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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 
 
04 maart         Ds.W.Epp 
2de collecte:      Project diaconie 
18 maart         Ds. E. de Clerq 
2de collecte      DG Wereldwerk  
29 maart           Da. A.C. Thimm-Stelwagen 
2de collecte      Project diaconie   19.30 uur 
30 maart           Ds. E. De Clerq 
                         Lijdensavond      19.30 uur 
01 april             Ds. J. Koornstra  Pasen 
2de  collecte      Adoptiekind 
15 april             Da. Thimm-Stelwagen 
2de  collecte       Guinee Bissau 
 
 
 
Voor verdere informatie zie website 
www.dgzutphen.doopsgezind.nl 
 
Van de redactie 
De kopij voor het  Venster ontvang ik graag  
voor 22 april 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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Vanuit de Kerkenraad  
 

STILTE 
Ik las STILTE van Nobelprijswinnaar Shusaku 
Endo.  
Het is het verhaal van de ontkerstening van Japan 
rond het jaar 1600. Portugese Jezuïeten hebben in 
de jaren daarvoor een paar honderdduizend boeren 

bekeerd. Na aanvankelijk gedogen door de 
machthebbers is er een anti-Christelijke houding 
gegroeid.  “Het Christendom is waarschijnlijk goed 
voor Europa en landen elders, maar niet voor 
Japan”, zegt een  Japanse gouverneur. Gelovigen 
worden gedood en de priesters worden gedwongen 
hun geloof te verzaken. Ze kunnen dit doen door op 
de fumi-e te treden. Door  hun voet te zetten op de 
beeltenis van Maria of Jezus. 
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Het is het verhaal van padre Rodriguez. De 
Portugese padre heeft als jongetje een sterke band 
met Jezus. Hij ziet Jezus voor zich, praat met Hem 
en gebruikt diens woorden als toets en 
inspiratiebron. Hij treedt in bij de Jezuïten en 
vertrekt via Macao naar Japan om de gelovigen 
daar ondergronds te steunen. Hij is geïnspireerd 
door de schilderingen over martelaren, die omgeven 

door engelenscharen op het moment van hun 
marteldood naar de stralende hemel gedragen 
worden, waar God, Jezus en Maria op hen 
wachten. 
Al heel snel wordt de padre gevangen genomen. Hij 
is voor geld aangegeven door een van zijn Japanse 
volgelingen. En dan begint het eigenlijke verhaal. 
Zijn gevangenschap is een lange psychologische 
oorlogsvoering om hem te brengen tot 
verloochening. Hij wordt niet fysiek gemarteld, 
maar langdurig gevangen gezet. Onregelmatig is er 
een gesprek met de machthebber/gouverneur en 
diens tolk. Daarin wordt steeds iets gezegd of 
gedaan waarover hij moet nadenken. Lange tijd 
moet nadenken.  Hij wordt op de proef gesteld. Een 
groepje bekeerde boeren wordt bij hem in de 
gevangenis geplaatst. Hij mag met ze praten, de 
biecht afnemen enz. Zo wordt een band 
opgebouwd. Dan op een dag worden die boeren 
gehaald en enige van hen in rieten matten gerold.       
Eén verzet zich, wordt onthoofd en weggesleept. 
Donkerrood bloed trekt een spoor door het zand. 
Dan krijgt hij de keus: verloochenen en mededogen 
tonen, dat is immers zo belangrijk voor een 
Christen, of toezien dat de mensen in de matten in 
zee gegooid worden. Kiest hij voor de ander of voor 
zichzelf = zijn geloof. De gouverneur beweert dat de 
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priesters louter uit egoïsme aan hun geloof 
vasthouden en werken in de missie.                                                 
Hij denkt nog na en voelt de vertwijfeling en dan is 
het al te laat. De geloofsgenoten worden 
verdronken. Dit is éen van de incidenten. Er zijn er 
meer, zoals de ontmoeting met padre Ferreira, die 
wèl zijn geloof vaarwel gezegd heeft, een Japanse 
naam gekregen heeft en Rodrigues vertelt dat de 

