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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 

                             
19 november    Ds.A.C. Thimm-Stelwagen 
                        Herdenking overledenen          
2de collecte       DG Vrouwenzendingshulp 

03 december    Ds. A.C. Thimm-Stelwagen 
2de collecte        Diaconie                                  
17 december     Ds. M. van der Burgt 
2de collecte        Adoptiekind 
25 december     Ds. A.C. Thimm-Stelwagen  
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 17 december 2017                                  
Emmy Nab 
Emmerikseweg 62,                                           
7204 SN ZUTPHEN   
0575 523732 mail  j.nab@chello.nl 
                                
 
 

http://www.dgzutphen.doopsgezind.nl/
mailto:j.nab@chello.nl
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Van de voorzitter 

 

 

Bidden in Agia Nappa 

Wij zijn op vakantie op Cyprus. De zon schijnt 
uitbundig als wij het 16e-eeuwse Venetiaanse Agia 
Napaklooster, dat omsloten is door een hoge muur, 

bezoeken. Volgens een legende leidde een 
jachthond zijn baas naar een bron in het bos, waar 
deze een heilige icoon van Maria vond, die 700 jaar 
eerder was verdwenen. Op deze plaats verrees het 
klooster. 

Op de binnenplaats bevindt zich, met ons, een 
familie, bestaande uit moeder, dochters, 



 5 

schoondochters, zonen en schoonzonen en een 
meisje van een jaar of twee, dat naar ik denk, 
doofstom is. Ze brengt allerlei rauwe kreten voort. 
Alle familieleden zijn heel lief voor het kind. Het 
wordt voortdurend gedragen en geknuffeld. Na enig 
overleg is het zover en wordt besloten met elkaar de 
kerk in te gaan. De moeder tovert uit haar tas voor 
alle vrouwelijke familieleden doorzichtige 
pastelkleurige lappen, die ze over het hoofd 

draperen, en die tot over de kuit vallen. Wij volgen 
ze de kerk in. Er hangen heel veel iconen. Bij elke 
icoon wordt stilgestaan, een dubbel kruis geslagen, 
een gebed gezegd, de beeltenis gekust en met de 
hand een punt van de schoen aangeraakt. Zo lopen 
ze alle iconen af. Wij volgen op gepaste afstand. 
Dan komen ze bij een soort samowar, waar water 
uitkomt als je aan het kraantje draait. Het is 
ongetwijfeld gewijd water. De moeder zegent alle 
kinderen met het water. Daarna wordt het kleine 
meisje door al haar familieleden gezegend. Haar 
haar wordt helemaal nat. Ze vindt het een leuk 
spelletje en wil steeds weer gezegend worden. 
Vervolgens wordt een selectie gemaakt uit de 
iconen. Sommige afgebeelde heiligen zijn kennelijk 
favoriet en worden nog een aantal keren begroet, 
gekust en toegebeden. Steeds wordt het meisje op 
de arm gepresenteerd aan de heilige. Op ons maakt 

het de indruk dat gevraagd wordt: "Doet u er 
alsjeblieft wat aan. Kijk eens wat een lief meisje het 
is".  Alles gebeurt met grote ernst en liefdevolle 
toewijding. Langzaam wordt de groep kleiner, 
doordat gezinsleden naar buiten gaan en niet meer 
terug komen. Moeder brengt met de kleine een 
laatste groet aan Maria en stapt de zon in.  
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We hebben de laatste dagen veel mensen dezelfde 
rituelen zien uitvoeren in diverse kerken. Een 
aantal boog zich voorover tot vlakbij de icoon en 
fluisterde de heilige iets in het oor alvorens een kus 
te geven. Een verzoek om voorbede begrepen wij. 

