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Autodienst 
 
Zr. H.Vis-Schuursma 0575-545496 
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Diensten op zondag in de  
Doopsgezinde kerk Leeuweriklaan 23 Zutphen                    
aanvang 10.00 uur 
                             
01 november  Ds. E. De Clerq 
2de collecte  Suriname                                  
15 november  Ds. R. Mulder 
                      Herdenking overledenen 
2de collecte  Adoptiekinderen 
06 december  Ds. M. Van de Boom 
2de collecte  Kerstpakketten 
20 december  Ds. J. Van Woerden 
2de collecte  Wereldwerk 
25 december           Kerkenraad                                
2de collecte              Lilianefonds  
 
 
Voor verdere informatie zie website 
www.dgzutphen.doopsgezind.nl 
 
Van de redactie 
 
De kopij voor het Venster ontvang ik graag  
voor 27 december 2020                                  
Emmy Nab   
0575 523732 mail  j.nab@chello.nl 
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Vanuit de Kerkenraad 

 
MOPPEREN, TERUG BLIKKEN EN 
VOORWAARTS ZOEKEN. 
 
En plotseling was ik een kwetsbare oudere. Niet om 
gevraagd, zo maar gekregen. Een irritant predikaat, 
vooral omdat het in alle krantenartikelen en alle 
nieuwsrubrieken op de televisie gebruikt werd. 
Niemand die enig onderscheid aanbrengt, niemand 
die eens een ander woord verzint. Het getuigt van 
grote geestelijke luiheid. De rubrieken moeten 
gevuld worden, net wat u zegt, maar moet het dan 
met napraten van elkaar? Valt het wel mee, zegt u? 
Wat dacht u van een hart onder de riem steken. Er 
zijn wat harten onder riemen gestoken. Alle BN’ers 
op de televisie deden er aan mee. Je kunt toch ook 
wel eens zeggen, dat je iemand wilt opbeuren, of 
complimenteren, of bedanken. Het hoeft toch niet 
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altijd met het modewoord van het moment. De 
onderwerpkeuze was al uiterst beperkt de laatste 
maanden, corona en nog eens corona, daar kwam  
de genoemde taal- en denkarmoe nog eens 
overheen. Onze dochter had toen ze klein was een 
buurmeisje met wie ze speelde. Vaak deden ze 
schooltje. Dochter was de juf en buurmeisje was 
leerling. Een heel domme leerling, jammer genoeg. 
Vooral spijtig voor buurmeisje. Toen de juf voor de 
vierde keer iets uitgelegd had en er weer een fout 
antwoord kwam, verloor juf haar kalmte en voegde 
de leerling boos toe: “Gebruik je denkhoofd toch 
eens.” Ik moest daar enige keren aan denken 
tijdens het kijken naar de talkshows en ik 
schreeuwde die tekst naar het dienstdoende 
koppel. Het hielp niet. 
En toen moesten 4 en 5 mei nog komen. De 
verzetshelden vochten voor onze vrijheid. De 
gevallenen vielen voor onze vrijheid. Vrijheid, 
vrijheid. Iets anders hoorde ik bijna niet. Vrijheid 
als hoogste goed. Maar we mogen toch ook wel 
eens nadenken wat we met die vrijheid gedaan 
hebben. En doen. Vrijheid als voorwaarde voor 
menselijk handelen en niet als ultiem doel.  
Gelukkig was daar toen de 4-meitoespraak van 
Arnon Grunberg en de tekst van Willem-Alexander 
op de lege Dam. Onze koning schuwt meestal de 
hartverwarmende gemeenplaats niet, maar deze 
keer zocht en vond hij eigen woorden om aan zijn 
gedachten en emoties vorm te geven. En Arnon 
verrijkte ons met zijn doordachte en doorvoelde 
woorden.  
En wij? Wat doen wij met de vrijheid die ons 
toebedeeld werd? Wat doen wij om anderen vrijer te 
maken? Aan wie onthouden we vrijheid? Of, hoe 
houden we onszelf gevangen?  We kunnen 
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antwoorden op die vragen zoeken. Een leven lang 
en niet alleen op 4 en 5 mei. En als we antwoorden 
vinden, dan kunnen we proberen een stapje  
voorwaarts te komen en de plek te verlaten waarop 
we nu, meestal comfortabel, staan. 
 