God van de Japanners hun eigen versie is en niets 
met de Bijbelse God te maken heeft. 
De twijfel neemt toe. Waarom grijpt God niet in?  
De stilte is de stilte van God, die met gekruiste 
armen het gedoe van mensen aanziet en hun 
gebeden aanhoort en niet verhoort. Het is deze 
stilte die padre Rodriguez tot twijfel brengt.                                                
Tegelijkertijd ziet en trekt hij de parallellen met het 
leven van Jezus. Ook die werd verraden voor een 
handvol geld. Ook die moest verschijnen voor 
machthebbers en vernederd worden.  Ook die was 
alleen in het Hof  van Gethsemane en vroeg: 
“Vader, vader, waarom hebt ge mij verlaten?”  Zo 
zijn er vele momenten.  
Dan krijgt hij de fumi-e voorgelegd. Een laatste 
keus. Of hij stapt op het gelaat van Jezus, een 
verwrongen koperen afbeelding op een plankje of 
hij gaat afschuwelijke martelingen tegemoet. Hij 
kijkt naar het koperen gelaat van Jezus, ziet een 
traan in de ooghoek verschijnen en hoort Hem 
zeggen: “Doe het. Ik ken de pijn in je voet. Ik ben 
gekomen om het lijden van alle mensen op me te 
nemen. Ik ben in de wereld gekomen om door jullie 
vertrapt te worden. Doe het.”  De ochtend brak aan 
toen de priester zijn voet op de fumi-e zette. In de 
verte kraaide een haan.      
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Tot zover het boek. Nu een overweging. Er zijn twee 
mogelijkheden. We geloven dat Jezus eindelijk 
geantwoord heeft en echt een traan heeft gehuild  
of we  geloven dat Rodrigues de woorden verzint die 
hem wel erg goed uitkomen. De technische term 
hiervoor is een toekenning. Bij het lezen van het 
Oude Testament, waar God nog wel regelmatig van 
zich laat horen, is me vaker opgevallen, dat het 

woorden zijn die de toegesprokene goed van pas 
komen. Wie heeft er gesproken heb ik me wel eens 
afgevraagd. Is dat nu vrijzinnig of tè vrijzinnig 
gedacht?   
  
Willem Wanrooij. 
Lid kerkenraad 

 
 

 
Agenda 
 
Uitnodiging voor de Voorjaarsvergadering van 
de Doopsgezinde Gemeente te Zutphen 
te houden op maandag 9 april 2018 in de 
Doopsgezinde Kerk, Leeuweriklaan 23 te 
Zutphen. Aanvang 20.00 uur 

 
Agenda 

1. Opening door zr. M.L. Iwema 
2. Mededelingen 
3. Notulen najaarsvergadering van 5 

november 2017 
4. Financiën 

a. Afrekening 2017 penningmeester/ 
boekhouder 



 8 

b. Verslag kascommissie 
c. Benoeming nieuw lid kascommissie 
d. Afrekening 2017  Diaconie  
e. Legaat zr. Geyl 

5. Jaarverslagen 2017 
6. Kerkgebouw 

a. Stoelen 
b. Tuin 

7. Diaconie 
Zoals afgesproken in de najaarsvergadering 
ontvangt de Diaconiecommissie de te 
behandelen vragen graag voorafgaand aan 
de vergadering. Stuurt u deze vragen s.v.p. 
naar j.nab@chello.nl  voor 20 maart 
aanstaande. 

8. BV 
9. Rondvraag 

10. Pauze 
11. Sluiting 

 
 
De stukken betreffende punt 4 en punt 6 
ontvangt u op verzoek na de dienst van 18 
maart aanstaande. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Mieke Iwema 
Secretaris 
 

 
 

 
 

mailto:j.nab@chello.nl
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Van de leden en vrienden:  
Per 1 februari 2018 hebben wij tot onze vreugde 2 
nieuwe leden mogen verwelkomen: 
Zuster A.C. Kemper-Altink  met attestatie 
overgekomen uit Arnhem. Nieuw adres 
Bloemendalsweg 13F22 7429AL Colmschate( gem 
Deventer). 
Zuster J. van Woerden –Surink met attestatie 
overgekomen uit Amsterdam. Adres Weijenberg 14, 
7218 BG, Almen 
                                                                                                                          
 
 
 
 

Collectes 

 
 Opbrengst collectes   januari en februari 2018: 
 
07 januari  2018   €    40,00 
21 januari  2018  €    55,75 
 04 februari 2018  €    26,90 
18 februari  2018  €    48,40 

 
 
Diaconie 

 
07-01-2018    Project diaconie                  €  44,60  
21-01-2018    Mennonite World Conf.       €  62,35 
04-02-2018    Adoptiekind                        €  33,95 
18-02-2018    Gemeente opbouw              €  53,80 
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Zusterkring 

