-majoor deze woorden: “Als je denkt dat 
je dood gaat, kun je altijd tien kilometer verder. 
LOPEN!’  Daar gingen we. Niemand is dood gegaan 
en de woorden zijn voor de rest van mijn leven een 
richtsnoer geweest. Een daimon dus.  
Toen ik in de kerk zat en naar de preek luisterde, 
zag ik plotseling de overeenkomst met Jezus. Het is 
immers de bedoeling van Hem geweest dat we Zijn 
woorden als richtsnoer gebruiken. Daarvoor 
gebruikte Hij beeldende taal, metaforen en 
gelijkenissen. Taal die blijft hangen in onze geesten 
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en woorden die zich kunnen nestelen in onze 
persoonlijkheid, om vanuit die diepere lagen ons 
denken en handelen te sturen.  De Imitatione 
Christi dus. Plotseling kreeg die titel, die ik lang 
geleden leerde, een persoonlijke betekenis. Nu het 
handelen nog. 
 
Willem Wanrooij. 

 
Van de leden en vrienden:  
                                                                                                                          
We wensen Tine Janse, gebroken schouder en 
Marijke Rexwinkel, nieuwe heup heel veel 
beterschap en spoedig herstel. 
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Zusterkring 

 
Wij begonnen weer op 10 januari t.h.v. Lydeke. Als 
gast die middag was aanwezig mevrouw Greet 
Hamer. Zij was op jonge leeftijd al bezig met 
tekenen en kleuren. Jong getrouwd had zij lang 
geen tijd om zich veel met haar hobby (zij is 
autodidact) bezig te houden, maar daarna kwam 

haar doorbraak en kreeg zij ook inspiratie door 
schilders als Karel Appel, Corneille, Picasso, de 
Cobra beweging. 
Haar werk is kleurrijk en vrolijk. Zij begeleidde ook 
groepen kinderen en ze krijgt nog veel opdrachten. 
Zij vertelde ook nog e.e.a. over kleuren, die zo'n 
invloed hebben op ons leven. 
 
7 februari waren wij in Ruurlo bij Ton Haak. Antje 
had een alfabetspel meegenomen, dat door de zrs 
van Beverwijk en Ymuiden is gemaakt. Het voert te 
ver om het hier allemaal uit te leggen, maar het 
spel gaf aanleiding tot veel gesprekken, variëerend 
van een zelfverzekerd persoon, of niet, tot 
gedachten over weerloosheid. 
 
De volgende keer is op 7 maart t.h.v. Heleen Vis 
en in april komen wij samen op de 4e. 

We spreken nog af waar. 

 

Heleen Vis 
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Van de predikante 

 
‘Hosanna’ of ‘Kruisig hem’? 
Afgelopen maanden heb ik een drietal 
rouwdiensten geleid van mensen van de 
Doopsgezinde Gemeente Breda. Drie keer zat ik 
aan een sterfbed bij iemand die afscheid moest 
nemen van het leven. Drie keer stond ik aan een 
graf met een rouwende familie. Het raakte me ten 
diepste, het raakt mij altijd. Het verdriet van de 
naasten, het afscheid nemen.  
Ik neem de herinneringen mee de Veertigdagen-tijd 
in, de tijd voor Pasen. We zullen Pasen weer samen 
vieren, ook in onze gemeente. Het feest van het 
leven, dat de dood overwint. We gedenken de weg, 
die Jezus ging. Ook hij moest lijden, ook hij nam 
afscheid van zijn geliefden en moest sterven. Het 
verhaal gaat, dat hij daarna opstond. Dat hij 
verscheen na zijn dood en dat zijn geest ons nooit 
zal verlaten, maar ons bijstaat.  
En zo heeft God in het lijden en opstaan van zijn 
zoon laten zien, dat voor hem het leven het laatste 
woord heeft, en niet de dood.  
Een ontzettend mooi, maar moeilijk verhaal. Een 
verhaal dat je gelooft, of je gelooft het niet. Ik denk 
dat sommigen van ons twijfelen aan het 
waarheidsgehalte van het verhaal, heen en weer 
getrokken worden tussen hoop en wanhoop,  geloof 
en ongeloof, vreugde en verdriet. In het stukje over 
Palmzondag dat ik in 2009 las in een boekje van de 
Werkgroep Liturgie van de Gemeenschap de Hooge 
Berkt (‘Bij Hem blijven op zijn weg’) wordt dit 
treffend verwoord: 
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Palmzondag is het verhaal van twee gezichten.  
De twee gezichten in ieder van ons, 
voortdurend met elkaar in gevecht: 
kies ik voor mezelf of kies ik voor de ander, 
ga ik mee met de massa of ga ik mijn eigen weg, 
laat ik me ophitsen of blijf ik genuanceerd, 
ben ik vasthoudend of geef ik de moed op? 
 

