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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 
 
01 september Ds. A.C. Thimm-Stelwagen       
2de collecte  Project Suriname 
Startzondag, Boxbergerweg 62 7431PP 
Diepenveen 
 
15 september         Ds. E. De Clerq  
2de collecte  Wereldwerk              
06 oktober  Ds. A.C. Thimm-Stelwagen 
                              Avondmaal 
2de collecte  Stichting leergeld Zutphen 
20 oktober  br. R. Workel        
2de collecte  Doopsgezinde zending 
03 november Ds. J. Van Woerden  
aansluitend najaarsvertoeving                                
2de collecte       Adoptiekind 
 
Voor verdere informatie zie website 
www.dgzutphen.doopsgezind.nl 
 
Van de redactie 
De kopij voor het Venster ontvang ik graag  
voor 27 oktober 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 
 
Wees kalm 
 
Wees kalm temidden van het lawaai en de haast 

en bedenk welk een vrede er in stilte kan heersen. 
Sta op goede voet met alle mensen, 
zonder jezelf geweld aan te doen. 
Zeg je waarheid rustig en duidelijk en luister naar 
anderen: ook zij vertellen hun verhaal. 
 
Mijd luidruchtige en agressieve mensen: 
zij belasten de geest. 
Wanneer je je met anderen vergelijkt, 
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zou je ijdel en verbitterd kunnen worden, 
want er zullen altijd kleinere en grotere mensen 
zijn dan je zelf bent. 
Geniet zowel van wat je hebt bereikt als van je 
plannen. 
Blijf belangstelling hebben voor je eigen werk, 
hoe nederig dat ook moge zijn: 
het is een werkelijk bezit in 

het veranderlijk fortuin van de tijd. 
 
Betracht voorzichtigheid bij het zaken doen, 
want de wereld is vol bedrog. 
Maar laat dit je niet verblinden 
voor de bestaande deugd: 
veel mensen streven hogere idealen na 
en overal is het leven vol heldendom. 
 
Wees jezelf. 
Veins vooral geen genegenheid. 
Maar wees evenmin cynisch over de liefde, 
want bij alle dorheid en ontevredenheid 
is zij eeuwig als het gras. 
 
Volg de loop der jaren met grazie, 
verlang niet naar een tijd die achter je ligt. 
Kweek geestkracht aan om bij 
onverwachte tegenslag beschermd te zijn. 
Maar verdriet jezelf niet met spookbeelden. 
Vele anderen worden uit 
vermoeidheid en eenzaamheid geboren. 
 
Leg jezelf een gezonde discipline op, 
maar wees daarbij lief voor jezelf. 
Je bent een kind van het heelal, 
niet minder dan de bomen en de sterren. 
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Je hebt het recht hier te zijn 
en ook al is het je al of niet duidelijk, 
toch ontvouwt het heelal zich zoals het zich 
ontvouwt en zo is het goed. 
 
Heb daarom vrede met God, hoe je ook denkt dat 
Hij moge zijn en wat je werk en aspiraties ook 
mogen zijn: houd vrede met je ziel 

in de lawaaierige verwarring van het leven. 
Met al zijn klatergoud, somberheid en vervlogen 
dromen is dit toch nog steeds een prachtige wereld. 
 
Wees waarachtig. 
Streef naar geluk. 
 
Tekst gevonden in Baltimore gedateerd 1692 
Hermien Kuipers. 
 

 
 
 
Van de leden en vrienden:  
 
Op 31 juli 2019 is zeer plotseling van ons 
heengegaan Zr. Iet Sluijters-Voûte.  
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We zullen haar en haar betrokkenheid missen. 
 
In memoriam Atie Kemper-Altink 
 
‘Leer mij volgen, zonder vragen,  
Vader, wat Gij doet, is goed. 
Leer mij slechts het heden dragen, 
met een rustig kalme moed’. 
 