 
Door storm ziekte etc, moest de eerste bijeenkomst 
in 2018 vervallen. 
We begonnen nu 1 februari bij Tiny Dudink in 
Deventer en bespraken vragen uit het boekje over 
Anna Zernike, waar we al enige keren mee bezig 

zijn . Ditmaal ging het over ons beeld van Jezus. 
Wat hij voor ons betekent, welke rol speelt Jezus in 
ons leven? Zoals gewoonlijk ontstond daarover een 
gesprek. Dat is nooit moeilijk, maar leverde heel 
diverse antwoorden op: Jezus als voorbeeldmens, 
een inspirerende figuur. Een aardse mens. Zijn er  
nog messiaanse mensen in onze tijd. Zien wij Jezus 
als de Messias? En denken we dat Jezus een 
historische figuur was?  Ook spreken we over de 
wonderen, waarvan sommige in onze tijd 
verklaarbaar zijn. Verder vinden we dat niet zo 
belangrijk. Tot slot leest Lydeke  Boer Iwema een 
gedicht van Toon Hermans voor. ”Als de liefde niet 
bestond.” En dat is volgens ons de essentie van 
Jezus leven: Liefde. 
 
Een verheugend bericht is dat Atie Kemper, pas 
verhuisd uit Didam naar Huize Salland, in 

Deventer, lid wordt van onze kring. 
 
Helaas  moeten we nogal springen met de data. De 
volgende keer is op 8 maart t.h.v.Lydeke, De 
Nachtegaal 18, Warnsveld. Tel.523892. 
19 april hopen we nog een keer naar Ton Haak 
te gaan. 
                                                                                                      
Heleen Vis                                                                                                          
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Van de predikante 

 
De Geest van God verandert?! 
 
Op 21 januari 2018 vierden we als Doopsgezinde 
gemeenten van Zutphen en Arnhem weer samen de 
World Fellowship Sunday. 
 

In de dienst konden we persoonlijk nadenken over 
de vraag 

“Hoe werkt Gods Geest nu nog? Hoe heb 
ik dat ervaren?”  
 
Dit zijn de concrete en creatieve antwoorden op 
deze vraag. Wij delen met jullie wat jullie op de 
briefjes hebben opgeschreven, omdat we in de 
dienst alleen een paar antwoorden konden 
voorlezen: 
 
* Moed om toch weer door te gaan als het (even) 
tegenzit. 
In de schoonheid van de natuur. 
Stilstaan bij het hoe en waarom van iets. 
Verdieping zoeken, de behoefte daaraan. 
 
* Soms krijg ik opeens heel veel energie om zinvolle 

dingen te doen. Mensen om me heen snappen dat 
niet waar ik de energie vandaan haal. 
Soms voel ik dat het heel goed en bestemd/bedoeld 
is dat ik ergens heen ga. 
 
* In Italië toen we in een grote kring samen met 
Italianen “Dona nobis pacem” zongen 
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(toen we als Nederlandse “pelgrims” van Laverna 
naar de kathedraal liepen waar Franciscus 
begraven ligt). 
 
* De Geest heeft in onze gemeente gewerkt: er 
waren spanningen, tweedeling – dat was, maar nu 
is er weer gemeenschap!! 
 

* Ik vind dit een heel moeilijke vraag. Die gaat 
dieper dan diep! 
De liefde van mijn kinderen misschien? 
Geïnspireerd door de mensen om me heen komen 
we vaak weer dichter bij elkaar. 
 
* Door plotselinge ingevingen tijdens momenten 
van stilte. Bijv. hoe je verder moet in bepaalde 
beklemmende situaties. 
 
* Samenwerking en verbondenheid over de gehele 
wereld. “Swing it out”. 
 
* Door de eigen gedachten en door de eigen droom 
en wat we om ons heen zien. 
 
* Opeens het gevoel krijgen dat je contact moet 
leggen met iemand en dan te merken dat die ander 
het contact nodig heeft. 
 
* Meedenken zodat je in het juiste spoor blijft. 
 
* Door liefde t.a.v. de medemens. 
 
* In bijzondere ontmoetingen. 
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* Door o.a. sfeer, muziek, kleuren, warmte, zang, 
stemmen 
 
* Laten wij steeds de natuur beschermen. – open 
lucht, zuiver water: bewonder je eigen omgeving en 
kijk! 
 
* Dat ik samen met een doopsgezinde collega kan 

deelnemen aan de zendings-conferentie van de 
Wereldraad van kerken in Tanzania over 
“veranderend discipelschap”* 
 
* Guido Gazelle: Mij spreekt de blomme een tale 
   Mij groet het altemale 
   Dat God geschapen heeft 
   Spreekt ons/mij dagelijks aan. 
 