Als we onze observaties bespreken, refereren we 
aan de dienst die geleid werd door Jelmer 
Koornstra en die onder meer ging over de betekenis 

van bidden. Is het zinvol om God te vragen om 
vrede voor de wereld, om genezing van je zieke 
moeder of om succes bij het rijexamen van je kind? 
Geloof je dat er een instantie is buiten jezelf die als 
Sinterklaas naar je wensen luistert en die ze af en 
toe vervult? Is het een uitdrukking van een diep 
verlangen naar het realiseren van iets dat buiten je 
eigen vermogen ligt? Bij de moeder en de 
gezinsleden is het zeker een uiting van een diep 
verlangen en een grote liefde. Is het mogelijk, dat 
het waardevolle van dit bidden gelegen is in het 
uitdrukking geven aan die diepste verlangens, 
waardoor de bidder dichtbij de eigen kern komt en 
daar een moment van heelheid van zichzelf 
ervaart? 

We weten het niet. En we kunnen het niet vragen. 
We spreken geen Grieks en als we dat wel deden, 

durfden we het vast niet. Ook in onze eigen 
gemeente gaan we niet zo vaak met elkaar die 
persoonlijke diepte in. Het lijkt me waardevol om 
dat af en toe wel te doen, maar ik vind het moeilijk 
om dat te initiëren. Misschien moet ik maar bidden 
om wat steun? 

Petra Wanrooij  
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Van de leden 
 
 
Van de leden en vrienden:  
De afgelopen periode hebben zich binnen ons 
ledenbestand geen bijzonderheden voorgedaan. 
 

 
 
Zusterkring 
 
Zoals gewoonlijk begonnen wij weer in september. 
Dit seizoen willen we ons bezig houden met het 
boekje over Anna Zernike: ”Heb het erover” van 
Korneel Roosma. Er is ook een toneelstuk geweest 
waarin  zij Anna Zernike speelde. Heel boeiend. 
In het boekje staat veel over Anna Zernike's 
gedachten en opvattingen. Er zijn een aantal 
vragen die de moeite waard zijn om over te  praten. 
Ideaal voor een zusterkring. Die eerste  keer kwam 
daar niet zoveel van omdat we data en plannen 
voor dit seizoen wilden bespreken en omdat er veel 
te vertellen viel na de zomerperiode. 
5 Oktober  had Lydeke Boer Iwema vragen 
voorbereid uit één van de hoofdstukken en dat 

leidde tot een intensief gesprek. 
We komen nu weer samen op 2 november en op 30 
november bij Maria v.d.Burgt, die dan een 
muziekmiddag voor ons voorbereid. 
Omdat we eigenlijk 65 jaar bestaan, komen we op 
die 2e november al 's morgens bij elkaar en gaan 
dan daarna pannenkoek eten. Volgens het bordje 
in de kerkenraadskamer is dat jubileum pas in 
2018, maar dat is het dan al bijna. 
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Op 18 december vieren we onze adventsmiddag 
t.h.v. Heleen. Ieder in de gemeente is daar van 
harte welkom.!  Graag wel even een berichtje 
vooraf. Tel 545496. 
 
In 2018 hopen wij op 18 januari weer te beginnen. 
                                                                                                           
Heleen Vis 
 

                                                      
Van de predikante 

 
Reformatie toen en nu…. 
 
Op 31 oktober 1517 timmert de monnik Maarten 
Luther 95 stellingen op de deur van de Slotkerk in 
Wittenberg (zo wil het verhaal). Het was volgens de 
gebruiken van die tijd, ter voorbereiding van een 
theologisch debat. In de stellingen uitte hij vooral 
zijn verzet tegen de aflaathandel en andere 
misstanden in de katholieke kerk. Hij verwoordde 
het scherp en in goed verstaanbare lekentaal. Het 
effect was groot.  
 
Toch is het te veel gezegd, als je beweert dat 
daarmee de reformatie begint. Eigenlijk rommelde 
het al eerder in de kerkelijke wereld. Zo was er in 
Engeland John Wycliff (1328-1384) die de Rooms 
Katholieke machthebbers bekritiseerde (en na hem 
de Lollarden), in Praag liet Jan Hus (ca. 1369-
1415) zich door Wycliff inspireren. Hij werd in 1415 
verbrand. Zijn martelaarsdood leidde tot de zg. 
Hussietenoorlogen (1419-1436). Het zijn slechts 
enkele voorbeelden van de onrust die al eeuwen 
tevoren begon, en die in sommige kringen en ook 
ondergronds verder ging. Ook het humanisme 
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speelde in de 15e en begin 16e eeuw een rol in het 
zich bevrijden van de enorme macht van de kerk in 
die tijd. Een leven zonder christendom kon men 
zich toen niet voorstellen. Het humanisme was niet 
atheïstisch maar veelal christelijk. Desiderius 
Erasmus (1466-1536) leverde in zekere zin ook 
voorwerk voor Luther: hij stelde een verantwoorde 
versie van het Nieuwe Testament samen, in de 
Griekse oorspronkelijke taal. Luther vertaalde deze 

