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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 
 
02 mei            Br. R. Boer Iwema 
2de collecte:    indonesische broederschappen 
23 mei            Ds. M. Hilhorst 
                       Pinksteren 
2de collecte      DG Zending                          
06 juni           Da. E. De Clerq                                                    
2de collecte      Eigen Gemeente 
20 juni           Br. Theo van Hulst 
2de  collecte   Project diaconie 
04 juli            Br. R. Boer Iwema 
2de collecte     DG Wereldwerk  
 
Voor verdere informatie zie website 
www.dgzutphen.doopsgezind.nl 
 
Van de redactie 
De kopij voor het Venster ontvang ik graag  
voor 27 juni 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 
 
Met een kop thee en een stroopwafel zit ik lekker in 

de zon op het terras in mijn tuin, met het 

voornemen om diverse tijdschriften te gaan lezen 

en een voorwoord voor Het Venster te gaan 

schrijven. Met dat laatste ben ik maar begonnen; 

de uiterste inleverdatum voor de copy nadert. Dat 

deze pagina blanco zal worden is immers ook niet 

de bedoeling.  

Voor mij is het mooiste seizoen van het jaar - de 

lente - weer aangebroken. Weliswaar heb ik 

gelukkig niet als vele anderen hinder van korte, 

regenachtige en koude dagen in de maanden 

rondom de jaarwisseling, toch geeft dit nieuwe 

seizoen me nieuwe energie, levenslust en hoop. 
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Dat laatste is ingegeven door het volgende.  Al ruim  

een jaar leven we met een virus dat vele 

beperkingen aan ons oplegt. Doordat een nieuw 

seizoen met meer licht en hogere temperaturen is 

aangebroken, is de kans op verspreiding van het 

virus immers kleiner.  Tevens groeit dagelijks het 

aantal gevaccineerden.  

De weg in Arnhem naar de plek waar ik woon is 

aan weerszijden omzoomd met hoge, oude bomen. 

Regelmatig rijd ik er over; in deze tijd zorgt het 

frisse, jonge groen er voor dat je ervaart door een 

kleurrijke tunnel te rijden. Erg mooi. Met onder 

meer een knalgele forsythia en de wit-roze bloemen 

van de tulpenboom geniet ik weer van dit nieuw 

aangebroken seizoen. Nieuw licht, bomen die weer 

bladeren krijgen, planten die weer gaan bloeien en 

lammetjes in de wei; ik hoop dat het ook u nieuwe 

energie geeft! Hopelijk draagt ook het bakje 

narcissen dat u begin april heeft ontvangen daar 

een beetje aan bij ... 

Tja, nu is het tijd voor dat andere voornemen; het 

lezen van de tijdschriften 

Pieter Boukema 
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Van de predikante 
 
Even voorstellen 
 
Ik ben Dora de Vrij-Pasma,  40 jaar en vanaf 1 mei 
werkzaam als voorganger in de Doopsgezinde 
gemeente Zutphen. 
In het voorjaar van 2020 hebben wij – mijn man, 

kat en ik – Schiedam verruild voor Wijhe. Ik 
verwacht mijn studie Theologie aan de Hogeschool 
Windesheim in Zwolle na de zomer succesvol af te 
sluiten. 
In 2011 ben ik gedoopt op mijn belijdenis in de 
doopsgezinde gemeente in Harlingen, nadat ik in 
2007 voor het eerst echt kennismaakte met de 
Doopsgezinden. Na mijn huwelijk ben ik tot onze 
verhuizing naar het oosten 7 jaar lid geweest van 
de Doopsgezinde gemeente te Rotterdam. 
Dat ik me na mijn studie in zou gaan zetten op 
plekken waar doopsgezinden samenkomen is voor 
mij een logische stap: een stap die ik nu al zet 
tijdens mijn afstuderen. Naast voorganger in deze 
gemeente werk ik ook 8 uur in de week als 
pastoraal werker voor geloofsgemeenschap het 
Penninckshuis in Deventer.  
Graag maak ik kennis met u, jou en jullie. Ik weet 
dat dit op het moment misschien niet kan zoals we 
gewend zijn. Afspreken doe ik dan ook op de 
manier zoals u/jij wilt. Bellend, op bezoek of 
buiten, wandelend, in de tuin of… Misschien heeft 
u nog een goed idee. De zon laat zich de laatste tijd 
al geregeld zien, dus buiten wordt weer steeds 
fijner. Maar eigenlijk hoop ik (en ik ben daarin vast 
niet alleen) dat het vanaf de zomer weer 
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makkelijker wordt om samen te komen. Zodat we 
elkaar ook in de kerk kunnen treffen.  
Wilt u een afspraak met mij maken of heeft u mij 
nodig dan kunt u mij bereiken via de mail 
dora.devrij@outlook.com en per telefoon 06-1527 
2928. Vanwege het aantal uren dat ik werk (10) 
ben ik telefonisch bereikbaar op dinsdag- en 
donderdagochtend van 9:30 tot 12:00. Mocht u 

buiten deze tijden om iets hebben dat dringend is, 
dan kunt u ook altijd bellen. Ik doe mijn best om 
zowel mijn mail als de telefoon zo snel mogelijk te 
beantwoorden. 
Ik hoop op een gezegende tijd samen. 
Dora de Vrij-Pasma 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ingezonden info 
 