Dit schreef Agatha Catharina Kemper-Altink boven 
haar belijdenis in november 1952. Ik vind het een 
treffende tekst voor Atie. De laatste tijd wist ze dat 
ze erg ziek was maar ze nam de dagen zoals ze 
kwamen en leefde haar leven moedig verder.  
Atie werd geboren in 1930 in Amsterdam. Ze had 
een jongere zus en een oudere broer. Ze maakten 
als gezin de oorlog mee, hadden soms gebrek aan 
eten. Na de oorlog deed Atie examen voor de mulo 
en ging naar de kweekschool. Ze werkte een paar 
jaar aan een school. Naast studie en werk was Atie 
actief in het Doopsgezinde Jeugdwerk. Ze gaf 
leiding bij de Doopsgezinde Kinder-Club (DKC), 
waar ze Louis Kemper ontmoette. In 1953 
trouwden ze in de Singelkerk.  
Ze verhuisden naar Velp, waar twee zonen werden 
geboren: Frits en Fred. Atie ging aan een school 
werken, eerst als invalster en daarna full-time in 
Zevenaar. In 1963 verhuisde het gezin naar 
Zevenaar.  
In de vakanties gingen ze boswandelingen doen of 
genieten. Er werd gekampeerd in de tent van de 
vouwwagen, of in de stacaravan in Hoenderlo. 
Louis en Atie hebben samen genoten van een lange 
trektocht door Finland. 
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Atie was een zorgzaam mens, belangstellend en 
betrokken bij anderen, vooral bij mensen waar iets 
mee was. Ze zorgde voor haar vader en voor haar 
zus, ze deed vrijwilligerswerk bij haar koor en op 
school, later ook voor vluchtelingen die ze hielp 
met de taal.  
Toen Louis longemfyseem kreeg verhuisden ze naar 
Didam. Atie regelde veel voor Louis en zorgde voor 

hem, terwijl ze zelf moeilijker ging lopen en pijn 
had.  
Louis overleed op 25 juni 2014. Het was een grote 
slag voor Atie. Toch wist ze zich staande te houden 
en aan te passen aan de nieuwe situatie. Ze ging 
naar vakantieweken in Ermelo en later op 
Fredeshiem. Hier maakte ze meerdere vriendinnen. 
Ze ging verhuizen naar Colmschate, waar ze het 
heel erg naar haar zin had. Ze ontmoette er nieuwe 
mensen, waar ze van genoot. Ze ging bij de 
zusterkring en was een trouw gemeentelid.  
Atie regelde graag dingen, had graag alles onder 
controle. De laatste jaren werd dat moeilijk. Ze 
werd ziek. Maar weer bleek haar enorme 
doorzettingsvermogen: ze ging door met haar leven 
en overtrof de levensverwachting die de artsen haar 
hadden gegeven. Toch kwam ook voor haar het 
moment dat ze de regie uit handen moest geven. 
Atie vertrouwde op God, was moe, was er klaar 
voor en tevreden met het leven.  
Ze was doopsgezind in hart en nieren: sober, hield 
van eenvoud, niet te veel woorden, maar daden. Ze 
was liefdevol en zorgzaam. Laten we haar zo in 
gedachten houden.  
Atie overleed op 14 juni 2019 te Colmschate. We 
hebben afscheid van haar genomen op donderdag 
20 juni in crematorium ‘De Omarming’ in Zutphen. 
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Collectes 

 
Opbrengst collectes  juli en augustus 2019: 
07 jul i 2019              €         46,10      
21 juli  2019    €         22,30 
04 aug. 2019    €         54,40 
18 aug. 2019   €    47,30 
  
 
Diaconie 
  
07-07-2019   Inloophuis Almere                 € 29,85 
21-07-2019   Adoptiekind                           € 21,99 
04-08-2019   Duurzame ontwikkeling         € 40,50 
18-08-2019   Voedselbank                          € 50,65 
 
   
Van de predikante 

 
‘Van waar komt mijn hulp?’ 
 
Het jaarthema van de Algemene Doopsgezinde 
Sociëteit is dit jaar een citaat uit Psalm 121, dat 
begint met de verzen: 
‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen,  
van waar komt mijn hulp?’ 
 
Het boek van de Psalmen heeft 150 Psalmen. In die 
Psalmen, die voor een groot deel worden 
toegeschreven aan koning David, worden allerlei 
menselijke gevoelens verwoord. Er zijn bijvoorbeeld 
lofpsalmen, klaagliederen, hymnen, dankliederen 
en liederen van vertrouwen. De Psalmen 121 tot en 
met 134 worden ‘opgangsliederen’ genoemd. De 
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NBV (Nederlandse Bijbel Vertaling) vertaalt dat met 
‘pelgrimslied’ of ‘bedevaartslied’. Velen denken dat 
deze liederen gezongen werden door pelgrims die 
op reis waren naar de tempel in Jeruzalem. Die 
tempel lag 800 meter boven zeeniveau. De drie 
grote feesten in het jodendom – Pesach, Wekenfeest 
en Loofhuttenfeest - werden jaarlijks in de tempel 
gevierd. Maar de tocht ernaar toe was een 