weer naar de landstaal, zodat ook de gewone 
burger zelf de bijbel kon lezen. 
 
Zeker, ook als doopsgezinde voorganger moet ik 
beamen, dat Luther belangrijk is geweest voor ons 
allemaal. Ik zou hem willen omschrijven als een 
flinke windvlaag, die het toch al bestaande vuurtje 
aanwakkerde tot een flinke brand. Maar met veel 
van zijn latere acties ben ik minder blij. Zijn reactie 
op de Boerenoorlog, waar hij in het begin 
sympathie had voor de boeren, maar later heel fel 
de kant van de machthebbers koos en zijn 
opvatting over de Joden waren hard en liefdeloos.  
 
In een boekje van Johann Hinrich Claussen 
‘Reformation. Die 95 wichtigsten Fragen’ stelt de 
schrijver bij vraag 53 ‘Welke reformator zou de 
vredesnobelvraag verdiend hebben?’ – en hij komt 

uit bij Menno Simons (ong. 1496-1561) die in de 
Nederlanden, Noord-Duitsland, in West- en Oost-
Friesland ervoor zorgde, dat de verspreidde 
wederdopers zich weer aaneensloten, zich 
herbezonnen en gewelddadige invloeden (na het 
avontuur in Münster) terugdrongen, zonder 
wapens. Menno verkondigde  en praktiseerde vrede 
zonder geweld.  
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500 Jaar Reformatie. In dit herdenkingsjaar 
worden vele festiviteiten en lezingen georganiseerd, 
mooie concerten gehouden, en zullen veel boeken 
verschijnen (en zijn al verschenen). Te veel om 
allemaal te lezen. Uit het boekje ‘Als een lopend 
vuur. 500 Jaar reformatie’ (nr. 16 in de Toer Reeks, 
blz. 26) lees ik de volgende woorden, die mij 
raakten en die ik hier graag door wil geven:  
  

‘De lutherse theoloog Fridericus Balduinus schreef 
in 1610: ‘De kerk heeft altijd behoefte aan 
hervorming’ (semper in ecclesia opus esse 
reformatione) – een eerste duidelijke verwijzing naar 
de later geijkte formulering: de kerk moet steeds 
vernieuwd worden.  
Dat er steeds hervorming nodig is, is wel duidelijk, 
maar wat moet er hervormd worden en in welke 
richting? Voor mij is duidelijk dat de hervorming van 
het instituut kerk slechts dan kan slagen als er 
eerst een vernieuwende bezinning plaatsvindt van 
ons christelijk geloof in de context van de grote 
veranderingen op wetenschappelijk, 
maatschappelijk, technisch en cultureel vlak: een 
vernieuwingsbeweging die het geloof en de praktijk 
van christelijk handelen bij de tijd brengt. Er zal niet 
overal hetzelfde model zijn, er is immers sprake van 
grote regionale verschillen.(…) 
Er is vernieuwende bezinning nodig in de context 
waarin christenen leven, gericht op de toekomst.  
 
Misschien is het weer tijd, of nog steeds tijd om ons 
opnieuw te hervormen, te reformeren. Lukt dat ons 
nog? Dat is onze uitdaging in deze tijd. 
 