 
De locale Zutphense omroep Berkelstroom heeft 
vorig jaar en dit jaar een aantal bekenden uit de 
Doopsgezinde Gemeente Zutphen te gast gehad. 
Zo sprak ds. Enno Borren over wat geloof voor hem 
betekent en hoe hij zo in dit ‘vak’ terecht is 
gekomen. 
Recent sprak Henk Wormeester over zijn vele 
interesses. 
Deze en meerdere gesprekken zijn terug te zien en 
uiteraard te horen op www.berkelstroom.nl  

mailto:dora.devrij@outlook.com
http://www.berkelstroom.nl/
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Pinkstergedicht 
 

Dit is de eerste schuchtere groei, 
een zich ontplooien naar het licht. 

Eens is van liefde en geduld 
de tijd vervuld, - 

dan staat mijn stille tuin in bloei. 
En elk aandachtig bloemgezicht 

is toegericht 
naar U. 

 
Ida Gerhardt 
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Blz 10 en 11 zijn zo afgedrukt dat die alleen onder 
de gemeenteleden en vrienden verspreid worden. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Perenbloesem 22-04-2021 
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Op 25 april 2021hebben Br R Boer Iwema en br P. 

Boukema de volgende brief opgesteld, zoals afgesproken 
in de ledenvergadering. 

 

Beste broeder Wouda en zuster van Dijk,  

       

Vorig jaar is een nieuwe organisatiestructuur effectief 

geworden. Zo worden de Gemeenten van de Ring 
Arnhem-Twente sindsdien door u beiden 

vertegenwoordigd in de ledenraad. We zijn u beiden 

erkentelijk voor uw inzet. Kortgeleden heeft er een 

algemene ledenvergadering van de Gemeente Zutphen 

plaatsgevonden waarbij het functioneren van de 
ledenraad een bespreekpunt was. Middels dit schrijven 

wil de Kerkenraad u namens de leden en vrienden op de 

hoogte stellen van de kritische geluiden die vielen, en 

een aantal verbeterpunten voorstellen. 

 

In de vergadering werd onder meer de nadrukkelijke 
wens uitgesproken om als Doopsgezinde Gemeente 

Zutphen graag vòòr de bijeenkomsten van een 

Ledenraad inzage te krijgen in de agenda en de daarbij 

behorende stukken.  Alleen op die manier kan de 

Gemeente op bepaalde voor haar belangrijke zaken een 
inbreng hebben bij de afgevaardigden. Tussen het 

toezenden van de agenda’s en stukken aan de 

Gemeenten en de bijeenkomst van de ledenraad moet 

voldoende tijd zitten, zodat de Gemeenten – indien 

gewenst – de tijd krijgen om een ledenvergadering te 

kunnen beleggen waar ook de afgevaardigden namens 
de Ring Arnhem-Twente bij aanwezig kunnen. zijn. 

Mocht die inspraak niet gewenst zijn, dan betekent dat 

een sterke afbreuk aan democratische gehalte van u als 
de vertegenwoordiger in de ledenraad namens de 

Gemeenten in de Ring Arnhem-Twente. 

 
N.a.v. (inzicht in) een agenda betreffende een 

ledenraadvergadering is het voor de leden van een 
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Gemeente (cq. De Gemeente Zutphen) mogelijk om aan 

te geven of een vorm van communicatie tussen de leden 
en u wenselijk is. Tot op heden is er geen communicatie 

geweest; wellicht was dit naar uw beider inzicht/oordeel 

inhoudelijk niet nodig, maar het zou toch fijn zijn iets te 

vernemen. We betreuren de verwijdering die is ontstaan 

en zouden graag in de toekomst daar een verbetering in 

zien..  
 

Met broederlijke groet, 

Namens de leden en vrienden, 

De kerkenraad van de Doopsgezinde Gemeente Zutphen 

 
*********************************************************** 

 

Br Raang Boer Iwema heeft in de ledenvergadering te 

kennen gegeven de boekhouding te willen overnemen 

van Br Siepko Duim. We zij daar erg blij mee.  

