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Autodienst 
 
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 

                             
17 november  Ds. A.C. Thimm-Stelwagen 
                         Herdenking overledenen 
2de collecte  Adoptiekind                                  
 
01 december  Br. R. Boer Iwema 
2de collecte  Kerstpakketten 
 
15 december  Ds. A.C. Thimm-Stelwagen 
2de collecte  DG Wereldwerk 
 
25 december  Ds. A.C. Thimm-Stelwagen 
                          Kerstdienst 
2de collecte  Lilianefonds 
  
 
 
Voor verdere informatie zie website 

www.dgzutphen.doopsgezind.nl 
 
Van de redactie 
 
De kopij voor het Venster ontvang ik graag  
voor 22 december 2019                                   
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 
In deze periode van het jaar leven sommige mensen 
met lijstjes. Na de lijstjes van de Hart en Ziellijst 
van Radio 4, komen straks de lijstjes van 
Sinterklaas, de top 2000, de beste 10 boeken van 
het jaar, de beste ….. enzovoorts.  We kunnen nog 
wel even bezig blijven. 
Ook ik maak lijstjes, vooral van wat ik nog doen 
moet. Lekker om weg te strepen als het af is, is het 
idee bij het maken.  
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Het is echter vooral een ordening, een goed 
voornemen en een niet-vergeten-actie. 
Of een lijstje in mijn hoofd om een nieuwe situatie 
het hoofd te bieden. Wat zijn de voors en tegens, 
hoe is het aan te pakken. In mijn hoofd een goed 
plan, op papier soms wat mager. 
 
Heb ik het echt nodig? Als het belangrijk is, blijft 
het wel in mijn hoofd hangen tot het gedaan is, er 

is nog zoveel anders te doen. Zo is er de tuin, de 
broodnodige buitenlucht, het mooie weer waar je 
echt van moet genieten als je de hele werkweek al 
binnen zit. Klusjes zijn ook zo gedaan als je weet 
hoe je het aan moet pakken; hoe concreter, hoe 
beter. 
 
Dit stond ook op een lijstje, ik dacht aan een 
terugblik, aan de tijd die we nu ingaan met 
afscheid nemen van een jaar, het blad verkleurt, 
valt, alles verdort, om in het voorjaar weer op te 
kunnen bloeien.  Kracht opdoen om opnieuw te 
beginnen. 
En dat doet me dan weer aan Kerst denken, als er 
weer een hoopvolle toekomst gevierd wordt. We 
blijven altijd opnieuw beginnen, nogmaals 
proberen op een andere manier. Het goede blijven 
zien, nieuwe kansen geven. Optimisme in donkere 

dagen, het wordt immers weer licht. 
 
Mieke Iwema 
 
 
De kerkenraad zoekt een nieuwe 
ledenadministrateur. Informatie bij Siepko, 
aanmelding bij de secretaris. 
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Zusterkring 

 
 
 
Op 5 september startten wij ons nieuwe seizoen. 
Zo'n eerste keer komt er van alles aan de orde. In 
de eerste plaats voorstel voor het programma 
o.a. een boekbespreking, een muziekmiddag, 
hopelijk een verhaal van de Japanse reis van 
Lydeke en Raang. Artikelen uit de Open Deur etc. 
Van het rondje dat we altijd maken als we elkaar 
een  maand niet hebben gezien, worden nooit 
notulen gemaakt maar er was deze keer veel lief en 
leed te delen. 
Lydeke had een financieel verslag gemaakt. We 
laten nog altijd een busje rondgaan, waarvan de 
opbrengst naar de diaconie gaat. Ditmaal als een 
kleine bijdrage voor de actie waterputten. 
 
3 Oktober besprak Antje het boek De keuze, door 
Edith Eva Eger. Een joodse vrouw, die Auschwitz 
overleefde en die op allerlei punten in haar leven 
beseft dat er altijd een mogelijkheid is om een keus 
te maken. Zo gaat zij niet met haar familie naar 
Israel, maar trekt, jong getrouwd, met haar man en 
dochtertje naar Amerika. Natuurlijk hebben deze 
vluchtelingen het heel moeilijk, maar uiteindelijk 
vind zij haar plaats, studeert neuro-psychologie en 
promoveert nog op 91 jarige leeftijd. 
Een zwaar onderwerp, maar ik heb verscheidene 
mensen ontmoet, die het boek in een adem 
uitlazen. 
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Nu 7 november gaan wij naar Marie, die weer een 
muziekmiddag voor ons zal houden. 
 