Op palmzondag tonen 
hosanna en kruisig hem, 
aanbidding en bespotting, 
vasthoudendheid en verraad 
de mens. 
 
We zien onszelf in onze dagelijkse worsteling 
en we zien waartoe het kan leiden. 
Palmzondag is niet een dag van toen en daar 
maar een moment om stil te staan 
bij het hier en nu. 
 
Ons geweten wordt gewekt; 
ben ik dienaar of heerser, 
zoek ik macht of bescherm ik wat kwetsbaar is, 
hoe standvastig ben ik, 
hoe sterk sta ik in mijn keuzes, 
hoe ver durf ik te gaan? 
Wat roep ik: Hosanna of Kruisig hem? 
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Enkele gedachten over de Nashville-verklaring. 
 
Er is veel ophef ontstaan door de “Nashville-
verklaring – een gezamenlijke verklaring over 
Bijbelse seksualiteit”. Deze verklaring is uit het 
Engels vertaald en door verschillende politieke en 
kerkelijke leiders ondertekend die zich bij de 
“bijbelgetrouwe christenen” rekenen.  

Mijn echtgenoot Paul heeft zijn gedachten erover 
geformuleerd in een stukje dat hij publiceerde in het 
gemeenteblad van de Doopsgezinde Gemeente 
Arnhem. Ik sta helemaal achter dit stuk en mocht 
overnemen. Paul schreef: 
 
Er zijn enkele gedachten die mij zorgen maken en 
irriteren: 
 
1. Waar de oorspronkelijke versie spreekt over 
“Evangelical Christian”, heeft de Nederlandse 
vertaling het over “bijbelgetrouwe christenen”. 
Blijkbaar zijn de ondertekenaars ervan overtuigd dat 
zij echt bijbelgetrouw zijn. Zij menen zeker te weten 
hoe je de bijbel moet lezen en verstaan en beleren 
anderen (ook christenen) hierover. 
Ze behandelen de bijbel - een eeuwenoude 
geloofsbibliotheek - als een wetboek dat vaststaat en 
waar geen uitleg of discussie bij nodig is. Aan het 
einde van de verklaring worden verschillende 
bijbelplaatsen opgesomd als bewijs voor hun 
bijbelgetrouwe opvatting zonder daarop inhoudelijk 
in te gaan. 
Ik mis daarin de openheid om de inspannende 
dialoog met anderen (ook mede-christenen) aan te 
gaan. Ze zijn niet de enige bijbelgetrouwen, wij zijn 
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dat ook want ook wij leggen de bijbel uit voor ons 
leven – uiteraard op een andere manier. 
 
2. De negatieve, generaliserende en veroordelende 
toon waarmee over onze tijdsgeest en met name 
seksualiteit gesproken wordt, stelt me enorm teleur 
en irriteert mij. Naar mijn gevoel doet het niet 
voldoende recht aan het dynamische, veelkleurige 

karakter van de bijbel die ingaat op verschillende 
situaties en culturen.  
Ik geloof niet dat statements tegen anderen op 
papier de eenheid van de christenheid dienen. Ik ga 
daarom ook geen anti-statement ondertekenen, 
omdat ik dit niet een geëigende manier vind om het 
gesprek met de bijbel en met elkaar te bevorderen. 
Dit is niet een manier om deuren te openen, maar te 
sluiten. Dit bouwt muren in plaats van bruggen. 
 