Akke-Clara Thimm-Stelwagen 
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Van de dominee: 
In november begint mijn nascholingscursus 
Therapeutisch Harpspel. Eén keer per maand een 
zaterdagmiddag les, en een praktijkdag in een 
verpleeghuis. De bedoeling van deze cursus is om 
te kijken of ik mijn harpspel kan gebruiken voor 
het pastoraat. Te denken valt vooral aan mensen 
met Alzheimer, mensen die depressief zijn of 
moeilijk met woorden kunnen communiceren. De 

muziek kan dan helpen, contact te maken met 
iemand, en misschien zelfs met God. Of gewoon, 
gevoelens te uiten. Het lijkt me heel bijzonder om 
dit te doen en ik heb zin in de cursus.  
Het zijn drukke maanden, de winter en kerst komt 
eraan. Er is een ledenvergadering, een avond met 
Marjan Kip over ‘Lopen op het water’, we zullen 
avondmaal vieren, de overledenen herdenken en 
advent en kerst gaan vieren. We hopen op fijne, 
goedbezochte avonden en vieringen.  
Mocht u in deze tijd behoefte hebben aan een 
luisterend oor of een goed gesprek met de 
predikante, belt u dan gerust of mailt u voor een 
afspraak.  
 
Bijbelgespreksgroep 
31 oktober, 10.00 uur Hoofdstuk 2 ‘Zo goed als 
nieuw’, 2 Koningen 6:8-23 

21 november, 10.00 uur Hoofdstuk 3 ‘Zo goed als 
nieuw’, Jesaja 2 en Micha 4 
Er kunnen nog nieuwe mensen bij, wees welkom!  
 
29 november, 19.30 uur ‘Lopen op het water – 
hoofd, handen, en hart’ 
Een avond met Marjan Kip (werkt in Almere voor 
inloophuis De Ruimte en Doopsgezinde Gemeente). 
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Sinds november 2016 is Marjan proponent van het 
Doopsgezind Seminarium. Voor haar 
afstudeerscriptie onderzocht ze onder andere de 
identiteit van de doopsgezinde geloofsgemeenschap 
in Nederland in onze huidige tijd. Dit leverde een 
aantal verdiepingsvragen op bij de notitie Lopen op 
het water van Henk Stenvers. Henk Stenvers en de 
Broederschapsraad nodigden daarna Marjan uit 
deze vragen toe te lichten tijdens de 

Broederschapsvergadering (BV) van 20 mei 2017. 
Tevens leidde Marjan tijdens die vergadering een 
experimentele werkvorm waarmee actief ruimte 
werd gemaakt om te ‘luisteren naar het hart’. 
Omdat niet iedereen bij de BV aanwezig kan zijn, 
en meerdere BV-vertegenwoordigers hebben 
aangegeven dat zij Marjans bijdrage graag met hun 
achterban willen delen, heeft de gemeente Zutphen 
Marjan uitgenodigd om haar inleiding en oefening 
ook aan te bieden in haar gemeente en andere 
belangstellende gemeenten.  
Kennis van Lopen op het water is een pré, maar 
niet noodzakelijk.  
Van harte welkom! 
 
Gebed (Franck Ploum, Onze Vader, wat zeg je? 
Reisleider bij een oergebed. 2017) 
 

Gij die vanouds  
omringd wordt 
 
met woorden  
van troost en vergeving, 
 
met verhalen  
van tekort en nieuw begin, 
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met het vertrouwen  
dat een nieuwe wereld 
 
mogelijk is: 
raak ons met uw woord. 
 
Dat wij inzicht verwerven  
in onszelf, 
 

dat wij scherp gaan zien 
wie wij zijn, 
 
dat wij opstaan 
uit onze eigen diepten. 
 
Nieuw begin. 
 
 
Collectes 
 
Opbrengst collectes  september en oktober 2017: 
 
03 september 2017  €    35,74 
17 september 2017  €    46,75 
01 oktober 2017  €    36,20 
15 oktober 2017  €    27,50 
  

 
Diaconie: 
 
 
Omdat ik voor de vorige diaconievergadering 
gemeld had dat ik stopte met de diaconiefinancien 
ontving je niets voor het Venster. 
 