 
Op 16 december willen wij onze adventsviering  
houden t.h.v. Heleen en zoals altijd is daarbij 
iedereen welkom vanaf 14 u. Graag wel even 
opgave vooraf. 

 
Heleen Vis 
 
 
 
Van de predikante 

 
Gedachten over verhuizen 
Vorige week brachten de verhuizers 184 dozen bij 
ons. Verhuisdozen. Ze zullen allemaal gevuld 
worden met onze spullen. Want wat hebben we veel 
verzameld in de loop van de jaren! Het is goed dat 
we eens flink opruimen – weggeven wat we echt 
niet meer nodig hebben en weggooien wat kapot is 
of niet meer gebruikt kan worden.  
 
Is dat herkenbaar? Allemaal verhuizen we wel 
eens. Als jongeren verhuisden we misschien naar 
een studentenkamer, of gingen we direct al op 
onszelf wonen. Er werden eigen spullen 
aangeschaft. En ook al neem je je voor, niet 
materialistisch te worden, het kan zomaar 
gebeuren dat je gaat houden van al die spullen om 
je heen. Als je een relatie met iemand aangaat, 
samen gaat leven en wonen, als er kinderen bij 
komen in het huis, gaat het vanzelf. Het huis wordt 
vol van spullen die we nodig menen te hebben.   
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Later, als de kinderen uit huis zijn en we ouder 
worden, ruimen we vaak weer op. En soms wordt 
er dan verhuisd. Om kleiner te gaan wonen.  
 
Ook in de Doopsgezinde Gemeente Eindhoven zijn 
er afgelopen jaren mensen verhuisd. Het is vaak 
een pijnlijk en verdrietig proces. Een huis te gaan 
verlaten waar je gelukkig bent geweest, is moeilijk. 
Het is ook een heel gedoe: het inpakken en 

schoonmaken, kiezen wat mee verhuist en wat 
niet. En het gevoel dat erbij komt, dat is misschien 
nog wel ingrijpender.  
En hoe zal het worden op de nieuwe woonplek: kun 
je er wennen, vind je aansluiting bij de nieuwe 
buren en bij je nieuwe omgeving? De één gaat dit 
gemakkelijker af dan de ander. 
 
Het zijn de vragen, die Paul en ik ons ook stellen in 
deze dagen. Op een avond dacht ik: welke 
verhuisverhalen tref ik in de bijbel aan? Wat 
kunnen zij ons vertellen? Ik ging er over nadenken 
en kwam op een drietal bijbelverhalen of 
fragmenten van verhalen. Ze komen alle drie uit 
het Oude Testament.  
 
1.Allereerst dacht ik aan Abraham, het verhaal 
staat in Genesis 12, vers één tot en met zeven. 

Abraham wordt door God geroepen om op reis te 
gaan, zijn familie te verlaten en naar het land te 
gaan dat God hem zal wijzen. Een schitterend 
verhaal. Zijn vrouw Sara gaat mee en al zijn slaven, 
slavinnen, zijn veestapel en bezittingen gaan mee. 
Dat moet een hele stoet, een grote verhuizing 
geweest zijn! Abraham waagt het erop, vertrouwt 
op Gods woord en gaat op weg. 
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2. Een ander verhaal dat in mij bovenkwam, is dat 
van Ruth en Noömi. Ruth verhuist met haar 
schoonmoeder Noömi van Moab naar Bethlehem in 
Israël. Hun mannen zijn overleden en er is 
hongersnood in Moab. Ruth gaat mee met Noömi 
naar haar geboorteland. Ze hebben bijna niets bij 
zich op reis, ze zijn berooid. Ruth waagt het erop, 
ze vertrouwt op Noömi en op háár God en gaat mee 
op weg. 

 
3. Het volk Israël trok van Egypte naar de woestijn 
op zoek naar het beloofde land dat God zou wijzen 
en waarnaar zij gingen verhuizen. In Egypte waren 
ze onderdrukt en ook daar was honger. Zij 
vertrouwden op Mozes en God die hen leidde door 
de woestijn, veertig jaren lang. Ook zij gingen op 
weg.  
 