Omdat het niet mogelijk was tijdens de ledenvergadering 
schriftelijk te stemmen hierbij het verzoek om per mail 

of via bijv onderstaand strookje aan Carin Dassel te 

laten weten of u accoord bent, dasselcarin@gmail.com. 

Er is een meerderheid van stemmen nodig, dus meer 

dan 24 reacties (leden en vrienden). Graag uw reactie 
voor 22 mei. 

--------------------------------------------------------------------- 

 

Hierbij laat ik weten dat ik  

 

 
wel/ niet*  

 

 

accoord ga met de overname van de boekhouding door 

Br R. Boer Iwema 
 

*svp doorhalen wat niet van toepassing is 

Briefjes hoeven niet ondertekend te worden. 

mailto:dasselcarin@gmail.com
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Halve Maan, Goirle 
19-04-2021 
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Beste Zusters en Broeders, 
 
Ik heb een aantal van u al ontmoet via Zoom, bij 
een kerkdienst. Daar heb ik me al een beetje 
voorgesteld. Emmy vroeg me het ook nog te doen 
via een stukje voor dit blad. 
Ik ben Elselien de Meulder, getrouwd met Frank 

Lestrade. Samen hebben we 2 kinderen. Een 
dochter van 31 en een zoon van 29. Onze zoon 
woont samen met zijn vriendin in Haarlem. Onze 
dochter woont sinds sept jl hier in Zutphen. 
Ik ben geboren in Amsterdam en na mijn opleiding 
voor kleuterleidster, ben ik gaan werken op een 
Montessorischool in Hoofddorp, waar ik ook ben 
gaan wonen. 
Het Doopsgezinde geloof kwam vooral vanuit mijn 
moeder. Zij zorgde ervoor dat ik naar de 
zondagsschool ging en dat we catechisatie kregen. 
Ik heb dan ook veel warme herinneringen aan de 
Singelkerk, waar ik vanaf mijn 12e heenging. Ja 
wat laat, dat klopt. Eerder gingen we naar de 
Olijftak, maar deze kerk werd verkocht en mijn 
moeder vond de Singelkerk wat ver van ons huis. 
Dus koos ze er eerst nog voor om mij bij de 
Remonstranten de zondagsschool af te laten 
maken. 
In mijn pubertijd vond ik het niks om in een dienst 
te zitten. De zit was te lang en te afstandelijk. Met 
leeftijdsgenoten kozen we voor onze eigen dienst, 
welke we 1x per maand hielden. Hij werd begeleid 
door een theologie student. 
Net voordat ik aan het werk ging in Hoofddorp, heb 
ik me laten dopen.  
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En nu… nu ben ik zo’n ruime 40 jaar verder. Frank 
en ik zijn altijd al verliefd op de Achterhoek en 
gingen hier in de buurt vaak op vakantie. Frank 
heeft nu ruim 10 jaar de diagnose Parkinson en ik 
ben mantelzorger voor hem. We kwamen tot de 
conclusie dat het huis in Hoofddorp niet voor hem 
het huis kon zijn tot aan zijn laatste dagen. We 

weten niet hoe zijn ziekte zal verlopen, maar een 
woning waar alles gelijkvloers is, zou beter zijn.  
Ons plan was dan ook als ik zou stoppen met 
werken, zouden we gaan uitkijken naar een andere 
woning. En als je dan de keus hebt, waar ga je dan 
wonen? We hebben gekozen voor een omgeving 
waar we blij worden: Zutphen!  
 
In september (net wat vroeger dan wat onze 
planning was) kwamen we ons huis tegen op 
funda. En toen ging alles opeens heel snel.  
Per 1 jan. j.l. ben ik met vervroegd pensioen 
gegaan. ( Het afscheid van school heb ik nog te 
goed. Doordat de scholen plotseling voor de 
kerstvakantie dicht moesten, kon het nog niet 
plaats vinden). 
En half februari zijn we verhuisd naar ons nieuwe 
huis. 
Inmiddels is het huis in Hoofddorp ook aan nieuwe 
mensen overgedragen en is de verhuizing zo goed 
als afgesloten. 
 
We zijn al aardig op orde, maar hebben nog een 
aantal volle dozen staan, die in de loop van de tijd 
uitgepakt zullen worden. 
Eerst “even” nog wachten dat de lockdown eraf 
gaat. Dan kan ik makkelijker voor kasten en 
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andere dingen op pad gaan. Maar ach als je met 
pensioen bent heeft het geen haast. 
 
We genieten volop van ons plekje en van de nieuwe 
tuin. Wat leuk is het te ontdekken wat er allemaal 
boven de grond komt! Allemaal andere soorten 
planten dan die we op de klei lieten groeien. En zo 
leuk, we hebben meteen een duif én een koolmees 

in de tuin aan het broeden. 
 