3. Theologen hebben niet de taak om rechter te zijn 
en anderen te veroordelen. Het oordelen is aan God. 
Theologen zijn geroepen om te luisteren naar de 
bijbel en die (zelf) kritisch en pastoraal uit te leggen 
voor onze tijd. Bijbelgetrouwheid is niet zo simpel 
dat we alles wat in bijbelse tijden gebeurde (nog) 
volgen. Denk bijvoorbeeld aan de voorschriften voor 
het brengen van offers, de slavernij, de  polygamie 
(van de aartsvaders en koning David), de doodstraf, 
de regels om vrouwen tot onderdanigheid te 
bewegen. De kennis en inzichten van medici, 
psychologen en andere natuur- en mensweten-
schappers over de mens en zijn seksualiteit is 
waardevol en mag politici en theologen tot 
bescheidenheid bepalen. 
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4. Artikel 3 en 4 van de verklaring gaan uit van de 
gelijkwaardigheid van man en vrouw en dat Gods 
bedoeling met de schepping gericht is op het welzijn 
en de bloei van de mens. Dat geloof ik ook. Maar als 
getrouwde hetero wil ik me niet laten verleiden om 
keihard mensen als zondig en onrein te veroordelen 
die in andere liefdevolle relaties met elkaar leven en 
anders voelen dan ik. 

 
5. Ik zie machtsmisbruik als het grote gevaar. In het 
naschrift van de verklaring wordt dit even genoemd. 
Leidinggevenden (zeker ook in de kerk) hebben een 
grote verantwoordelijkheid voor respectvolle, zuivere 
relaties. Seksualiteit is een prachtige gave van God 
die we mogen koesteren en beschermen. 
 
Twee bijbelverzen wil ik als leidraad stellen – niet om 
me af te zetten van hen, maar voor een open en 
liefdevol gesprek met zusters en broeders die anders 
denken dan ik, omdat ze de Nashville-verklaring 
ondertekenden. 
 
Matteüs 13:52: Hij (Jezus) zei hun: “Zo lijkt iedere 
schriftgeleerde die leerling in het koninkrijk van de 
hemel is geworden op een huismeester die uit zijn 
voorraadkamer nieuwe en oude dingen tevoorschijn 
haalt.” 
 
Filippenzen 2:3-4: “Handel niet uit geldingsdrang of 
eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de 
ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw 
eigen belangen voor ogen, maar ook die van de 
ander.” 
 
Paul F. Thimm 
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Van de predikante:  
De komende tijd heb ik twee weken vakantie, de 
eerste week is van 19 maart tot en met 26 maart, en 
de tweede week is van 24 april tot en met 1 mei. Als 
u in deze tijd een predikante nodig hebt, belt u dan 
gerust met iemand van de kerkenraad.  
 
Bijbelgespreksgroep: 

De bijbelgespreksgroep komt bijeen op 
dinsdagochtend 5 maart, 10.00 uur en 
dinsdagochtend 16 april om 10.00 uur. We 
bespreken samen de avonturen en belevenissen van 
David in 2 Samuël. Boeiend en zeer leerzaam! Wilt u 
meedoen? U bent van harte welkom! 
 
 

 
 

Gedicht 
 
Asylzoekers die op Schiphol staan 
En naar hun vaderland terug moeten gaan. 
Het klinkt paradoxaal 
Voor hen allemaal 
Geldt: ze hebben helaas geen startbaan. 
 
Nico Bakker 
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Ingezonden info 
 