gevaarlijke en lange, vermoeiende reis. Je kon 
overvallen worden of door wilde dieren aangevallen.  
Pelgrimage in deze psalm wordt dus ‘opgaan’ 
genoemd, omhoog gaan. Letterlijk en figuurlijk. De 
pelgrims trekken door de bergen. Figuurlijk kun je 
ook denken aan de ups en downs in het leven. En 
als het moeilijk is onderweg, van waar kun dan 
hulp verwachten?   
De dichter van Psalm 121 bevindt zich in de 
bergen. Het is niet toevallig, dat hij de vraag stelt 
terwijl hij in de bergen is. Het woord ‘berg’ heeft in 
de bijbel vaak een diepere betekenis. De berg is 
symbool voor de plaats waar de hemel de aarde 
raakt, en juist daar woont God. De berg in Israël is 
de Sion van Jeruzalem. Daar staat de tempel, het 
huis van God. Daar op de berg, waar hemel en 
aarde met elkaar verbonden zijn, daar ‘woont’ de 
Eeuwige. Andere belangrijke bergmomenten in de 
bijbel zijn bijvoorbeeld Mozes op de Sinaï (Exodus 
19) en Elia op de Horeb (1 Koningen 19).  
Bij zo’n berg voel je je klein en kwetsbaar. Al die 
grote machten en krachten en jij als kwetsbare, 
kleine mens daartussen.  
Schitterend, ik kan daar zelf erg van genieten, op 
vakantie in de bergen. Ver boven alle verkeer 
beneden en drukte beneden in het dal. Maar als je 
in nood komt, daar helemaal boven: Wie kun je 
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dan aanroepen om hulp? Wie kan je beschermen 
en behoeden?  
De Eeuwige? Hoe gebeurt dat dan? En hoe ervaar 
ik dat?  
Velen van ons hebben in ons leven situaties 
meegemaakt, waarin we om hulp geroepen, 
gebeden hebben. Moeilijke situaties die ons aan het 
wankelen brachten en ons een machteloos gevoel 

geven. Momenten waarop we afhankelijk waren van 
anderen, afhankelijk misschien ook van God.  
Op bezoeken en in gesprekken heb ik gehoord, hoe 
mensen dan soms ervaren dat ze hulp krijgen: 
hulp om het te doorstaan, hulp om te verwerken, 
kracht en energie om de draad weer op te pakken. 
Hoe dat gebeurt? Op velerlei manieren: de één voelt 
een schouderklopje, een ander krijgt een droom, 
weer een ander krijgt een onverwacht bezoekje of 
telefoontje, een ansichtkaart of een mailtje dat 
moed geeft en een uitweg biedt. Sommigen ervaren 
niets. Vaak zijn het totaal onverwachte 
gebeurtenissen. Soms is het alleen een gevoel.  
Piet van Midden maakte een parafrase van Psalm 
121 voor jongeren en kinderen, hij schrijft in zijn 
Groeibijbel, deel 7: 
Parafrase van Psalm 121 
 
Bergen en nog eens bergen, 
ik zie ertegenop, 
alleen maar onmogelijke dingen, 
niet om overheen te komen, 
blok aan mijn been, 
steen op mijn maag, 
kansloos ben ik.  
 
God, waar bent u? 
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Bent u een arm om me heen, 
schouder om op te leunen, 
of bent u gewoon nergens, 
dommelt u in, 
ben ik slaapverwekkend voor u? 
 
Onmogelijk, 
die mogelijkheid 

dat u er niet zou zijn, 
dat u niet wakker zou liggen  
van mij, 
onafscheidelijk van mij 
als m’n eigen schaduw. 
 
Onmogelijk  
dat u niet mee zou gaan, 
als ik op weg ben 
en naar huis kom. 
Onmogelijk  
dat ik niet thuiskom 
met u.  (Piet van Midden) 
 
 
Akke-Clara Thimm-Stelwagen 
 

 
 



 

 13 

 
Van de predikante 
Zoals u inmiddels hebt kunnen lezen, is mijn 
echtgenoot Paul beroepen als predikant door de 
Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer. We zijn er blij 
mee, maar het betekent wel dat we afscheid 
moeten nemen van de woonplaats Huissen waar we 
nu elf jaar met veel plezier hebben gewoond. Voor 

onze kinderen en voor ons is dit niet gemakkelijk.  
We verkopen ons huis in Huissen en zoeken een 
huis in de omgeving van Aalsmeer. Ik kom dus nog 
verder van Zutphen af te wonen. Waarschijnlijk is 
het dan beter voor mij en ook voor jullie als 
Doopsgezinde Gemeente, dat ik werk zoek dat 
dichter bij onze nieuwe woonplaats is. Dit zal nog 
wel enige tijd duren, dus blijf ik nog als predikante 
in de Doopsgezinde Gemeente Zutphen aan het 
werk. De kerkenraad en ik zullen u op de hoogte 
houden van de ontwikkelingen hieromtrent.  
 
