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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 
 
07 maart Ds.A.C. Thimm-Stelwagen 
2de collecte:  
21 maart Ds. F. Fennema 
2de collecte                        
01 april Ds. J. Van Woerden-Surink 
Avondmaal  19.30 uur 
2de  collecte  
04 april Ds. J. van Woerden-Surink 
                     Pasen 
2de  collecte 
18 april Ds. R. Mulder  
2de  collecte  
02 mei Br. R. Boer Iwema 
2de   collecte              
 
Voor verdere informatie zie website 
www.dgzutphen.doopsgezind.nl 
 
Van de redactie 
De kopij voor het  Venster ontvang ik graag  
voor 25 april 2021 
Emmy Nab ,  tel.0575-523732 
mail  j.nab@chello.nl  
                                          
                        

http://www.dgzutphen.doopsgezind.nl/
mailto:j.nab@chello.nl
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Vanuit de Kerkenraad   
 
Uitersten.. 
 
In een paar weken tijd gaan we van een witte 
wereld met pakken sneeuw, gure wind, vrieskou 
ineens naar de lente met bijna zomerse 
temperaturen, en nu weer terug naar iets ertussen 
in. De dag voor de sneeuwstorm hebben we de al 
bloeiende planten in de tuin afgedekt om ze te 
beschermen tegen de vrieskou. Gelukkig is alles er 
weer goed onder vandaan gekomen. Er waren zelfs 
meer knoppen boven dan voor de sneeuw. 
Aansluitend lekker schaatsen voor de liefhebber. 
Wat was het mooi om al die blije stemmen te horen 
op het ijs. Helaas moesten we ook vernemen vanuit 
de vogelwerkgroep dat veel uilen deze vrieskou niet 
hebben overleefd. Muizen onder de sneeuw 
betekent honger… 
In het ziekenhuis zijn er dan ook weer de nodige 
uitersten, veel pasgeborenen, meer dan vorig jaar 
en gemiddeld minder vroeg geborenen, wat rust 
dan toch ook weer voor goeds brengt. Helaas toch 
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ook nog steeds patiënten met corona, gelukkig 
momenteel niet zoveel. En dan ook hierin weer een 
uiterste, al lijkt het dan even rustiger, aan de 
andere kant van Nederland toch weer een uitbraak. 
En daarbij gaan de voorbereidingen voor een 
rampenscenario ook door. Veel tijd en energie gaan 
erin zitten, dit is een project waaraan ik meewerk 
in de hoop dat we het allemaal voor niets 
voorbereiden. We hopen op een goed effect van de 
inentingen en ook dat we in grote getale ervan 
kunnen profiteren.  
Het blijft toch verbazingwekkend hoe in een jaar 
tijd zoveel dingen anders zijn geworden, veel meer 
thuis zijn, een kleinere wereld, veel online, zelfs 
onze diensten. Niet zo ver meer op reis, meer 
boeken lezen, kennisdelen via webinars. Meer 
schermtijd voor iedereen. 
Wel is het mooi om te merken dat kennis 
makkelijker wordt gedeeld. Geen reistijd meer 
maakt ook dat er congressen zijn die zonder 
vliegreis, hotelovernachting bezocht kunnen 
worden, dan ben je zomaar 3 uur informatie aan 
het delen met 840 mensen uit heel Europa. Meestal 
is zo’n congres ook de gelegenheid om een stad te 
bezoeken, een museum in te gaan op een spijbel-
momentje of tijdens een dagje extra. Een collega 
net een beetje beter leren kennen omdat je samen 
op pad bent. Lekker ergens eten op de hoek van de 
straat, cultuur voor de inwendige mens. 
Hoe zullen we er over een jaar op terugkijken.. 
het maakt wel dat we duidelijk hebben dat we echt 
niet alles kunnen plannen.  
 
Carin Dassel 
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Bezigheden 
In de mail deed ik de belofte een update te doen 
waar de kerkenraad, met de nodige hulp mee bezig 
is. 
-Henk Wormeester en Willem Wanrooij organiseren 
de zoom-kerkdiensten. 
-Willem is samen met Jan Nab en Henk aan het 
kijken wat er mogelijk is om het geluid beter te 
versterken in de kerk. Er zijn offertes opgevraagd 
door Jan voor een nieuwe geluidsinstallatie. Dit 
werkgroepje gaat ermee aan de slag. 
-Pieter Boukema is samen met Siepko de financiën 
aan het doen. Waarbij Siepko ondanks alles weer 
een begroting heeft gemaakt en een opzet voor de 
afrekening.  
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de kascontrole ed kunnen pas gedaan worden als 
er weer meer dan 1 persoon op bezoek mag komen. 
Verheugend nieuws is dat de beleggingen een 
financieel voordeel hebben opgeleverd. Mooi om in 
de geluidsinstallatie te investeren. 
Helaas heeft de oproep voor een nieuwe 
boekhouder geen aanmelding opgeleverd. De 