* Onnaspeurbaar in open ontmoetingen met 
medemensen. Duidelijk ook in de beelden van 
Afrikaanse gemeenten, die in zoveel moeilijker 
omstandigheden leven dan wij hier. 
 
* De Geest werkt, als ik zie dat iemand mijn hulp 
nodig heeft en dat ik dan ook hulp bied, b.v. een 
slechthorende helpen om zelf met e-mail om te 
gaan om contact te hebben met andere mensen. 
 
* Dat je soms toch wel een oplossing vindt voor een 
probleem als je erover nadenkt en over slaapt en 
het laat rusten en bidt. 
 
* De Geest kan misschien alleen werken wanneer 
je voor open staat. 
Dan kan je hem “erkennen”, “begrijpen” en zin aan 
geven. En er dankbaar voor zijn en iets eventueel 
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voor een ander zijn – de Heilige Geest als het ware 
uitstralen. 
 
* Als je het gevoel hebt dat bepaalde dingen in het 
leven niet goed meer zullen komen, dan ineens een 
ommekeer is, dat het wel weer goed komt. 
 
* De Geest werkt door muziek; er is altijd muziek 

voor iedere stemming / gemoeds-toestand. 
 
* Ik zat laatst nogal diep in de put. Toen kreeg ik 
plots een telefoontje dat mijn leven totaal zou 
veranderen. 
 
* Op onverwachte momenten merk je het opeens; 
soms veel later – heb je in de gaten dat de Geest 
heeft gewerkt. 
 
* Geest is niet tastbaar, ondoorgrondelijk…af en 
toe een stem in mijn gedachten om bepaalde 
dingen wel of niet te doen; stem in moeilijke tijden. 
 
* Heilige Geest waar? – Overal waar mensen samen 
komen.: ‘groepjes’ die iets voorbereiden voor 
anderen; werkvergadering – ineens komt het op 
gang – ideeën;  
in een rij om te wachten, een mooi gesprek met 
iemand voor of achter je. 
 
* Gods Geest was aanwezig bij het lezen van Psalm 
139. 
 
Wat een mooie voorbeelden van hoe Gods Geest 
kan werken. Laten we die voor-beelden meenemen 
en alerter worden hoe God op alledaagse 



 15 

momenten en in allerlei situaties ons inspireert en 
op verschillende manieren tot ons spreekt. 
 
Akke-Clara en Paul F.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 

Van de predikante: 
 
De mooie, drukke periode van de 40 dagen voor 
Pasen is weer aangebroken. De winter laat zich nog 
even goed voelen, terwijl de sneeuwklokjes en de 
krokussen al staan te bloeien en de narcissen hun 
tijd nog even afwachten. In huize Thimm-
Stelwagen hebben we er het komende halfjaar een 

studente fysiotherapie bij, die bij ons is komen 
wonen door de week. Het is de dochter van mijn 
jongste zus, die tijdelijk in Nijmegen studeert en 
onze zolderverdieping bewoont. 
Mijn man Paul gaat binnenkort twaalf dagen naar 
Tanzania, voor de Wereldraad van Kerken – 
namens de zendingsraad. Samen met Marijn 
Vermet (voorganger in de Doopsgezinde Gemeente 
Aardenburg) vertegenwoordigt hij de Doopsgezinde 
Zendingsvereniging. We zijn benieuwd naar hun 
ervaringen in Tanzania. 
Ondertussen ben ik gewoon thuis en voor u 
bereikbaar (meestal), dus als u behoefte heeft aan 
een gesprek, belt u dan gerust (ook om een 
afspraak voor huisbezoek te maken) 026-3252728 
of mailt u thimmstelwagenac@lijbrandt.nl. (behalve 
op mijn vrije dag, maandag) 
 
Bijbelgespreksgroep: 
 
Dinsdagochtend 6 maart om 10.00 uur komen we 
weer bij elkaar. We zullen het dan hebben over 
Efeziërs 6:10-17. Als reserve-datum hebben we 
afgesproken op 20 maart. Het is nog niet zeker of 
deze datum doorgaat. Dit kunt u informeren bij 
Akke-Clara (tel. 026-3252728). 
 

mailto:thimmstelwagenac@lijbrandt.nl
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Paasnadenkertje (uit de Veertigdagen kalender 
2016, Narratio) 
 
Op weg naar het station zit Else, zeven jaar oud, 
achter op de fiets. Gewoonlijk fietst ze zelf, maar 
nu heeft ze alle tijd om nieuwsgierig om zich heen 
te kijken. Hardop doet ze verslag van wat ze ziet en 
van wat ze op reclameborden leest: “100 procent 

fruit, festival, maandag open, boekenmarkt, gratis 
wifi, Jezus leeft.” 
Even blijft het stil. 
Dan klinkt het heel verbaasd achter me: “Lééft-ie?” 
 