Willem Wanrooij. september 2020 

 

 

 
Andere tijden: niet alleen de titel van een TV-
programma, maar ook een aanduiding voor                                                                                                                                                                                                                
iedereen in deze samenleving, u, uw buurman of 
buurvrouw, de vakkenvuller in de                                                                                                                                                                                                        
supermarkt, de collega op het werk of wie ook 
maar. Sinds medio maart zijn ons allerlei                                                                                                                                                                                      
beperkingen opgelegd en zijn er met name in de 
eerste maanden vele nare dingen gebeurd.                                                                                                                                                                                                                   
Tot voor kort ging het weer beter, de vele mooie 
zomerse dagen hebben daar mede aan                                                                                                                                                                                                                 
bijgedragen. Maar nu? De dagen worden weer 
korter en het virus wint weer terrein.                                                                                                                                                                                                                  
Eerder gemaakte afspraken - zoals het regelmatig 
wassen van de handen en de anderhalve meter                                                                                                                                                                                                           
afstand – worden of zijn al weer uitgebreid. Om 
somber van te worden.                                                                                                                                                                                  
Het is voor een ieder in meer of mindere mate een 
beproeving. Maar als lid of vriend van deze                                                                                                                                                                                                                 
Gemeente heeft een ieder toch een voordeel ten 
opzichte van vele anderen: dat is Uw geloof hoop en                                                                                                                                                                                                                      
kracht geeft: de hoop dat deze tijden snel voorbij 
zullen zijn en de geestelijke kracht die wordt                                                                                                                                                                                                       
verkregen en in u allen zit zal bijdragen aan het 
doorstaan van deze moeilijke tijden.                                                                                                                                                                                                         
Voor niemand, waar ook ter wereld, is het huidige 
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momentum makkelijk: velen hebben het moeilijk                                                                                                                                                                                                         
en verkeren in een lastige situatie. Dan denk ik 
onder meer aan de eenzaamheid waar velen in                                                                                                                                                                                                  
verkeren door het geringere contact met familie en                                                                                                                                                                                                        
vrienden. Of degene die zijn baan verliest of zijn 
bedrijf in rook ziet opgaan. 
De tijd waarin we nu leven is niet alleen anders, 
maar ook onzeker. Het roept ontelbaar veel                                                                                                                          
vragen op die niemand van ons kan beantwoorden: 
waar gaan we heen, wat is ons perspectief? Blijf ik 
gezond? Hoe lang duurt deze situatie nog? Komt er 
een goed vaccin en wanneer is die voor mij 
beschikbaar? En kunnen we in de toekomst de 
manier van leven die we gewend waren voordat de 
pandemie begon weer voortzetten? De tijd waarin 
we nu leven heeft echter ook bij velen pas nu het 
besef doen ontstaan dat de manier waarop we als 
samenleving leven niet door kan gaan zonder dat er 
een onomkeerbare, nog veel ergere wereld ontstaat.  
Wellicht moeten we de huidige tijd daarom ook 
ervaren als dat er een signaal, een wake-upp call is 
afgegeven om ons te doen beseffen dat we in de 
toekomst anders dan nu moeten leven.  
Blijf gezond! 
 
Pieter Boukema 
 

 
Van de leden en vrienden:  
Gelukkig hebben we tot nu toe geen melding 
gekregen van leden of vrienden dat iemand 
getroffen is door het COVID-virus, waarvoor we 
dankbaar mogen zijn. 

 
 



8 

Hoe gaan we de komende maanden verder? 
 
Gelukkig is Da. Jeanet van Woerden bereid 
gevonden tijdelijk de pastorale taken over te 
nemen. U kunt met haar contact opnemen via 06-
10362965. 
 
In het najaar is er ook altijd een avondmaalsviering 
in een van de november diensten. In deze corona 
tijd konden we ons als kerkenraad niet goed 
bedenken hoe we dat corona proof zouden kunnen 
doen zonder het basis idee van delen en doorgeven 
verloren te laten gaan. Verbondenheid zullen we 
dan nu helaas op een andere wijze moeten gaan 
ervaren. 
 
Ook is er in november de najaars-ledenvertoeving, 
hierbij komen oa de financiën aanbod. De 
jaarverslagen nog niet gedeeld. In het voorjaar 
hadden we de hoop dat dat in het najaar zou 
kunnen lukken. Het rooster van aftreden moet 
weer onder de loep worden genomen. En is het tijd 
om aan te geven dat er weer kritisch naar ons 
reglement gekeken kan worden. Als kerkenraad 
zijn we er mee bezig hier een passende vorm voor te 
vinden. Mocht u tips of al opmerkingen hebben 
dan hoor ik dat graag. De komende weken gaat u 
hiervan horen per mail en per post. 
 