boekhouding zou via de ADS gedaan kunnen 
worden, dat doen meer gemeenten. Het zal ons een 
kostenpost van 375-500 euro opleveren!! 
-Natuurlijk zijn we ook bezig met de aanstelling 
van de nieuwe predikante. Al zijn er veel standaard 
formulieren al vanuit de ADS, eigen documenten 
moeten ook worden gemaakt en wederzijds 
goedgekeurd. We hopen dat Dora Pasma-de Vrij 
vanaf 1 mei 2021 aan de slag kan gaan met het 
pastorale werk. Diensten zijn al ingeroosterd voor 
een groot deel van het jaar, dus daar hoeft ze pas 
in het najaar mee aan de slag. Eerst nog 
afstuderen aan de Hogeschool Windesheim. Het 
wordt nog hard werken. 
-Het punt van de ledenvergaderingen die we al een 
jaar uitstellen, wie had dat vorig jaar gedacht, is 
een onderwerp waar we ons binnenkort op gaan 
bezinnen. Nu we allemaal zo goed kunnen zoomen 
opent het perspectieven om met de nodige 
hedendaagse spelregels misschien wel een zoom 
ledenvergadering te houden 
-Het collecterooster komt zo spoedig mogelijk 
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Gedicht 
 
Een ster met een heel lange staart 
die heeft laatst veel opzien gebaard. 
Het was wel een bof 
dat hij ons niet trof 
dat blijft dus voor later bewaard. 
 
Nico Bakker 
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Ingezonden info 
 
" Alles is de schuld van Eva" zoektocht naar de  
wortels van Misogynie.  Slot. 
    