Zomaar drie verhuisverhalen uit de bijbel. Er zijn 
er nog meer. Deze verhalen van lang geleden, wat 
vertellen ze mij nu? Wat voor boodschap zit er voor 
mij in, in deze tijd van verhuizing? Van 
onzekerheid, van afscheid en van verdriet, van 
hopen op toekomst, hopen dat het goed zal komen?  
 
Zowel Abraham als ook Ruth en het volk Israël in 
de woestijn hebben die onzekerheid gekend. Het 

bekende en vertrouwde los moeten laten, op weg 
moeten gaan een onzekere toekomst tegemoet. En 
nooit waren ze alleen op pad. Dát heeft hen op de 
been gehouden. Dát heeft hen kracht gegeven en 
moed om vol te houden.  
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Verhuizen? Dat doe je niet alleen. Er is altijd 
Iemand die met je mee gaat: God. Daar mag je op 
hopen, daar mag je op vertrouwen en bouwen.  
 
Akke-Clara Thimm-Stelwagen 
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Herdenken..  
 
In het opkomen van de zon en in haar ondergaan 
gedenken wij hen. 
In de gure wind en de kilte van de winter 
gedenken wij hen. 
In de bloesem en het nieuwe leven van de lente 
gedenken wij hen. 

In de drukkende warmte van de zomer 
gedenken wij hen. 
In het ruisen van de bomen en de pracht van de 
herfst 
gedenken wij hen. 
Wanneer wij stil zijn en in onszelf gekeerd 
gedenken wij hen. 
Wanneer wij vreugde voelen die we willen delen 
gedenken wij hen. 
Wanneer wij vermoeid zijn en behoefte hebben aan 
sterkte 
gedenken wij hen. 
Wanneer wij ons dankbaar weten voor hun liefde 
en vriendschap 
gedenken wij hen. 
Zolang wij leven, zullen ook zij leven. 
Want zij zijn nu een stuk van onszelf, 
dat we meedragen als een zegel op ons hart... 

 
In de kerkdienst van zondag 17 november 
herdenken wij onze overledenen. We zullen de 
namen noemen van degenen van de gemeente, die 
dit jaar zijn overleden en we steken een kaars voor 
hen aan. Bovendien kan iedereen, die daar 
behoefte aan heeft, een kaars voor iemand 
aansteken. Van harte welkom! 
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Kerst … 
 

In mijn kamer staat een blauwspar stilletjes te 

sterven 

dankzij een paar Germanen met een oeroud ritueel 

dat zo goed aansloeg dat de kerk de pret niet wou 

bederven 

en de zonnewende niet verbood, maar meenam in ’t 
geheel 
In mijn kamer zingt een zanger over een White 

Christmas 

In Rusland stond de wieg van dit Amerikaans 

refrein 

want Israel Beilin kwam uit Siberië en wist dus 

hoe koud de winters van een joodse jongen kunnen 
zijn 
Hij vertrok vol hoop met een boot naar een beter 

leven 

en als Amerikaan heeft die Irving Berlin verwoord 

wat ieder mens bij de gourmet met tantes, vaders, 

neven 

naast All I want for christmas toch het liefste hoort 
In mijn kamer staat een stal met een plastic kindje 

Hij straalt en ik aanbid hem met zijn lachende 

gezicht 

omdat hij mij laat zien: het maakt niet uit. Al vind 

je 

dit alles onzin- 

Het gaat altijd over liefde. Het gaat altijd over licht. 
Maandag 24 december 2018, Trouw (voorpagina)  
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In memoriam Everdine Sluijters-Voûte (Iet) 

 

Heel plotseling, tijdens de zomeravonddrive van de 

bridgeclub op 31 juli j.l., is onze zuster Iet 

Sluijters-Voûte overleden aan een hartstilstand. 

Een week later, op woensdag 7 augustus namen 

we afscheid van haar in onze kerk, om 15.00 uur. 

Aansluitend hebben we haar in besloten kring naar 

het crematorium gebracht. 

Iet hield van de natuur en ze was sociaal. We lazen 

daarom tijdens de dienst uit een prachtig lied over 

de schepping, Psalm 104 en bovendien een stuk uit 

de Bergrede, Matteüs 5, de verzen 14 tot en met 

16, waar staat ‘Jullie zijn het licht in de wereld’.  