Dan nog de kerstdienst. Da Akke-Clara Thimm-
Stelwagen deed altijd het ene jaar de kerstochtend 
dienst bij ons in Zutphen en het andere jaar weken 
we uit naar een kerstavonddienst. Beiden hebben 
hun charme. Als kerkenraad hebben we gemeend 
dat een kerstochtend dienst voor een aantal van 
ons wellicht prettiger is dan een kerstavonddienst, 
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met name omdat het ’s avonds al glibberig kan zijn 
en erg donker. Deze dienst hebben we als 
kerkenraad in eigen beheer. We willen graag lekker 
zingen, al zal dat grotendeels neuriën worden, een 
kerstverhaal doen en een korte overdenking. Wat 
we ondertussen nog met de buren samen kunnen 
organiseren, daar beraden we ons nog op. Nel heeft 
goede ideeën. Ook daarover volgt nog meer info. 
 
Carin Dassel 
 
 

 
 
Noodkreet Diaconie 
 
Beste leden en vrienden van de Doopsgezinde 
Gemeente Zutphen.  We doen deze oproep aan u 
omdat de collecte opbrengsten wegens de Corona 
crisis wat tegenvallen. Ondanks dit gegeven willen 
we nog enige projecten ondersteunen. De 
diaconieën van de Zutphense kerken organiseren 
dit jaar weer een kerstpakketten actie. Deze zijn 
bedoeld  voor gezinnen in financiële nood. Tevens 
heeft de voedselbank onze steun dringend nodig. 
Volop werk voor de diaconie. Helaas kunnen wij dit 
niet zonder uw bijdrage realiseren. U kunt uw gift 
overmaken op rekeningnummer NL43 INGB 0007 
2082 86 ten name van diaconie DG Zutphen. 
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"ALLES IS DE  SCHULD VAN EVA “ DEEL 5   

Vervolg zoektocht naar de wortels van mysogynie 
dwz. vrouwenhaat en -afkeer.  
 