Terug naar Levinas.   
Nadat ik al zoveel bladzijden heb gebruikt in ons 
Venster en zoveel tijd van de lezers heb gevraagd, 
voor het boekje "Hij leerde in hun Synagogen",  
kom ik toch nog  weer even bij Levinas terug.             
Een belangrijk punt heb ik laten liggen ! Zoals we 

lazen, weidt Levinas verscheidene bladzijden aan 
het Jood- zijn van Jezus en vermeldt hij vele 
aanwijzingen daartoe. Je zou haast zeggen; hij wil 
het bewijzen en als argeloze lezer zou je denken:  
nou dat is toch zo klaar als een klontje. Wie  
twijfelt daaraan ?  
Maar dat is het 'm nu juist, daaraan werd niet 
alleen getwijfeld in sommige "christelijke" kringen    
nee, het werd zelfs ontkend. ERGER NOG; het is 
geen verleden tijd; dat gebeurt ook nu nog !         
Zo las ik in een artikel in Trouw d.d. 5 Jan. 2019   
(geschreven door de theoloog W.v.d.Horst em. 
hoogleraar bijbelwetenschap en Jodendom U.v.U)   
dat hij zelf een Grieks-orthodoxe bisschop   
glashard hoorde ontkennen dat Jezus een Jood 
was. Ook in andere kerken treft men dit kwaad  
nog aan. (welke vermeldt hij niet )  In de Griekse  
en de Russisch orthodoxe kerken heerst volgens  
hem (v.d.Horst ) een virulente Jodenhaat. Geen 
wonder als zo’n bisschop, een man met gezag en 
invloed zulke kwaadwillige leugens verspreidt.           
In de orthodoxe kerken ziet men Jezus als God  
Zelf; men spreekt dus over de Godsmoord en tja als 
de Joden dat gedaan hebben en Jezus geen Jood 
was  ……   heb je  een geschikt klimaat voor  
antisemitisme. Twee eeuwen van Jodenhaat, van   
opgejaagd worden, van vervolging en tenslotte  
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bijna uitgeroeid worden ….. daaraan is de kerk in 
hoge mate schuldig geweest. v.d.Horst noemt de 
Shoah voor een aanzienlijk deel een christelijke 
geschiedenis. Ik denk dat wij ons nooit genoeg 
kunnen schamen en nooit genoeg Levinas kunnen  
eren die een brug wilde slaan tussen Jodendom en 
Christendom.              
Om meer van het ontstaan van het antisemitisme 

binnen de kerken te weten te komen; leze men    
"Voorbij de verboden drempel" van prof. H.W.von 
der Dunk  ( wijlen em.hoogleraar in de 
contemporaine en cultuurgeschiedenis (U.v.U))           
Ik citeer enkele alinea’s  van  blz  46: 
"Ook al waren de eerste Christenen Joden, leden 
van het joodse volk, de religieuze joodse 
autoriteiten, verwierpen Jezus van Nazareth als 
valse  Messias en rebel. Voor de christelijke kerk 
versmolten deze tegenstanders later met het  
gehele joodse volk, dat het bloed van de 
gekruisigde over zichzelf en over zijn nazaten zou 
hebben afgeroepen volgens het evangelie. Joden 
werden vanuit die optiek "Christusmoordenaars".   
{ …….. zelfs "Godsmoordenaars" } Zij  hadden hem 
niet  slechts ontkend maar zelfs vermoord  
( …………. )  In de dualistische theologie van het 
Christendom werden zij daarmee de kinderen van 
het kwaad en van Satan bij uitstek". 
Deze opvattingen hebben door de eeuwen heen  
een grote verderfelijke invloed gehad en een    
onderdrukkend en moordend spoor getrokken; we   
weten waar dit spoor tenslotte toe geleid heeft.   
                                                                                                                                  
Lies Hoogterp                                
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Bij de dood  van mijn kleine  Medereiziger. (met  
dank aan Rudy Kousbroek)  
 
Mijn kleine medereiziger en huisgenootje was een 
poesje; roodharig en alhoewel volwassen, een heel 
klein katje gebleven en daarom zo aandoenlijk en 

lieflijk. Mensen die niet van katten houden (of 
misschien helemaal niet van huisdieren) zullen  
zich niet kunnen voorstellen hoezeer men zich aan  
zo’n klein diertje kan hechten. Op een dag wilde ze 
niet meer eten en achteraf drong het tot me door 
dat ze ook al een tijdje niet meer dronk. Ze had 
eigenlijk wel honger en vroeg wel om eten maar 
nam slechts één hapje van de lekkerste dingen die 
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ik haar voorzette en één likje water.                      
Tijdens de tweede keer bij de dierenarts was het 
dan ook  tranen met tuiten huilen, toen - na een  
scan - het vonnis kwam "Niets meer aan te doen". 
Het advies was "laten inslapen"  en daar had ik 
eigenlijk al opgerekend  ..   Het moest maar  
gebeuren; en de tranen begonnen te stromen ……  
(tot twee keer toe kwam men glaasjes water  