Iet werd geboren op 17 oktober 1926 in 

Amsterdam. Ze had een oudere broer en kreeg er 

later een zus bij. Vader was doopsgezind, daarom 

gingen de kinderen naar de zondagsschool en 

catechesatie.  

Toen Iet elf jaar oud was, overleed haar moeder 

aan longontsteking. Vader Tom trouwde opnieuw, 

maar de relatie tussen de nieuwe moeder en alle 

drie kinderen was moeilijk.  

Iet ging naar het lyceum in Hilversum en deed 

Gymnasium β. Na de oorlog kreeg ze het 

eindexamen-diploma cadeau en ging farmacie 

studeren in Utrecht. In deze tijd kwam ze Louis 

Sluijters tegen, een student medicijnen. Ze 

trouwden in 1953. Samen begonnen Iet en Louis 

een grote dokterspraktijk in Leeuwarden. Er 

werden twee kinderen geboren, Beta en Bernhard 

Jan. Het was een drukke huishouding. Op 

vakantie hadden de ouders samen tijd voor de 

kinderen. Ze gingen graag kamperen.  
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Zo troffen ze in Klosters (Zwitserland) eens een 

dame, met wie Iet ging wandelen. Later volgden 

meer wandelingen, zo leerden Iet en Lili Uildriks 

elkaar kennen.  

In 1972, na een moeilijke tijd, gingen Iet en Louis 

uit elkaar. Iet ging op zichzelf wonen, vond een 

nieuwe baan als lerares . Na een tijdje besloten Lili 

en Iet samen te gaan wonen en in Warnsveld een 

huis te laten bouwen naar beider zin. Daar, aan de 

rand van het bos hebben beiden nog genoten van 

het leven. Ze hielpen elkaar en wandelden, Iet 

tuinierde, deed de boodschappen. Toen er 

kleinkinderen geboren werden, genoot ze van het  

oma-zijn. Ze reisde zelfs naar Denemarken om hen 

te bezoeken.  

Voor onze doopsgezinde gemeente heeft Iet veel 

betekend. Ze heeft in de diaconie gezeten en in de 

kerkenraad, en ze was trouw in de kerkdiensten 

aanwezig. Ze dacht en praatte mee en had haar 

eigen principes en meningen.  

We zullen Iet missen en de gedachte aan haar 

koesteren en meenemen in ons leven.  

 
In memoriam Ysbrand Meyer 
 
Vorige week is na een kort ziekbed Ysbrand Meyer 

op 69 jarige leeftijd overleden. 
Ysbrand was de jongste zoon van voormalig 
predikant ds. Ton Meyer(in de jaren ’60 & ’70 van 
de vorige eeuw voor de gemeenten 
Zutphen/Doetinchem/Winterswijk) 
Ysbrand was een getalenteerd cellist die af en toe 
in kerkdiensten (vooral bij hoogtijdagen) speelde 
waarbij zijn zuster Loes organiste was. 
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In besloten kring hebben wij vorige week afscheid 
genomen van een bijzondere man. 
 
( binnengekomen in de mail op 18 september door 
Wilco de Jong ) 
 

Van de predikant 

 

Vanaf 14 november a.s. wonen wij op de Wipmolen 

60, 3642 AE Mijdrecht. Ons nieuwe 

telefoonnummer wordt 0297-743044. Tot de 14e 

november blijft het oude telefoonnummer 026-

3252728 functioneren.  

Het nieuwe e-mail adres is: 

thimmstelwagenac@gmail.com. Maandag is mijn 

vrije dag, op alle andere dagen geldt: belt u gerust 

als u een predikante nodig hebt!  

 

Bijbelgesprekskring 

 

Op dinsdag 29 oktober zijn we begonnen met de 

inleiding over het evangelie van Markus, dat we 

samen gaan lezen en bespreken. We hebben 

kennisgemaakt met het Griekse alfabet en 

geprobeerd, samen Grieks te lezen. We kenden 

meer Griekse woorden dan we zelf doorhadden! 

De volgende keer gaan we echt beginnen met het 

eerste hoofdstuk van Markus. We komen weer 

samen op 19 november, 10.00 uur. Iedereen is 

welkom! Graag de agenda’s van het nieuwe jaar 

meenemen, we gaan de andere data van 2020 

samen plannen.  