De term "de oorlog tegen vrouwen" die ik nogal 
eens tegenkom, slaat bij uitstek op het fenomeen 
van de heksenvervolgingen. (gegevens o.a.uit  
"Tussen heilige en helleveeg: de vrouw in het 
Christendom" van Auke Jelsma.(1974) En 
"Heksen,ketters en inquisiteurs" van Arie Zwart en 
Karel Braun).Het was een afschuwelijk verschijnsel 
en het heeft zich eeuwen voorgedaan;1310 -
p/m1700 met als hoogtepunt de jaren 1550/1680: 
de cijfers variëren weleens. In Nederland is de 
laatste heks in 1679 door wurging omgebracht, 
men weet zelfs haar naam; Entgen Luyten. (We 
kennen de Heksenwaag te Oudewater; het gewicht 
van de gewogen vrouw moest overeenkomen met 
haar proporties; als ze veel lichter was, was ze een 
heks want dan zou ze kunnen vliegen. De Waag te 
Oudewater was betrouwbaar (geprezen door keizer 
Karel V; elders werd er n.l. weleens aan geknoeid) 
en niemand is in Oudewater ooit tot heks 
veroordeeld (maar natuurlijk kon niet iedere 
beschuldigde daar komen en men moest er ook 
voor betalen). Hekserij is zo oud als de wereld, alle 
oude  beschavingen hadden hun heksen. Bij de 
Romeinen, kende men de z.g. 'striges', griezelige, 
oude vrouwen die zich in vreemde vogels 
veranderden, speurend naar baby's om ze op te  
eten en naar mannen om ze impotent te maken.  
De kerk probeerde wel om deze verhalen over de 
striges de wereld uit te werken; vergeefs, de 
mensen leefden in angst. Angst voor de ziekten (zo 
heeft de pest hele dorpen kunnen ontvolken) en 
rampen, angst voor het boze oog, voor bezweringen 
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en verwensingen, kortom voor de magische 
krachten van de vrouw. Hier komen we Eva en de 
invloed van de kerkvaders weer tegen; zij sprak  
immers met satan, zij was gevaarlijk en mét haar 
alle vrouwen. Auke Jelsma schrijft; "Er leven 
heimelijke angsten in ons en dan zijn er  
zondebokken die de schuld moeten dragen. 
(ketters, joden, homo’s, moslims, zigeuners, zwarte 
mannen (V.S.). Heimelijke angst kan omslaan in 
tomeloze agressiviteit en zo begon in de late 
middeleeuwen de heksenvervolging. De  
schattingen van de aantallen slachtoffers lopen 
uiteen van enkele tienduizenden tot ongeveer een 
miljoen (80 % vrouw). Totaal onschuldige vrouwen 
werden beschuldigd van zwarte magie en van 
slapen met satan waardoor er ziekte onder het vee 
en onder de mensen kwam, misoogsten, 
misgeboorten etc. (wee de dochter van een heks, 
die kon verwekt zijn door satan). Martelingen (te  
afschuwelijk om hier te vermelden) maakten dat de 
beschuldigden, vaak alleenstaande, arme  
vrouwen, soms vroed- en kruidenvrouwen (de 
artsen uit die tijd) het toegaven en bij lang 
martelen tevens andere namen noemden. (er 
bestond een handboek  "Malleus maleficarum " 
vert."de heksen hamer" met voorlichting over de 
meest effectieve verhoor- en martelmethodes).   
Echtgenoten konden verbaasd opkijken als hun  
vrouw ook een heks bleek te zijn. De Paus meende  
dat hij een anti-kerkelijke samenzwering op het 
spoor was en stuurde zijn inquisiteurs achter hen 
aan. (één van hen bracht ook Jeanne d’ Arc op de  
brandstapel). Toch was het ook een paus die in 
1636 de vervolgingen en het martelen verbood, 
omdat hij ontzet was omtrent de vreselijke dingen 
die hem gerapporteerd waren. In de protestantse  
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gebieden ging het echter nog een tijd door; daar  
gold het woord van de Paus niet en de angst 
heerste nog. ( het waren zware tijden: oorlogen, 
plunderingen, epidemieën en hongersnoden )                                                         
Auke Jelsma wijdt een hoofdstuk aan de oorzaken  
van de onderdrukking: zijn stelling ( die ik ook wel 
elders  tegenkom ) "De man was als de dood voor 
de verborgen krachten van de vrouw en hij keek 
tegelijkertijd hooghartig en minachtend op haar 
neer. Steeds gaat angst vergezeld van minachting, 
de twee houdingen die ook in de geschiedenis van  
het christendom gelijktijdig aanwezig zijn en die  
kan overgaan in wantrouwen en geweld. Er waren 
ook vrouwen die gingen geloven dat de satan vat op 
hen had en dus wel heks zouden zijn; het was niet  
zonder meer een strijd van mannen tegen vrouwen, 
soms waren het ook vrouwen die anderen van 
hekserij beschuldigden.(In de oosters- orthodoxe 
kerken kwam geen heksenvervolging voor en ook 
niet in Spanje, daar hadden ze het, wrang  genoeg, 
al druk met de vervolging van de Joden en de  
moslims ). 
HEKSEN IN ONZE TIJDEN  In de jaren'70,'80 
waren er feministen die zich verwant voelden aan 
hun vervolgde zusters uit het verleden en zich ook 
heksen noemden. Over hen schreef in de V.S, de  
quasi- wetenschappelijke auteur Hal Lindsey het 
boek "de Satan leeft onder ons” (vèrkoop meer dan 
2 milj. exempl). In dit werk en voor de T.V. uitte hij 
de oude beschuldiging van kindermoord. Daar we 
weten hoe in het verleden deze aantijgingen 
gewerkt hebben ( t.a.v. heksen en Joden )vond  
Auke Jelsma dit heel gevaarlijk, hij huivert ervan 
en concludeert; "Inderdaad leeft de satan nog onder 
ons". Echter een andere satan dan Lindsey op het 
oog had!  In ieder geval was dit toch ook weer tegen 
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vrouwen gericht. 
 