aanbieden  … Dat  gebeurt trouwens vaak als  
iemand verdriet heeft  … een  glaasje water halen;  
men wil iets  doen maar het slaat natuurlijk als 
een tang op een varken.)                                                
Rudy Kousbroek heeft een prachtig boek 
geschreven over de liefde tussen mensen en dieren     
"Medereizigers" geheten.  " Dieren reizen met ons 
mee naar het onbekende, ze zitten in hetzelfde  
schuitje ":  vandaar dit "Medereizigers". en Jane 
Goodall  zei "mens en dier delen hetzelfde lot ".  
( vaak een tragisch lot )   
Het is  nu leeg en stil  om me heen maar ik  hoef  
er tenminste  niet meer over in te zitten dat ze me 
zou kunnen overleven … ……  In deze stemming  
was ik toen ik een column van Ephimenco las 
 ( Trouw d.d 1-1-2019)   
Het is  grappig wat hij schrijft; na een beschrijving 
van een soort dierendag in Italië waarbij honderden 
dieren met een wijwaterkwast en heilig water 
besprenkeld werden (" soldaten, auto’s, tractoren,  
wielrenners, zomerhuisjes etc. waarom dan de 
dieren niet?" ) vraagt hij zich af  
"Mag ik voor mijn ultieme reis Petrus en zijn sleutel 
met Bello ( zijn hondje) tegemoet ?"  Er komen  
diverse meningen langs omtrent deze vragen:   
"Hebben dieren een ziel  en zou die ziel ook 
doorleven en zien we ons huisdier in de hemel 
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terug?"  ( het ongekende ) Thomas van Aquino, 
Fénélon, Kant en Descartes zeiden van niet.            
Maar Calvijn, Goethe en  Billy Graham geloofden 
van wel  en  zo ook Marianne Thieme. Een 
Anglicaans voorganger zei zelfs  "Ja, dieren gaan 
naar de hemel"  En  de dieren in de bioindrustrie 
dan?"  Die lijden veel en ze worden in de hemel 
gecompenseerd voor wat zij op aarde moeten 

missen"  Wat een zekerheid.                                                           
To the point concludeert Ephimenco daarop "als we  
straks na de hemelpoort gepasseerd te zijn, te 
midden  van honderden miljarden ooit door ons 
gedode dieren vertoeven, hebben we gegronde 
reden tot  zorg".                              
Het grappige  en lichtvoetige  in zijn stukje  stuit  
dan op  een groot en pijnlijk  drama en vind daar 
maar eens troost voor.  
 
Lies Hoogterp 
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20 januari jl ging broeder Raang Boer Iwema voor 
in de dienst. De redactie heeft gevraagd om de 
Bouwstenen van Menno. Het leek ons waardevol 
hier nogmaals aandacht aan te besteden. 

  
 
Bouwstenen van Menno. 
 
1)Er is één onvervalste zuivere leer, die       

haar oorsprong vindt in de Bijbel  
en daaraan gekoppeld: 

Je moet alleen aan God verantwoording 
afleggen. 
2) De Bijbel leert de kinderdoop niet. 
3) Het Avondmaal wordt gevierd ter             
nagedachtenis aan het Laatste Avondmaal van 
Christus. 
4) De volgende bouwsteen behelst een 
ongeveinsde broederlijke en zusterlijke liefde. 
Dat betekent dat je zorg draagt voor je broeder en 
zuster, maar ook dat je elkaar moet aanspreken op 
gedrag dat niet in overeenstemming is met de 
Bijbelse leefregels. 
5) Een vrijmoedige belijdenis van God in 
Christus en het verdragen van verdrukking en 
droefenis om het woord van de Heer is 
belangrijk. 
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Collectes  
Opbrengst collectes   januari en februari 2019: 
 6 januari  2019    €     32,75 
20 januari 2019   €     60,40 
 3 februari 2019    €     45,20          
17 februari 2019   €     37,35 
 