 
 

mailto:thimmstelwagenac@gmail.com


 16 

 

 Chanoeka 
 

 

 
 
 
 
Chanoeka = Inwijding. 
Als we naar een Chanoekalamp kijken zien we een 
herinnering aan de inwijding of liever de 
herinwijding van de Tempel in Jeruzalem. 
Aan deze herinwijding is een periode voorafgegaan 
waarin sprake is geweest van wisselende 
overheersers in Israël.  
We richten onze blik op Alexander de Grote. Hij 
leefde van 356 – 323 en is 32 jaar oud geworden.  
Alexander was overtuigd van zijn goddelijke 
oorsprong; dat is een van de redenen geweest op  
grond waarvan hij zijn veroveringstochten maakte. 
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Hij trok van Macedonië om de Middellandse Zee 
heen door Syrië, Israel, Egypte en Perzië naar  
India en Mongolië. Hij was op zoek naar sporen   
van Dionysus en diens vindplaats. Daar zou zijn  
eigen oorsprong te vinden zijn. Onderweg stichtte  
hij in verschillende belangrijke strategische  
gebieden steden met de naam Alexandrië. Zo 
markeerde hij zijn reis met zeven Alexandriën. Nog  
vandaag is in Iran Eskandari ( van Alexander ) een 

veel voorkomende familienaam. Zijn overheersing  
bracht ook Hellinistische invloeden met zich mee. 
Een botsing omtrent de vraag Jeruzalem of Athene 
werd onvermijdelijk.  Na Alexanders dood viel zijn 
rijk uiteen. 
Er volgde in Israel een tijd van overheersing door 
de Egyptische Ptolemeeën en daarna door de 
Seleuciden van Syrië.  De tempel werd door 
Antiochius in bezit genomen en aan Zeus gewijd.  
Er werden varkens geofferd en dat was natuurlijk  
een ondraaglijke schoffering van het meest heilige 
idee waarin het maken en hebben van beelden tot 
het absolute taboe van het godsdienstig leven  
behoorde. 
Juda Machi verjoeg in een periode van drie jaar de 
Syrische legers uit de heilige plaatsen in het jaar  
163 op 25 Kislew werd de Tempel heroverd en 
heringewijd.   

 
De legende verhaalt dat er toen geen olie meer was 
voor de zevenarmige kandelaar (menora) die in de 
tempel hoorde te branden. Alleen één klein kruikje 
werd terug gevonden. Door een wonder bleef de 
Menora daarop acht dagen lang branden. Ter 
herinnering hieraan wordt op de acht dagen van 
Chanoeka (van 25 Kislew tot 2 Tewet),iedere dag 
één lichtje meer van een olielamp ontstoken. 
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Acht = zeven plus één. Zeven is het getal van de 
volmaaktheid. Het is de verbinding van de vier 
windstreken met in het centrum daarvan de as die 
gaat van het hoogst denkbare boven de aarde door 
onze planeet naar het verst denkbare onder de 
aarde. Dat zijn de zeven armen van de menora. Het 
achtste licht van de Chanoeka verwijst naar de 
toekomst tot aan het eind der tijden. 
 
De kandelaar staat voor het raam, maar in Israël 
en in joodse wijken ook vaak in het openbaar op 
gebouwen of pleinen. In huiselijke kring behoort 
het geven van cadeaus tot de vreugden van 
Chanoeka, evenals het zingen van liedjes en het 
doen van spelletjes. Het is zeker niet toevallig dat 
deze uiterlijkheden hier en daar doen denken aan 
de decemberfeesten van omringende culturen, 
maar het besef dat de joodse cultuur een eigen 
plaats mag innemen te midden van andere, 
behoort tot één van de grondgedachten van het 
feest.  
 
Ook is acht het getal van het aantal dagen dat 
nodig is om zuivere olijfolie, die aan 
reinheidsvoorschriften voldoen, te maken. 
 

Zelfs in Westerbork  werd in  1943 nog Chanoeka 
gevierd  om licht in de duisternis te laten schijnen.  
 