WEDUWENVERBRANDING. Op Bali, in India en 
Nepal kende men vanaf de vroege middeleeuwen de  
weduwenverbranding. De weduwe klom dan op een 
verhoging en sprong vandaar in het vuur waar de 
overleden echtgenoot zich bevond. Het heette niet 
verplicht te zijn, maar er rustte wel een zware 
morele druk op de vrouwen. Onder Brits bestuur  
werd dit verboden in1830; in1908 op Bali door 
Nederland en in Nepal pas in1920; allebei nogal  
laat. (Op Bali leeft er angst voor weduwen; zo is de 
verpersoonlijking van het kwaad, de heks Rangda 
in de Barongdans, een weduwe. Zij is in een 
eeuwigdurende strijd gewikkeld met het Goede, 
uitgebeeld door de Barong  ). 
Hoe zit het in onze tijd met de rechten van 
vrouwen? Op de achterflap van A. de Swaans boek 
" Tegen de vrouwen; de wereldwijde strijd van 
rechtsisten en jihadisten tegen de emancipatie " 
staat een samenvatting van dit werk. In de 
afgelopen halve eeuw is over de hele wereld op alle 
niveaus het onderwijs in razend tempo uitgebreid, 
vooral voor meisjes en jonge vrouwen. Daarmee 
veranderden de verhoudingen man- vrouw 
navenant. Vrouwen trouwen later, krijgen minder 
kinderen, werken langer en verdienen meer. Die  
winst aan kennis, inkomen en ook aan macht is 
voor veel mannen maar moeilijk te verkroppen. 
Vrouwen hebben mannen nu minder nodig als  
beschermer en financieel toeverlaat. Volgens 
Abram de Swaan lijdt deze ondermijning van de 
mannelijke overheersing tot psychische 
spanningen die te herleiden zijn tot een gekwetst 
eergevoel en hij ziet de opkomst van het nieuwe 
extreem rechts, het christelijk fundamentalisme en 
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het hardnekkige jihadisme als een reactie op de 
mondiale vrouwen-emancipatie, die voor zoveel 
mannen kennelijk bedreigend is. Zullen deze  
tegenbewegingen doorzetten, of zijn ze een laatste  
stuiptrekking  van een gedoemd patriarchaat ?       
----------------------------------                                                                                              
Het patriarchaat gold eeuwenlang als door God 
gewild: zo is ons dat geleerd; dat was de natuurlijke 
orde en de vrouw werd als  minderwaardig en 
onbekwaam voorgesteld; Thomas van Aquino "de 
vrouw is een mislukte man". Erasmus "Als een 
vrouw voor wijs wil doorgaan, wordt ze slechts een 
dubbele zottin, want dat gaat tegen haar aard in".  
Zelfs Kant ging uit van de natuurlijke superioriteit 
van de man over de  vrouw. Om dit patriarchaat in 
stand te houden was en is helaas vaak terreur 
nodig; zelfs hier en daar al vóór de geboorte;  
intimideren en afschrikken als machtsmiddelen 
worden nog steeds toegepast; b.v. met "eermoord" 
of zoutzuur in het gezicht gooien (India, Pakistan 
en Latijns Amerika ). In veel landen gebeuren er 
deze verschrikkelijke dingen met vrouwen en zijn 
ze rechtenloos; ze zijn bezit (eerst van de vader 
daarna van de echtgenoot). In sommige 
islamitische landen moeten vrouwen zich 
buitenshuis in zwarte lappen vertonen (liefst ook 
nog met een rastertje voor de ogen), mogen ze niet 
hardop praten of lachen, een man niet aankijken 
en geen hoge hakken dragen (roept onkuise 
gedachten op). Eigenlijk moeten ze onzichtbaar zijn 
en liefst altijd thuiszitten. Het is bekend dat ook in 
ons land vrouwen binnen gehouden worden en mij 
werd hier een keer toegebeten  "U mag mij 
helemaal niet aankijken" toen ik iemand op een 
rommelmarkt assisteerde. Trouwens, ook het wel of 
geen hand  geven is niet alleen in de Islam een 
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kwestie; een  joodse vrouw zei mij eens dat ook een 
Jood "eigenlijk" nooit een vrouw een hand mag 
geven. Waarom is dat dan?  Ze zou kunnen 
menstrueren en dan is een vrouw voor de joodse 
wet onrein, evenals na een bevalling.  0udtijds 
moest ze daarna een reinigings-ritueel ondergaan 
in de tempeI. (bij sommige Afrikaanse volken 
moeten vrouwen zich isoleren).Overigens kent de 
kerk dit taboe ook; tot in de 17e eeuw werden soms 
zwangere vrouwen en vrouwen tijdens hun periode 
ontmoedigd om de kerk te bezoeken, zij mochten 
dan niet ter communie gaan. Dit soort 
verbodsbepalingen in de R.K.kerk is pas opgeheven 
in 1983. (schijnt nog te bestaan in de oosters- 
orthodoxe en ethiopische kerk). Marina Werner 
haalt een schrijfster* aan  die stelt dat het verzet 
om vrouwen toe te laten tot het priesterambt hier 
ook mee te maken heeft; het is een uiting van een 
primitieve angst en afschuw. Dat is echter niet te 
bewijzen omdat over taboes nu eenmaal gezwegen 
wordt.  wordt vervolgd  
 