 
 
 
Preekrooster de Penninckshoek 

 
11 maart    Sigrid Coenradie 
18 maart    Ds. A.C. Thimm-Stelwagen, Do, Zutphen 
25 maart    Marien van den Boom, Almen 
29 maart    Sigrid Coenradie 
 
01 april      Sigrid Coenradie 
08 april      Ds. W. Epp, Do, Apeldoorn 
15 april      Sigrid Coenradie 
22 april      Ds. G.M. Vos-Wiegand, Re, Hengelo 
29 april      Ds. J. koornstra, Do, Deventer 
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Ingezonden info 
 
 

Zutphen Doopsgezinde Gemeente 
4 februari 2018 – 5e na Epifanie 

 
In de Renaissance droomden veel mensen van een 
Grand Tour, de verzamelnaam toen voor reizen die 

vanaf de 17e eeuw door welgestelde jongeren 
werden gemaakt. De reis naar Italië gold in 
sommige kringen als sluitsteen van de sprong naar 
volwassenheid. De reis bewoog zich altijd 
zuidwaarts: Italië, later Griekenland, en weer veel 
later de Arabische en Ottomaanse wereld.  
 
Die Grand Tour leeft nog steeds in ons. Na het 
behalen van hun diploma nemen veel scholieren 
zich voor een jaar te gaan reizen; nu gaat het naar 
Vietnam, Austalië en andere verre oorden. Ook 
ouderen onder ons hebben een eigen Grand Tour: 
met pensioen gaan en op adem komen, nu eindelijk 
die grote wereldreis. Velen onder ons zullen 
wellicht met belangstelling kijken naar het tv-
programma: ‘Floortje aan het einde van de wereld’.  
 
Wat gethematiseerd wordt in ons reizen is onze 

verhouding tot het vreemde en daar ontdekken dat 
eigen alledaagse kaders soms ontoereikend zijn. 
Reizen heeft iets van “niet-thuis-zijn”, even weg van 
het voor-de-hand-liggende en het bekende. De reis, 
een symbool voor het leven zelf.  
De reiziger wil niet geconfronteerd worden met het 
andere als onrust of opschudding. De reiziger wil 
het andere zich toe-eigenen en ‘framen’ als een 
momentopname van zijn beeldenwereld en daarin 
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bevestigd worden. Precies zoals het in je reisgids te 
zien is: Wie naar Parijs gaat, moet de Eiffeltoren 
zien; wie naar China gaat, de muur. De reiziger wil 
het typische zien: de Fransman met een baret en 
een stokbrood of buitenlandse toeristen in onze 
steden: zij willen ons, de echte Dutchman zien 
“with tulips and wooden shoes”. De reiziger neemt 
de wereld waar naar zijn verwachting en geeft die 

beelden ergens een plaats in zijn leven. 
 
Onze buren hebben er een uitdrukking voor: Ferien 
vom ich, vakantie van het ik. We hebben een 
wandeling, een uitstapje, een reis naar daar ginds 
nodig om vervolgens je de vraag te stellen: Waar sta 
ik in deze wereld? Wie kent niet onder het 
wandelen de neiging om naar het hoogste punt van 
het landschap te lopen en daar vol verwachting uit 
te kijken naar de verte?  
 
Het is alsof wandelaars af en toe de betrekkelijke 
beslotenheid van hun paden moeten verlaten. 
Soms kan een mens niet langer kan geloven in zijn 
ruimte, tijd en cultuur als exclusief en 
zaligmakend; die mens zal proberen zich opnieuw 
te oriënteren en op zoek gaan naar ware betekenis, 
ware ruimte en ware tijd. “En langs het tuinpad 
van m'n vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was 
een kind en wist niet beter, dan dat nooit voorbij 
zou gaan”, zong Wim Sonneveld. Wie afgedwaald is 
van zijn haar of traditie, zal, terzijde van de grote 
weg, zich als wandelaar in het landschap van zijn 
leven opnieuw willen oriënteren. Het oprichten van 
grenzen en muren om onze eigen vertrouwde 
wereld zal ons niet vrij maken. Waarheid laat zich 
enkel als ‘stepping stones’ vinden in een grote 
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wereld die zich niet laat afbakenen. De sleutel tot 
de die grotere wereld ligt in een Grand Tour in ons 
eigen innerlijk besloten. Want, met de woorden van 
Krishnamurti: De wereld, dat ben jij. 
 