Het licht dat in de synagogen aangestoken wordt 
symboliseert het eeuwige (of met de woorden van 
rabbijn De Vries:  '' het gestage licht "  ). 
Dit licht dat in veel culturen en godsdienstuitingen 
te vinden en te herkennen is, is een uiting van het 
verlangen naar het ontkomen aan de 
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onvolmaaktheid, de gebrokenheid van het leven 
zoals we dat elke dag weer ontmoeten.                   
Zoals b.v.  in Het Lichtjesfeest bij de Hindoes.            
Het Lichtjes feest duurt een week en wordt gevierd 
in de herfst. Het feest is gewijd aan de godin 
Lakshimi, die beschouwd wordt als de godin van de 
welvaart en gulheid en aangeroepen wordt in de  
donker wordende tijd. Daaraan verbonden is de  
gedachte dat het duister in principe overwonnen  

wordt door het licht, dat de overwinning van het  
goede zeker is en dat het kwade zal verdwijnen. 
In Rome was de godin Vesta niet alleen de godin 
van de huiselijke haard maar ook de godin van de 
staatshaard. Als zodanig had zij een tempel op het  
forum  waar de Vestaalse maagden, haar 
priesteressen over het vuur, het heilig middelpunt  
van de stad Rome waakten. Deze eeuwigdurende  
haard mocht nimmer doven. 
 
De evangelist Johannes laat Jezus zeggen: “Ik ben 
het licht der Wereld”. (  Ook het St.Maartenfeest  
past in de feesten die licht laten schijnen opdat  
het donker overwonnen wordt. )                                                                                                                                      
Bijbelplaatsen die gelezen kunnen worden: Exodes 
25:31-40, 1 Kronieken 16: 22-26, 1 en 2  
Makkabeeën, Psalm 113-188, Zacharia 4 :1-15,             
Johannes  8 

                                                                                                                  
Jan Muys  Dec. 2012             
 
Naschrift: bovenstaande tekst van de hand van een 
dierbare D.G. vriend ( heel actief geweest in onze  
Broederschap, in de Vredesgroep en in het  
vluchtelingenwerk  ) stond al heel lang tussen  
mijn bestanden en ik vond hem wetenswaardig en 
interessant voor in  "Het Venster " ,  zeker in deze  
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tijd van het jaar.  (  n.b. Hier en daar iets door mij  
ingekort.  )                            
Jan Muys overleed op 18 Juli  2017.                              
L.H.                                                                                         
 
Het   Chanoekafeest ( het lichtjesfeest ) 2019  
begint op de avond van 22 dec. en duurt tot de   
avond van 30 dec. In Joodse huishoudens worden 
dan kaarsjes gebrand. 

 
Lies Hoogterp 
 

 
 
 
 
 
 

Oproep: 
 
Wie o wie weet waar het mes en de taartschep zijn 
van Ton Haak ? 
Vermist sinds Pinksteren. 
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Deurdienst 
 
17 november          Willem Wanrooij 
01 december          Lydeke Boer Iwema 
15 december          Enno Borren 
25 december          Willem Wanrooij 
 

*    Zelf voor ruiling zorgen,als het nodig is 
*    De wijziging doorgeven aan Willem 

 
 
 

 
 
 
07-11-2019          Ds.J. Boer, Ermelo 
14-11-2019          Pastor Mevr. G. Pols 

21-11-2019          Ds. Mevr. I. Pijpers-Hoogendoorn 
28-11-2019          Ds. W. Stolte 
 
 
05-12-2019          Ds. S.A. Meijer 
12-12-2019          Ds. Mevr. I. Builtjes-Faber 
19-12-2019          Ds. W. Stolte 
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Een nieuw Kerkelijk Jaar 
 
Onder bovenstaande noemer geeft voortaan de 
Werkgroep Middagpauze-diensten 
Zutphen/Warnsveld de laatste donderdag van 
november een bijzonder karakter. Het accent valt 
niet meer op onze M.p.d.-verjaardag, maar op het 
begin van de Adventstijd. 
Op donderdag 28 november 2019 zal ds W.Stolte 

het thema"de Vreugdebode" 
(naar Jesaja 40) bespreken. De solisten Aly Boiten-
Oosterhoff en Menno Slagter zingen 
Adventsliederen. Organist is Jan de Ruiter. 
U bent van harte welkom in de Evang.Lutherse 
Kerk(Beukerstraat 10,Zutphen) 
aanvangstijd alsvoren 12.15 uur. 
Ds Sierk Meijer,coördinator Middagpauzediensten 
 