Bijbelgespreksgroep 
Op dinsdagochtend 29 oktober, om 10.00 uur gaat 
de bijbelgespreksgroep weer van start. Nieuwe 
leden zijn van harte welkom. Het evangelie van 
Marcus staat centraal, we zullen het samen lezen 
en erover praten onder leiding van onze predikante. 
Graag de agenda meenemen, samen spreken we de 
volgende data af! 
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Ingezonden info 

  
zegen van St. Patrick, een Ierse monnik uit de 

7e eeuw 
  
  

de Heer zij voor u  

om u de juiste weg te wijzen 
  

de Heer zij achter u 
om u in de armen te sluiten  

en om u te beschermen tegen gevaar 
  

de Heer zij onder u 
om u op te vangen 

wanneer u dreigt te vallen 
  

de Heer zij in u 
om u te troosten 

als u verdriet hebt 
  

Hij omgeve u 
als een beschermende muur 

wanneer anderen over u heen vallen 
  

de Heer zij boven u 
om u te zegenen 

  
zo zegene u God vandaag 
morgen en in eeuwigheid 
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Enkele woorden bij het overlijden van Iet 
Sluijters 
 
Er staat een lege stoel in ons mooie kerkje 
De stoel waar Iet altijd zat……… 
Afgelopen woensdagavond, 31 juli, ging Iet nog vol 
goede moed naar de zomerbridgedrive om daar 
haar zo geliefde spellen te spelen. Helaas, het 

mocht niet zo zijn.  Het  oudste lid van deze club, 
92 jaar en nog steeds spelend in de A klasse moest 
opgeven……een woord dat absoluut niet bij Iet 
past. Al aan het begin van de avond kreeg ze een 
hartstilstand waarna ze overleed. Een grote schok 
voor allen die daar aanwezig waren.  
Maar ook voor ons……Doopsgezind in hart en 
nieren was Iet een zeer betrokken lid van onze 
gemeente. De vele functies die ze bekleedde deed ze 
met een enorme toewijding. Iet was lid en later 
voorzitter van de kerkenraad, paste op de centen 
van de diaconie en leefde mee met de 
ontwikkelingen binnen onze gemeente. Op onze 
vergaderingen was ze altijd precies op de hoogte 
van het beleid. Kritisch als ze was gaf ze vaak 
waardevolle feedback op de financiën of nieuwe 
ontwikkelingen. Niet altijd was Iet het eens en dat 
liet ze op een positieve manier blijken.   
Maar boven alles was Iet trouw. We reden op 
zondagmorgen langs het huis van Lili en Iet en als 
er niets bijzonders was ging ze altijd graag mee. 
Steeds goed geluimd en altijd geïnteresseerd naar 
ons wel en wee. Ik denk dat een ieder van ons ook 
haar belangstelling voor onze gemeente herkent.  
Op de terugweg werd steevast nog nagepraat over 
de preek.   



 

 16 

Wat kon ze genieten als er weer een ad hoc koortje 
in het leven werd geroepen. Ook op het afgelopen 
kerstfeest was ze graag van de partij. We kunnen 
dankbaar zijn dat we zo’n fijn lid zoveel jaren in 
ons midden hadden.  
Lieve Iet, rust in vrede.   
 
 

Zusterkring 

 
Helaas zonder Atie ,willen wij toch weer beginnen 
op donderdag 5 september. Nog altijd met een 
groepje van 7 zrs. 
De andere data zijn inmiddels bekend gemaakt en 
het programma gaan we de eerste keer vaststellen.   
O.m. Een boekbespreking, een verslag van de reis, 
die Lydeke en Raang naar Japan gaan maken, 
hopelijk weer een muziekmiddag bij Maria en 
onderwerpen uit de Open Deur. 
De eerste keer is bij mij in Eefde. Tel 545496. 
 
                                         Heleen Vis 
 
                                                            

 
Gedicht 
 
Kardinalen vergaderen verder 
komt hij uit München of Werder ? 
Destijds klonk applaus 
voor Benedictus de Paus 
voor gelovigen een Duitse herder. 
 