De grote wereld liefhebben -door er te wandelen en 
te reizen en zich door haar majesteit te laten 
inspireren- om de wereldruimte te ontdekken als 

ons nieuwe thuis, is de opdracht van vandaag. 
Want de mens is in de moderne tijd geworden van 
een pelgrim Gods tot toerist van de wereld. 
 
Reizen maakt nieuwe ‘landschappen’ zichtbaar, 
nieuwe ruimten die zich aan ons ontvouwen en 
waarop we ons oriënteren. Aan ons de taak deze 
nieuwe wereldruimte tot een prisma van kleur en 
licht te doen zijn, om deze nieuwe wereldruimte 
niet als een beangstigende leegte achter te laten 
waarin de mens zelf vreemdeling is geworden, ding 
onder de dingen. Want deze nieuwe wereldorde is 
ons gegeven als een nieuw landschap van de ziel, 
waar we -voor ons heilige- sporen kunnen 
terugvinden. 
 
In 1336, het is voorjaar 26 april, bestijgt de 
Italiaanse dichter en humanist Francesco Petrarca 
de Mont Ventoux in Zuid-Frankrijk. Petrarca 
beklom de berg om van het weidse uitzicht te 
genieten, ook al was alpinisme in die dagen een 
ongewone, eerder gevaarlijke bezigheid. Als, boven 
aangekomen, het uitzicht over de wereld zich onder 
zijn voeten opent, overvalt hem een beklemmend 
gevoel. Kijkend naar die grote horizon, als hij daar 
in de verte Italië ontwaart, wordt hij door heimwee 
naar zijn vaderstad overmand. Hij zoekt troost voor 
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zijn verwarring en ontreddering en leest bovenop 
de berg de Belijdenissen van Augustinus die hij in 
zijn plunjezak had meegenomen. De Confessiones 
van Augustinus is een autobiografisch boek, 
geschreven in het jaar 397 en 398. Zijn oog valt tot 
zijn schrik op de volgende passage:  

‘En de mensen gaan hoge bergen bewonderen  
en de wijde zee en machtige stromen  

en de onmetelijkheid van de oceaan  
en de loop van de sterren,  
en zij verliezen daarmee zichzelf.’   

Petrarca betreurt aanvankelijk zijn vermetele 
beklimming van de Mont Ventoux. Hij had toch, 
zegt hij bij zichzelf, moeten weten dat “nihil praeter 
animum esse mirabile”: dat buiten de ziel niets de 
moeite waard is om bewonderd te worden. Maar 
Petrarca beklom de berg en het landschap 
openbaarde zich aan hem. 
 
De symboliek over bestijgingen van bergen en 
hoogten in kunst en religie reikt ons dit vergezicht 
steeds aan. Langzaam lopen mediterenden langs de 
negen étages omhoog naar de grote stupa op het 
bovenste terras van de Borobudur. Het 
boeddhistische pad naar het nirwana is geen 
instant-ervaring. Bovenaan gekomen ervaart men 
een andere werkelijkheid te betreden. De mens die 
deze berg bestijgt mag weten dat de dragende 
krachten van de wereldruimte zich weerspiegelen 
in de dragende krachten van de mens.  
 
Ook het Nieuwe Testament kent verhalen over het 
bestijgen van de berg. Naast de bergrede, is er de 
gedaanteverandering van Jezus of transfiguratie op 
de berg Tabor, beschreven in de synoptische 
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evangeliën (Matteüs 17:1–8, Markus 9:2–8, Lucas 
9:28–36).  
De oudste versie is van Marcus en luidt samengvat: 
Zes dagen later nam Jezus Petrus, Jakobus en 
Johannes met zich mee een hoge berg op, waar Hij 
met hen alleen was. Voor hun ogen veranderde Hij 
van gedaante, en zijn kleren werden schitterend 
wit, zoals geen bleker op aarde ze maken kan. Na 

de verschijning kwam er een wolk over hen heen. 
Daaruit klonk volgens de evangelist een stem die 
riep: 'Dit is mijn geliefde Zoon; luister naar Hem.' 
Toen ze rondkeken, zagen ze ineens niemand meer, 
alleen Jezus was bij hen.  
Met Jezus verschenen ook Mozes en Elia die met 
de stralende Jezus praatten. De apostelen vielen 
verschrikt op de grond. Plotseling waren de twee 
oudtestamentische profeten verdwenen en was 
alles weer als voorheen.  
 