 
Collectes 
 
Opbrengst collectes september en oktober 2019: 
01 september 2019            €         43,80      
15 september 2019            €         24,55 
06 oktober 2019    €         46,40 
20 oktober 2019   €    31,60 
 

 
 
Diaconie: 
 
01 september  Project Suriname                 € 83,65 
15 september  Wereldwerk                         € 18,85 
06 oktober      Stichting Leergeld Zutphen  € 56,55 
20 oktober    Doopsgezinde Zending            € 36,75 
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We hebben dit jaar een donatie gekregen van Iet 
Sluyters-Voûte. 
Van de Zusterkring hebben we een donatie gehad 
voor de Waterputten. 
Hieronder een overzicht waar we het geld van de 
collectes, dit jaar, voor gebruiken; 
 

 
Weeshuis Seeds of Hope, Bali     €  100,00 
Stichting Leergeld Zutphen  €  100,00 
Adoptie, 2 kinderen    €  400,00 
Project Suriname    €  200,00 
Waterputten     €  200,00 
Lilianefonds     €  100,00 
Voedselbank     €  200,00 
AKC      €  100,00 
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Gedicht 
 

TUNNEL 
 

Tuimeltastend in de tunnel 
struik’lend in het duister 

tot je een speldenpuntje ziet 
het magnetisch licht 

aangetrokken raas je voort 
raas je voort voort voort 

veel te langzaam wint het wit 
traag holt het zwarte uit 

 
             en dan 

 
louter licht alom alom 

jij bent aangeland 
en zou je omzien: 

massieve duisternis 
met een speldenpuntje licht. 

 
 
Pier Ebbinge. 
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Recept Vegan Tjap Tjoy 
 
 
 
 
                                    

 
 
 
 

 
 
Wat heb je nodig voor 2 tot 3 porties ? 
 
Plantaardige olie 
Een blok tofu  100 gram diepvries 
rode peper   Franse 
1 teen knoflook  sperzieboontjes 
wat geraspte verse  1 bakje kastanje- 
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gember ( naar smaak ) champignons 
3 el sojasaus   1 rode paprika 
 
250 ml   ¾ komkommer 
groentebouillon  100 gram taugé 
maizena   sesamzaadjes 
100 gram diepvries  rijst naar keuze 
broccoliroosjes   
 

 
 

Wat ga je doen?  

1. Snijd de tofu in blokjes en de 
rode in dunne ringetjes. Snijd de 
knoflook zo fijn mogelijk. Rasp een 
klein stukje verse gember. 
 

2. Verwarm wat olie in een wok, 
voeg de knoflook, rode peper en 
blokjes tofu toe. Bak tot de tofu 
een beetje bruinig wordt. Haal de 
wok leeg, maar maak hem niet 
schoon! 
 

3. Maak ondertussen 250 ml 
groentebouillon en zet dit apart. 
Snijd de champignons, paprika, de 
komkommer en de broccoliroosjes. 
 

 



 27 

 

4. Verwarm eventueel een beetje 
extra olie in de pan en voeg nu alle 
groenten en de champignons met 
sojasaus toe. 
 

5. Voeg tijdens het wokken steeds 

een scheutje groentebouillon toe 
en eventueel een beetje maizena 
als de mix te vochtig blijft. 
 

6. Kook de rijst en serveer in een 
grote kom met de groenten erop. 
Voeg tot slot de tofu (die je apart 
had gezet) toe en maak het gerecht 
af door er sesamzaadjes overheen 
te strooien.  

Marjan Kruik 
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Predikant              ds.A.C.Thimm-Stelwagen 

telefoon: 026-3252728 
                              thimmstelwagenac@lijbrandt.nl  
 
Kerkenraad  
 
Voorzitter  M.L. Iwema 
tevens                     0570-677801 

secretaris               iwemaml@xs4all.nl  
                                
                                                
 

  
boekhouder   S.Duim 
                              0314-346030 

bankrekening  dg gemeente 

Zutphen NL06RABO0376722339 

postbankrekening dg gemeente 
Zutphen  NL64INGB0000904945 

 

diaconie bank.rek. NL43INGB0007208286 

t.n.v. 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 
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