Ik denk dat ik het voor nu even hier bij laat. 
Schrijven doe ik graag en ik kan zo nog 5 A-4tjes 
door. 
Ik hoop dat we snel ruimte krijgen dat we aan onze 
sociale contacten kunnen gaan werken. Tot die tijd 
wil ik u zeggen dat u van harte welkom bent voor 
een kop koffie / thee. 
Stuur even een mailtje of bel van te voren even, 
dan spreken we wat af. 
Of anders hoop ik u snel fysiek te mogen 
ontmoeten in de kerk. 
 
Voor aanvulling op de ledenlijst zal ik mijn 
gegevens hieronder neer zetten. 
 
Hartelijke groet 
Elselien de Meulder 
Lintelostraat 41 
7203 CT Zutphen 
Tel 06 51872512 
Email:  ejdemeulder@hotmail.com 
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 Van de leden vrienden 
In december heeft Ans van der  Ham te kennen 
gegeven vriend te willen zijn van onze gemeente 
Door de rare tijden hebben we daar niet veel 
aandacht aan besteed. Uiteraard heten we haar 
van harte welkom! 
Ans van der Ham 
Ijsselkade 26A 

7201HD Zutphen 
Tel 0575-431680 
ansvanderham@gmail.com 
 
NB de redactie zal ervoor zorgen dat de AVG 
gerespecteerd wordt door dit “venster” niet in 
openbare gelegenheden te verspreiden, en 
onleesbaar te maken in “de vensters” die naar 
andere gemeenten gaan. 
 

 
 
Van Tine Janse; 
Wat een verrassing met de Pasen, die narcissen. 
Het heeft lange tijd gestaan. 
Nu staan ze in de tuin bij de zoon en 
schoondochter. 
Laten we hopen elkaar spoedig weer te zien in de 
kerk 

mailto:ansvanderham@gmail.com
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Collectes     
Opbrengst collectes   februari , maart en april 
2021: 
Voor februari een rectificatie; wij mochten van een 
lid een collecte bijdrage van € 50,- ontvangen.  
Maart 2021: één collectebijdrage van € 25,-  
 
Diaconie 

Bij de bank binnen gekomen in maart/ april 
€ 375,00 
 
 
 
 
 
Deurdienst 
 

23 mei           Marijke Rexwinkel 
06 juni           Marina Duim 
20 juni           Mieke Iwema 
04 juli            Lydeke/ Raang 
 

 Zelf voor ruiling zorgen, als het nodig is 

 De wijziging doorgeven aan Willem 
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OP DIT PAPIER 
 
heb ik mijn zinnen gezet 
om jou te bereiken 
om jou te vertellen 

 
waarvan het al doortrokken is 
wat mij beweegt en wat ik voel 
voor jou voor mij 
voor wie dan ook 
 
maar mijn stem stokt 
als ik stamel 
“God“ en niets meer 
“God“ en niets minder. 
 
Als je vraagt wat ik bedoel 
zeg ik dat God liefde is 
en vraag me niet 
wat liefde is 
 
dat weten we toch ?! 
 
Pier Ebbinge 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 19 

 

 
 
 
 
Mei 2021 
 
06-05-2021       NOG GEEN DIENST 
13-05-2021       Hemelvaartsdag Geen dienst 
20-05-2021       Ds. J. Boer, Nunspeet 
27-05-2021       Mevr. N. Bilder, LdH 
 
 
Juni 2021 
 
03-06-2021       Pastor V.T.T. ten Bruin 

10-06-2021       Ds. R.W. Heins 
17-06-2021       Ds. S.A. Meijer 
24-06-2021       Ds. R. de Boer 
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Predikant            Dora de Vrij-Pasma 

                                 Telefoon 06-15272928 

                                 Dora.devrij@outlook.com   
 

 

                                    

 

 

Kerkenraad  
 

voorzitter                Carin Dassel 

tevens                        telefoon 0570-677801 

secretaris                  dasselcarin@gmail.com  

                                   

                                   
                                   

                              

boekhouder            S.Duim 

                                  0314-346030 

bankrekening  dg gemeente 
Zutphen NL06RABO0376722339 

postbankrekening dg gemeente 

Zutphen  NL64INGB0000904945 

 

diaconie bank.rek. NL43INGB0007208286 

t.n.v. Doopsgezinde Gemeente 
Zutphen 

    

kosterij                      tel.0575- 523732 

                                  Jan en Emmy Nab 06-43782166   

                     
postadres:                 IJsbaanstraat 2  7203 JH Zutphen 

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

 

mailto:Dora.devrij@outlook.com
mailto:dasselcarin@gmail.com
http://www.dgzutphen.doopsgezind.nl/
mailto:info@dgzutphen.doopsgezind.nl
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