Een bijzonder verhaal dat in de Oosters-orthodoxe 
kerken en later ook in de Latijnse kerken op 6 
augustus centraal staat. Het feest van de 
transfiguratie of gedaanteverandering als een 
betekenisvolle verwijzing naar wat de verrijzenis 
van Jezus de mens te zeggen heeft, een betekenis 
die zeker niet voor de hand ligt. De 
gedaanteverandering wordt verbeeld als een 
oefening om -dwars door de soms sombere 
buitenkant van het alledaagse heen- de lichtende 
binnenkant te onderscheiden, om te midden van 
het banale of zelfs kwaadaardige leven van alledag 
het visioen van het geloof voor ogen houden. Een 
visioen dat een wereld van vrede en naastenliefde 
mogelijk is.  
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“Kom naar mij toe, de berg op”, hoort Mozes in zijn 
droom. Langzaam bestijgt Mozes de berg verder 
omhoog en loopt de wolk binnen die de berg zes 
dagen bedekte. In de joodse traditie is er een 
strikte regel dat je de Eeuwige niet mag afbeelden. 
En toch geeft Exodus 24 ons een beeld mee dat de 
Eeuwige zich wel degelijk toont in een wolkkolom, 
een wolkkolom die niet stilstaat maar met 

bewegende mensen meetrekt. De “shekina”, de 
wolkkolom waarin een goddelijke hand naar de 
aarde wordt uitgestoten. In deze wolkkolom daalde 
God af vanuit de hemel naar de berg en Mozes 
klom de berg op naar God. De hemel boog door tot 
de aarde, en de mens spant zich in boven zichzelf 
uit te reiken. Alleen dan wordt de mens de tafelen 
van de wet aangereikt. 
 
Terug naar de Mont Ventoux. Boven op de Mont 
Ventoux, vindt een bijzonder gesprek plaats tussen 
Augustinus en Petrarca, tussen de geest van de 
oudheid en die van de moderne tijd. Het is de 
verwoording van twee stemmen in de binnenkamer 
van de mens. Aan de ene kant de stem die zegt dat 
tot-inzicht-komen te vinden is in zelfinkeer, naar 
binnen kijken, en om je vooral niet aan de grote 
wereldruimte te verliezen. De andere stem in mij 
roept op om op reis te gaan, de wereld te 
verkennen door de luiken open te zetten en de 
ander en het andere gewaar te worden. 
 
Als Petrarca boven op de berg is aanbelandt, 
brokkelt zijn vertrouwde wereldbeeld meer en meer 
af. Hij kiest ervoor om naar buiten te gaan en met 
bewonderende ogen uit te zien over de wereld om 
hem heen. Zijn reis –ooit een pelgrimstocht van de 
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ziel- is geworden tot een ontdekking van de grote 
wereld als een heilige ruimte. Tijdens de 
bergbeklimming, aangekomen bovenaan de berg 
heeft de schrijver innerlijke rust gevonden, rust die 
nodig is om op elke plaats op aarde een thuis te 
vinden. De berg op gaan betekent ook dat je de 
berg weer af gaat, terug naar het dal.  Afdalend 
naar de grote wereld daar voor ons wordt de mens 

een sleutel aangereikt: want door een crisis van het 
vertrouwde, door aan huis en haard voorbij te gaan 
kan de mens een gedaanteverandering ondergaan 
en doordrongen raken dat het onzichtbare mysterie 
zichtbaar wordt in onze wereld. 
 
Marien van den Boom 
 
 
 
 
 
Goede vrijdag 2018 in de Doopsgezinde Kerk 
van Zutphen.  Aanvang 19.30 uur. 
 
Vorig jaar nam ds. Maria van den Burgt het 
initiatief tot een muzikaal/meditatieve samenkomst 
op goede vrijdag. Het werd een stemmige 
bijeenkomst, die aansprak en tot de behoefte aan 
een vervolg leidde. 
Mij werd gevraagd of ik dit jaar in dezelfde geest 
een samenzijn wilde vorm geven. Al pratend met 
Lies Hoogterp kwamen we op het idee de ons 
wederzijdse bekende zangeres Cileke Angenent te 
vragen een muzikale bijdrage te leveren. We zijn 
blij dat Cileke Angenent kan komen, samen met 
een bevriende organist/pianist, Ben Bikkers.  
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Zij zullen de muzikale omlijsting verzorgen van dit 
aangrijpende en ook stille moment van het 
(kerkelijk) jaar. 
Deze samenkomst waarin wij muziek luisteren, 
zingen, naar woorden luisteren en stil zijn draagt 
een universeel karakter. Wij menen dat zowel 
mensen van binnen als van buiten de gemeente 
zich er thuis kunnen voelen. Dus, gemeenteleden, 

vertel uw vrienden, kennissen en familieleden dat 
zij van harte welkom zijn. 
 