Lies Hoogterp  
 
*Joan Morris "The Lady was a Bishop: the hidden 
history of women with clerical ordination and the 
jurisdiction of bishops".                                        
 
Nu een goed bericht: Soedan staat op het punt om 
vrouwen besnijdenis strafbaar te maken. 87 %van 
de meisjes en vrouwen zijn daar verminkt, in de 
ergste vorm. ( infibulatie )  De  vrouwen-
organisaties aldaar zijn verheugd, maar de  
uitvoering en handhaving zal een probleem zijn  
want dit gebruik zit diep in de cultuur verankerd.    
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Kansrijk Suriname 
 
Onze gemeente steunt regelmatig het werk van 
Kansrijk Suriname. De opbrengsten van de 
collectes aangevuld met gelden uit de 
diaconiefondsen helpen kinderen en jong 
volwassenen aan een toekomst, o.a. door scholing 
mogelijk te maken. Door de jaren heen heeft u 
Lydia kunnen volgen. Ze is een maand geleden 
geslaagd voor de havo. In Suriname een prestatie 
en voor Sunny Point, de wijk waar Lydia opgroeide, 
een uitzonderlijke prestatie. Dat is helemaal haar 
verdienste, maar zonder steun, financieel en 
anderszins, was het onmogelijk geweest. We laten 
u hier de bedankbrief zien, die ze schreef, aan ons 
en dus ook aan u. U deelt rechtstreeks in haar 
succes en haar toekomst.  
We vermelden nog maar eens: alle gedoneerde 
gelden komen volledig ten goede aan de doelen van 
KS. We hebben alles in eigen hand en nergens is er 
een mogelijkheid dat geld afgeroomd wordt of 
verkeerd terecht komt. Goed om te weten toch?   
 
Willem Wanrooij. 
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Middels deze brief wil ik jullie bedanken voor jullie 
ondersteuning en sponsoring aan mij toe. 
 
Mijn naam is Lydia Caboste en ik ben 20 jaartjes 
jong. Ik woon in Suriname, Sunny-point. Stichting 
Kansrijk Suriname heeft mij bijgestaan vanaf mijn 
12e jaar eerste klas van de MULO school tot het 
afronden van mijn middelbare opleiding en 
daarvoor ben ik jullie heel erg dankbaar. Mijn 
vervolg opleiding is HBO Verloskunde.  
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Ik heb een zoontje van 5 zijn naam is Nichairo van 
leerjaar 2. Ondanks dat ik een zoontje heb, heb ik 
met behulp van Stichting Kansrijk Suriname de 
helft van mijn doel kunnen bereiken en ik ben heel 
erg trots op mezelf.  
Stichting Kansrijk Suriname: jullie betekenen echt 
iets in mijn leven, jullie hebben een deel van mij 
kunnen vormen en ik ben trots op jullie. 
 
Nogmaals hartelijk dank 

KANSRIJK SURINAME JULLIE ZIJN TOP❗💪💪 

 
 
 
 
 
Stef Bos i.s.m. het jongerenkoor ''Samen op 
weg'' - Ik wil het water naar de zee zijn 
 
Geest van hierboven,  
leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. 
 
Ik wil het water naar de zee zijn, 
de zoden aan de dijk, 
het gevecht tegen de bierkaai, 
alles wat onhaalbaar lijkt. 
 
Ik wil de rots zijn in de branding 
met de verbeelding aan de macht, 
wil de stilte die vanzelf spreekt zijn 
en daglicht in de nacht. 
 
Ik wil een land zijn zonder grenzen 
waar de ruimte nog bestaat. 
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Ik wil traag zijn als de waarheid 
die de leugen achterhaalt. 
 
Geest van hierboven,  
leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. 
 
Ik wil de moed zijn van de wanhoop 
het stilstaan van de tijd. 
Ik wil een sprong zijn in het duister 
en de laatste strohalm zijn. 
 