Nico Bakker 
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Nog een paar  aforismen 

  
Van Arnon Grunberg haalde ik de volgende 
uitspraak uit een interview met hem in Trouw;       
"In ons zoeken naar het goede, schuilt altijd het  
gevaar dat we bij het kwade uitkomen. Je kunt  
niet door het leven gaan zonder anderen te 
beschadigen ."  
Een totaal andere van Francois Mauriac:                
"Wij kunnen niets zeggen, als wij niet alles kunnen  
zeggen."   
Van Chateau Briand: "Rompre avec des choses 
réelles, ce n`est rien, mais  avec les souvenirs le 
coeur se brise". 
Wat  de een aanspreekt in zulk soort korte en 
bondige uitspraken en de ander totaal niet; als er  
geen herkenning is, kun je ze niet plaatsen en 
zullen ze je niet veel doen.   
Schrijvers (vooral dichters !) brengen onder  
woorden wat we zelf niet kunnen zeggen;  je  
herkent iets of niet en dus zegt het iets (misschien  
zelfs veel) over jezelf. Het kan je iets openbaren 
waar je geen woorden voor had maar wel mee  
worstelde. Het blijkt dat  je niet de enige bent:       
je staat niet alleen. Dat geeft al troost. 
 
  
Lies Hoogterp 
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 Uitnodiging voor de najaarsvertoeving van de 
Doopsgezinde gemeente Zutphen, op 3 
november 2019 in de Doopsgezinde Kerk, 
leeuweriklaan 23 te Zutphen.  
Aansluitend aan de dienst om 11.15 u 
 
Agenda: 
 

1. Opening door zr. M.L. Iwema 

2. Mededelingen 

3. Notulen voorjaarsvertoeving, 13 mei 2019 

4. Begroting 2020 gemeente 

5. Begroting 2020 diaconie 

6. In-en rond de kerk 

7. Predikant 

8. Verkiezing leden van de kerkenraad 

De kerkenraad bestaat momenteel uit 

4 leden. Mieke Iwema heeft haar 

termijnen erop zitten, daarnaast  

staat er nog een vacature open. De 

kerkenraad doet een beroep op u om 

u aan te melden als kandidaat. Het 

aantal van 4 leden wordt als 

minimaal ervaren. Aanmelding kan 

tot 24 september 2019 bij de 

voorzitter Mieke Iwema  

9. BV 

10. Rondvraag 

11. Sluiting  
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Deurdienst 
 
01 september        Marijke Rexwinkel 
15 september        Marina Duim 
06 oktober            Emmy Nab 
20 oktober            Carin Dassel 
03 november         Raang Boer Iwema 

 

 Zelf voor ruiling zorgen, als het nodig is 

 De wijziging doorgeven aan Willem   
 

 
 
05-09-2019        Ds. S.A. Meijer 
12-09-2019        Pastor Mevr. G. Pols 
Werkgroep vergadering 10.30 uur !!!! 
19-09-2019        Ds. W. Stolte 
26-09-2019        Ds. Mevr. D. Van Alphen-Ubbens 
Vredesweek 
 
03-10-2019         Ds. R.W. Heins 
10-10-2019         Dhr. Rob de Boer 
17-10-2019         Ds. Mevr. I. Builtjes-Faber 
24-10-2019         Ds. Mevr. M. Terwel-Hamster 
31-10-2019         Maj. J. Kopmels,  LdH 
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Predikant ds.A.C. Thimm-Stelwagen 
telefoon: 026-3252728 

                    thimmstelwagenac@lijbrandt.nl   
 
 
Kerkenraad  
 
Voorzitter  M.L. Iwema                           

tevens          05750-677801          
secretaris    iwemaml@xs4all.nl  
                                  
boekhouder S.Duim 

telefoon: 0314-346030 
                bankrekening  dg gemeente      
                ZutphenNL06RABO0376722339  
                postbankrekening dg gemeente     
                Zutphen NL64INGB0000904945  

 
Diaconie  bank.rek.NL43INGB0007208286 

t.n.v.Doopsgezinde Gemeente 
Zutphen 
    

kosterij  Jan en Emmy Nab  
telefoon 06-43782166 
0575- 523732 

  
                                                         
postadres: IJsbaanstraat 2  7203 JH Zutphen 
website: www.dgzutphen.doopsgezind.nl 
e-mail adres: info@dgzutphen.doopsgezind.nl 

mailto:thimmstelwagenac@lijbrandt.nl
mailto:iwemaml@xs4all.nl
http://www.dgzutphen.doopsgezind.nl/
mailto:info@dgzutphen.doopsgezind.nl