Els de Clercq 
 
 
 
 
 

Deurdienst 
 

04  maart       Emmy                                             
18  maart       Willem 
29  maart       Willem                                           
30  maart       Willem                                           
01  april         Carin 
15  april         Willem   
 

 

 Zelf voor ruiling zorgen,als het nodig is 

 De wijziging doorgeven aan Willem 
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Maart   2018 
01-03-2018       Ds. S. Sluis 
08-03-2018       Ds. Mevr. E. Diepeveen 
15-03-2018       Pastor Mevr. G. Pols 
22-03-2018       Ds. W. de Bruin 
29-03-2018       Ds. W. Stolte 
Witte donderdag 
 
April 2018 
 

05-04-2018       Ds. A.C. Thimm-Stelwagen 
12-04-2018       Rob de Boer 
19-04-2018       Ds. S.A. Meijer 
26-04-2018       Ds. G.W.v.d. Brug 
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Loop ‘ns binnen bij de middagpauzedienst…. 
 
Marktdag in Zutphen. De stad bruist van leven. 
Overal hoor je geluid van muziek en stemmen. De 
Bulgaarse jongeman speelt voor de HEMA vrolijke 
wijsjes op zijn accordeon. De draaiorgelman trekt 
zijn spelende orgel achter zich aan, al rammelend 

met zijn geldbakje. Iemand begroet verrast een 
bekende. Een moeder probeert haar huilende kind 
te sussen. Twee pubermeiden hebben de slappe 
lach. Een kribbige meneer sommeert een groepje 
kwebbelende vrouwen dat niet midden op de straat 
te doen. 
De marktkooplui doen er nog een schepje bovenop. 
Vlak voor het scheiden van de markt bieden ze hun 
waar extra goedkoop aan. Iedereen lijkt haast te 
hebben om met volle tassen naar huis te gaan. Of – 
zoals de kooplui – juist met lege auto’s en wagens. 
Hun dag zit er bijna op en het was vroeg 
vanmorgen. 
 
In de Beukerstraat staat de deur van de lutherse 
kerk open. Klanken van orgelmuziek zweven naar 
buiten, over de hoofden van de mensen heen. De 
Paaskaars verspreidt een zacht licht. Een 
sandwichbord voor de open deur nodigt uit voor de 
middagpauzedienst: even een klein half uurtje rust 
en bezinning, midden op de dag. Luisteren naar de 
orgelmuziek en die prachtige woorden uit de Bijbel, 
bemoedigd worden door de uitleg van de 
voorganger, samen een lied zingen, een gebed 
uitspreken. 
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Een klein half uurtje voor God: wie heeft dat nou 
niet op een dag waarvoor Hij – de Eeuwige – 
vierentwintig uur gegeven heeft? Loop gerust eens 
binnen, u bent van harte welkom, elke donderdag 
van 12.00 – 12.30 uur. De kerk is open vanaf 
11.45 – 12.45 uur. 
 
De oecumenische middagpauzediensten worden 

georganiseerd door een werkgroep. Voorgangers en 
kerkmusici uit de volle breedte van kerken en 
geloofsgemeenschappen in Zutphen/Warnsveld en 
omgeving verlenen hun medewerking. Ook als het 
u wat lijkt om mee te doen in de werkgroep en 
volgens een rooster als gastvrouw/gastheer te 
fungeren, bent u van harte welkom. 
 
Voor informatie: 
Ds. Sierk Meijer, tel. 0575-575712 
Joke Baerends, tel. 0575-526964    
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Gedicht 
 
HET 
 
Ik voelde me onzijdig 
in zijn zonder zin 
ik wist niet wat het was 
hoe het werkte 

waar het wrong 
waarom waarom. 
 
Het was 
een weg zonder kompas 
gewicht zonder weegschaal 
termijn zonder klok 
onmeetbaar verloren 
doolde ik in het. 
 
Tot het mij een naam gaf 
ik kreeg betekenis 
Het kreeg betekenis 
ik gaf Het een naam. 
 
Ik noemde Het God 
ik noemde Het Jou 
ik noemde Jou God. 
 
Pier Ebbinge 
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