Nu alsnog de collectes: 
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02-07-2017  Schoolreisje ISK                   €  68.11 
16-07-2017  Pastoraal diaconaal Fonds   €  22.75 
06-08-2017  Adoptiekind                         €  38.10 
20-08-2017  Diaconie                              €  30.25 
 
Hartelijke groeten Iet 
 
 

           
 

               
 
 
 

 
01-10-2017   Stuurgroep Duurzame Ontwikkeling 
                                                               €  31,85 
15-10-2017   Diaconie                             €  30,60 
 
 
( hartelijke groeten Emmy ) 
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02-11-2017          Ds. Mevr. D. van Alphen-Ubbens 
09-11-2017          Rob de Boer 
16-11-2017          Ds. G.W. van der Brug 
23-11-2017          Ds. W. Stolte 
30-11-2017          Pastor Mevr. G. Pols 
 
07-12-2017          Ds. G.W. van der Brug 
14-12-2017          Ds. Mevr. M. Terwel-Hamster 
21-12-2017          Ds. Mevr. I. Builtjes-Faber 
28-12-2017          Ds. S. A. Meijer 
 

 
 
 

Copij van de Werkgroep Middagpauzediensten 
Zutphen     
voor 26 ste Verjaardag do 23 nov.2017 
 
 
Middagpauzediensten Zutphen - 26 jaar 
Donderdag 23 november a.s. vieren wij ,dat  de 
Middagpauzediensten 
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26 jaar geleden begonnen in de Lutherse Kerk, 
Beukerstraat 10 in Zutphen. 
Onze viering heeft als thema:"Het licht der 
wereld" 
De voorganger is ds Wim Stolte en muzikale 
medewerking wordt verleend door het 
Oosthoekkoor o.l.v. dirigent Arnold Slaghek. De 
heer Arend Klein Hulze is organist. 
De kerk is open vanaf 11.30 uur. Om 12.00 uur is 

er orgelspel. De dienst begint om 12.15 uur n.m. 
Na afloop is er gelegenheid voor ontmoeting onder 
het genot van een kopje koffie of thee. 
U bent hartelijk welkom! 
Namens de Werkgroep Middagpauzedienst, ds 
Sierk Meijer (coördinator) 
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Gedicht 
 
 
 

 
VUIL 
 
Er zijn zoveel woorden vuilgemaakt 
in zoveel zinnen zonder zicht 
uitgesproken neergeschreven 
dat het wezen is verdronken: 
wat is de zin, zou God er zijn 
wanneer het komt en hoe het moet 
wie het deed waarom het is 
en ik voeg deze zinnen toe. 
 
Er zijn zoveel handen vuilgemaakt 
bij zoveel daden zonder doel 
toegelaten en bedreven 
oorlog voeren om de vrede 
gestrooid met liefdeloze liefde 
macht zo machteloos als machtig 

onrecht omwille van 
het heiligende doel. 
 
Pier Ebbinge 
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Ingezonden info 
 
Uit de liturgie van de start zondag : 
 

Bijbellezing:  Jesaja  43:18-19 
 
18 Blijf niet staan bij wat eertijds is gebeurd, 
laat het verleden nu rusten. 
19 Zie, ik ga iets nieuws verrichten, 
nu ontkiemt het - heb je het nog niet gemerkt ? 
Ik baan een weg door de woestijn, 
maak rivieren in de wildernis. 
 
Radio Kerkplein.  
 
In  het vorige nummer van Het Venster werd 
vermeld, dat de kerkenraad had besloten om ons 
als Doopsgez. Gemeente Zutphen weer aan te 
melden bij radio Kerkplein . Inmiddels  is  van die 
kant gemeld dat per 31 December deze  radio 
uitzendingen  beëindigd worden . Helaas  door 
vertrek  van medewerkers waarvoor geen 

vervangers  zijn gevonden.  Dit gaat dus niet door.               

Namens de kerkenraad.        
Lies Hoogterp 
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Donderdagavond 16 november is er in de 
Baptisten gemeente Zutphen 
(Tadamasingel 3 te Zutphen) een thema-avond 
over de voorbereiding op het 
levenseinde. 
 