Ik wil de taal zijn van een dichter 
die zichzelf geen dichter noemt, 
het zout zijn van de aarde 
en de kus die ons verzoent. 
 
Ik wil een land zijn zonder woorden, 
gedragen door de wind. 
Ik wil de wereld weer leren zien 
door de ogen van een kind 
 
en met de schoonheid van de onmacht 
lopen langs een eindeloze weg, 
met open ogen dromen 
weerloos en toch sterk. 

 
Geest van hierboven,  
leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht. 
Hemelse vrede, deel u nu mede 
aan een wereld die u verwacht  
 
Ik wil het water naar de zee zijn, 
de zoden aan de dijk, 
het gevecht tegen de bierkaai, 
alles wat onhaalbaar lijkt. 
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 Via ''you tube'' is dit lied ook terug te zien: 
https://youtu.be/LFc24RGgX24 
De afscheidsgroet van Akke-Clara.  

 

God de Eeuwige zij voor je, om je de rechte weg te 
tonen. 
De eeuwige zij naast je om je te beschermen. 
De eeuwige zij achter je, om je te bewaren voor het 
kwaad. 
De eeuwige zij onder je, om je op te vangen 
wanneer je valt. 
De eeuwige zij in je, om je te troosten als je 
verdrietig bent. 
De eeuwige zij over je, om je te zegenen in jouw 
leven. 
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Amen 
 

Zusterkring 

 
17 september begonnen wij echt aan ons nieuwe 
seizoen. 
Er valt dan altijd e.e.a. te regelen. Kascontrole, 

jaarverslag, het komende programma en de data. 
We waren bij Ton Haak, in de serre, maar met open 
deuren. 
De volgende  keer zou 8 oktober zijn. Op het 
programma stond een bespreking van het artikel 
”bewaren” uit het boekje van de ADS ”Thuis op 
aarde”. 
Helaas, er waren al een paar afzeggingen door 
ziekte en andere omstandigheden. Toen gooiden 
ook de nieuwste corona maatregelen roet in het 
eten. 
Na overleg besloten we voorlopig maar weer onze 
bijeenkomsten stop te zetten en op een andere  
manier contact met elkaar te blijven houden.  
 
We denken nog wel over een eventuele 
adventsviering in de kerk, zoals we die de laatste 

jaren bij mij thuis hielden. Iedereen van de 
gemeente is daar welkom en we waren gewoonlijk 
met ongeveer 12 mensen. 
Het zou zijn op donderdagmiddag 17 december. 
Maar hierover moeten we nog het nodige overleg 
plegen met de kerkenraad en met Jan en Emmy. 
Tot zover de mededelingen van de zusterkring.     
 
Heleen Vis 
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Deurdienst 
 
01 november  Lydeke Boer Iwema 
15 november  Willem Wanrooij 
06 december  Siepko Duim 
20 december  Enno Borren 
24 december  Willem Wanrooij 
 

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

 
 
 

 
 
 
05-11-2020          Ds.I.M. Pijpers-Hoogendoorn 
12-11-2020          Mevr. Rini Bekkers 
26-11-2020          Ds. W. Stolte Adventsviering 
 
 
03-12-2020          Pastor Mevr. G. Pols 
10-12-2020          Pastor V.T.T. ten Bruin 
17-12-2020           
24-12-2020          Ds. W. Stolte 
31-12-2020          Ds. S.A. Meijer 
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Collectes 
 
Opbrengst collecte van september en oktober 
 € 75,00 
 
Diaconie: 
06-09-20    Suriname                           € 90,50 
20-09-20    MWC (coronataskforce)       € 96,40 
04-10-20    Stichting leergeld Zutphen  € 50,00 
Opbrengst extra bankstortingen voor de collectes 
van september/ oktober voor de diaconie € 137,20  
 
 
 
 
 
 
Gedicht 
 
Als het winter is, staat tante Jopie 
op het ijs met een echt koek en zopie. 
de snert is heet 
de chocolade gereed 
en dat als vanouds voor een kopie. 
 
Nico Bakker 
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Predikant              Vacature 

 
                               
 
Kerkenraad  
 
Voorzitter  Carin Dassel 
tevens                     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:dasselcarin@gmail.com
http://www.dgzutphen.doopsgezind.nl/
mailto:info@dgzutphen.doopsgezind.nl
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