Diaconie 
06-01-2019    Waterputten                       €  41,50  
20-01-2019    Mennonite World Conf.       €  50,15 
03-02-2019    Adoptiekind                        €  43,75 
17-02-2019    Gemeente opbouw              €  34,10 
 

 
 

Deurdienst 
 

03  maart       Eelke Veldman                                            
17  maart       Enno Borren                                           
07  april         Siepko Duim 
18  april         Marijke Rexwinkel 
21  april         Willem Wanrooij             

 Zelf voor ruiling zorgen,als het nodig is 

 De wijziging doorgeven aan Willem 
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Maart   2019 
07-03-2019       R. de Boer 
14-03-2019       Ds. Mevr. E. Diepeveen 
21-03-2019       Ds. J. van Houwelingen 
28-03-2019       Ds. W. de Bruin 
 
April 2019 
04-04-2019       Ds. Mevr. I. Builtjes-Faber 
11-04-2019       Ds. Mevr. M. Terwel-Hamster 
18-04-2019       Ds. S.A. Meijer 
Witte donderdag 
25-04-2019       Ds. W. Stolte 
 
Een oproep voor de middagpauzediensten 

 
“Wat is toch dat aardige kerkje in de Beukerstraat, 
vlakbij de Hema?” wordt wel eens gevraagd. Dat 
kerkje met de zwaan in top is van de Evangelisch 
Lutherse Gemeente. Als u het wel eens van binnen 
wilt zien en u kunt niet op de zondagmorgen 
wanneer er een dienst is, dan zou u eens op 
donderdag een kijkje kunnen nemen. Dan staat 
van 11.00 – 12.15 uur de deur open en bent 
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welkom in de middagpauzedienst die om 12.15 uur 
begint. 
Zeven en twintig jaar geleden bedacht een 
predikant om ook eens in de week iets te doen in 
dat aardige kerkje in de binnenstad. En zo is het 
gekomen dat er nog steeds iedere donderdag 
morgen een korte dienst wordt gehouden. 
Predikanten en voorgangers van vrijwel alle kerken 

in Zutphen en Warnsveld doen er aan mee. 
Organisten en musici geven graag hun 
medewerking. Het is een breed oecumenisch 
gebeuren. 
Een kleine werkgroep organiseert dit werk van de 
kerken. Maar deze groep wordt te klein. Elke 
donderdag hebben twee leden dienst, één aan de 
voordeur voor het welkom, en één in de kerk om de 
voorganger te begeleiden. Het is dus een 
bescheiden taak; er zijn gemiddeld vijftien 
kerkgangers. 
Dat lijkt niet veel, maar toch! 
Zoals gezegd, de werkgroep wordt te klein; enkele 
leden moesten kort geleden afhaken. Vandaar deze 
oproep. Want we vinden het heel belangrijk dat de 
deur van de kerk zomaar in de week openstaat voor 
iedereen die even iets anders wil horen en 
overdenken dan het vele wat in de winkels in de 
straat en op de markt wordt aangeboden. Even 
heel iets anders. 
Informatie kunt krijgen bij: 
S. Meijer, tel. 0575-575712, email: 
meije54@planet.nl 
Mw J. Baerends, tel. 0575- 526964 
W.Stolte, tel. 0575-527341 
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 Predikant           ds.A.C. Thimm-Stelwagen                                 
                              telefoon: 026-3252728 
                              thimmstelwagenac@lijbrandt.nl  
 
Kerkenraad 
 
Voorzitter             M.L. Iwema 
tevens                    telefoon: 0570-677801  

secretaris              iwemaml@xs4all.nl                           
                    

  
boekhouder          S.Duim 
                              0314-346030 

bankrekening  dg gemeente 
Zutphen 
NL06RABO0376722339  
postbankrekening dg gemeente 
Zutphen NL64ING0000904945 
   

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 
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