 

 
 
 
 
Beste allemaal,  
 
In het doopsgezind venster van juli-augustus 2017 
heb ik verteld over mijn beweegredenen om te 
kiezen voor een 100% plantaardige voedingswijze 
en het daarbij zoveel mogelijk gebruiken van 
planten en kruiden die de natuur ons ruimschoots 
biedt. Mij is nu gevraagd om af en toe eens een 
recept in te sturen om te laten zien hoe dat er in de 
praktijk dan uit kan zien. Leuk idee! In deze tijd 
van het jaar moet ik vooral aan linzensoep met 
pompoen en courgettes denken. Linzen zijn goede 
vleesvervangers. Zeker als je bij de soep ook nog 
wat brood eet. Pompoen is voor mij logisch in deze 

tijd van het jaar maar eigenlijk kun je met elke 
groente die je lekker vindt of beschikbaar hebt 
heerlijke linzensoepjes maken. 
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Pittige linzensoep met veel groenten 

Hoofdgerecht voor 4-6 porties 
Bereidingstijd: 45 minuten 
  
Boodschappenlijstje:  
800-1000 gram restjes groenten (ui, prei, wortel, 
paprika, courgette, bloemkool, pompoen…) 
2 teentjes knoflook 
1 rode peper 
3 lepels (olijf)olie 
1 blik gepelde tomaten 
200 gram rode linzen 

desgewenst nog wat fijngesneden brandnetel en/of 
paardenbloemblad  
evt. nog wat verse peterselie of andere beschikbare 
tuinkruiden 
  
Voedingswaarde van de hele pan (inclusief olie):  
975 kJ (232 kcal) 
11 g eiwit 
7 g vet, waarvan 1 g verzadigd vet 

https://www.hartpatienten.nl/nieuws/pittige-linzensoep-met-veel-groenten
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25  g koolhydraten, waarvan 8 g suikers 
  
Maak alle groenten schoon en snij in kleine 
stukjes. Pel de knoflook en snipper deze. Maak de 
peper schoon, verwijder de zaadlijsten en snipper 
de peper. Verhit de olie in een soeppan. Fruit de 
groenten, de knoflook en de peper ongeveer 10 
minuten. Voeg de gepelde tomaten, en desgewenst 
de fijngesneden brandnetel en paardenbloemblad 

(werken sterk ontgiftend)  en de gedroogde linzen 
toe. Schenk er 1 liter water bij en laat de soep 
ongeveer 20-25 minuten koken. Voeg eventueel wat 
water toe als de soep te dik is en proef of er wat 
peper bij moet. Garneer met verse peterselie of 
andere beschikbare verse tuinkruiden. 
  
Tips:  

 Weinig tijd? Vervang de gedroogde linzen 
dan door 2 blikjes linzen en voeg maar ½ 
liter water toe. De soep is dan in 15 minuten 
klaar. 

 Behoefte aan een verwarmende soep? Bak 
dan wat verse gember of gemberpoeder met 
de groentes mee 

 Meer behoefte aan een romige soep dan aan 

een pittige soep? Laat de rode peper weg en 
garneer de soep met wat Alpro Soja Cuisine 
(Sojaroom). 

 

Hartelijke groet van Marjan Kruik 
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       Rectificatie 
 
In het venster van juli/augustus is in het stukje 
over de hagepreek in Warns een typefoutje 
geslopen.  
De titel "Vele zaken één geest" moest natuurlijk zijn 
"Vele talen één geest". 

                                                                           H
ermien Kuipers-Meyling 
 

 

 

 
 
 
Van ons adoptiekind  
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Deurdienst 
 
19 november          Willem Wanrooij 
03 december          Emmy Nab 
17 december          Enno Borren 
25 december           
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Predikant                ds.A.C.Thimm-Stelwagen 

                                 Schamel 1 

6852DT Huissen 

telefoon: 026-3252728 

                                 thimmstelwagenac@lijbrandt.nl  

 
Kerkenraad  

 

Voorzitter  P.H.A. Wanrooij-Mus 

                                 IJsselkade 23 

   7201 HD Zutphen 

                                 Tel.0575-779589 
                                 06-54674689 

                                 petra@wanrooij.com  

                              

secretaris                 M.L.Iwema  

 Boxbergerweg 62 
 7431 PP Diepenveen 

0570-677801 

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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