Behalve de "rechtsisten", is er meer niet pluis in 
het Westen o.a. in de V.S. Dit land staat als no10   
op de lijst van de meest gevaarlijke landen voor 
vrouwen; zo moeten de Universiteits campussen  
tegenwoordig beveiligd worden met camera’s en 
soms ook met beveiligers want het is er gevaarlijk  
voor de meisjes studenten. ( i.v.m. aanrandingen 
en verkrachtingen; men gebruikt zelfs de term 
"rapecultus"). Ook bestaat de Klu Klux Klan weer; 
een gevaar voor zwarte mannen en vrouwen.                                                                                                                                                               
Canada: in dit land verdwenen sinds de jaren '70  
zeker 4000 of meer Injuns vrouwen, dwz. Native  
American women. Ieder jaar worden er velen van 
hen vermoord aangetroffen in the Red River bij 
Winnipeg en langs "the Highway of tears". De 
V.P.R.O. besteedde er een uitzending aan, evenals 
aan rechtsiste 'boze mannen' (Google “The highway 
of tears"). Er wordt zelfs gesproken over genocide of 
femincide vanwege de aantallen.                                                                                                                                                        
We hoorden van de ME TOO affaires; op grote  
schaal sexueel-(machts)misbruik bij jonge meisjes,  
vrouwen en kinderen. Op zich al erg genoeg en   
vaak was het zelfs bekend maar werden er oogjes  
toegeknepen. Daardoor kreeg de B.B.C. corifee 
Jimmy Savile de kans om honderden slachtoffertjes 
te maken, ook jongens.                                                                                                                                                                  
In Rusland knijpt de politie een oogje toe bij 
huiselijk geweld en men krijgt hoogstens een boete  
i.p.v. gevangenisstraf zoals gebruikelijk was tot  
2017. Hier is het de Russisch-orthodoxe kerk die 
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zich verzet tegen hervormingen van het justitionele 
systeem, uit angst traditionele waarden (slaan?) te  
verliezen.                                                                             
Voorbeelden van misogynie in Afrika: "Meisjes in 
Afrika vaak rechtenloos en misbruikt en krijgen 
slecht of  helemaal  geen onderwijs."  ( Trouw 21-11 
-2020)  In Zuid Afrika wordt gemiddeld iedere zes 
dagen een meisje/vrouw vermoord". Reeds 
genoemd; de wrede besnijdenis van meisjes met 
vaak levenslange ernstige gezondheidsklachten en 
pijn. Meer investeren en een betere bescherming, 
gelijke rechten en meer kansen voor meisjes 
betekenen volgens ACPF (African Child Policy 
Forum) dat Afrikaanse landen er op den duur ook 
economisch op vooruit gaan.                                                                                                    
Huiselijk geweld in west europese landen is tijdens 
de coronacrisis enorm toegenomen met als gevolg 
dat er te weinig opvanghuizen zijn. Italië -een  
mysogyn land waar kranten, t.v. en alle macht in 
handen van mannen is -moest zelfs hotels  
inschakelen. Leuk is dit allemaal niet en toch.......  
toch komen steeds meer vrouwen in topfuncties en 
werken er  steeds meer buitenshuis. (Dan moeten 
de huiselijke taken natuurlijk ook evenwichtiger 
verdeeld worden, dat lukt nog niet overal maar 
steeds vaker wel n.l. als man en  rouw beiden in 
deeltijd werken). De Swaan is wel optimistisch:  
 "Vrouwen kunnen astronaut worden, president of 
vice-president; wereldroem verwerven als 
kunstenares of een wereldconcern leiden; en dat  
betekent; “Als  vrouwen in IJsland of Nw. Zeeland  
het kunnen, dan kunnen vrouwen in Mali en 
Saoedi Arabië het ook. Zij horen ervan en ze zullen 
het gaan proberen, zodat hun opmars nergens nog 
te  stuiten is.”                                                                                                                                                           
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Hiermee eindigt hij  zijn boek!  Maar het staat 
duidelijk nog niet voor de deur en ik denk                        
"De Heer sta ze bij"! Er zijn nog teveel landen waar 
de vrouw als bezit wordt gezien, waar ze slechts 
naar buiten mag als een soort "lopende tent" en 
waar het volgens de koran o.k. is  om een vrouw te 
slaan. (niet al te erg dat nu weer wel; valt dat even 
mee. Maar, wanneer is het te erg en is  een beetje 
slaan ook al niet erg ?)                                                                                                                                     
De wereld is constant aan het veranderen wat  
vrouwenrechten en mogelijkheden betreft en  
daarin is onderwijs de belangrijkste factor. Uit de 
generatie van mijn moeder (1900 ) waren er maar  
weinigen die doorgeleerd of gestudeerd hadden, op  
uitzonderingen na. Het was toch al gauw "het is 
een meisje, ze trouwt wel en dan heeft ze die 
geleerheid niet nodig. "Zonde van het geld 
misschien ook?  Wel floreerden de  
huishoudscholen; mijn grootmoeder (1875 ) was  
trots op haar akte "nuttige en fraaie handwerken". 
In de naoorlogse situatie met z’n vele ontwrichtte 
huwelijken hadden tenminste drie moeders van  
klasgenoten gelukkig een vak geleerd en konden zij  
voor zichzelf en de kinderen zorgen. Mijn 
klasgenoten zelf (M.M.S. eindex.`54 ) hebben niet  
eens allemaal een studie of vakopleiding gevolgd   
en indien wel, er weinig  meegedaan, zich  
schikkend in de oude rolverdeling (huwelijk en de 
man zorgt voor het inkomen ) en misschien ook  
aan gebrek aan ambitie? Dat is al heel anders  met 
hun dochters en schoondochters! De keuze 
moglijkheden zijn enorm toegenomen: wetenschap, 
politiek, medicijnen, theologie, leidinggevende 
posities in het bedrijfsleven, zelfs in het leger etc. 
etc.  Er werd destijds trouwens vaak heel 
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misprijzend gepraat over werkende moeders.                                        
Vlak na de oorlog speelde er ook nog iets anders;  
veel vrouwen hadden van alles aangepakt; zaten in 
het verzet, zorgden voor onderduikers, gingen op 
hongertocht om aan eten te komen en hoopten op 
een nieuwe rol na de oorlog, maar kwamen 
bedrogen uit; want vanaf 1948 mochten getrouwde 
vrouwen officieel niet meer werken. (aldus de 
antropologe Jolanda Withuis). In Roosendaal  
maakte n.b. de burgemeester dat ze hun baan 
moesten opgeven, na gemopper van ontevreden  
mannen. Ze werden weer thuis opgesloten en in 
vrouwenrubrieken vroegen vrouwen zich af of ze 
wel een avond uit mochten zonder man, dat werd 
niet normaal gevonden. Zo herinnert een vriendin  
zich dat haar moeder werd uitgenodigd om lid te 
worden van de Gereformeerde vrouwenvereniging. 
Nou, braver kan het toch niet, maar haar  
antwoord luidde  "Dat zal mijn man niet goed 
vinden;  ik moet 's avonds bij de kinderen zijn".    
Waar was Pa dan?                                                                                                                                                    
De  mogelijkheden voor vrouwen om te ontsnappen 
waren beperkt: voorbehoedsmiddelen waren niet  
vrij verkrijgbaar, de pil was er nog niet, noch de 
bijstand. Echtscheiding verkrijgen was lastig en in 
veel kringen 'not done' en daardoor een grote rem; 
ook al was men doodongelukkig.                                                                                                                                                                     
Overigens waren er natuurlijk altijd werkende  
gehuwde vrouwen en moeders; op de boerderijen, 
in de  kruidenierswinkeltjes, de bakkerijtjes en bij 
de binnenvaart stond ook de vrouw aan het roer  
(psalm zingend of niet): in vele kleine of grotere  
privé bedrijfjes werkte moeder vaak net zo hard 
mee. Dit was echter bittere noodzaak en zeker geen  
bevrijding van de vrouw. Toen er nog geen wettelijk 
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bepaalde openings- en sluitingstijden waren, kon 
van de vroege ochtend tot in de late avond een 
klant binnen vallen. Geld voor opvang van de 
kinderen was er niet en zij kwamen dan ook vaak 
aandacht en zorg tekort; zeker als er geen zorgzame 
grootouders in de buurt waren. (In mijn werk heb 
ik weleens van deze vroegere 'kinderen' ontmoet 
maar dan als ouders, die hun eigen emotionele en 
pedagogische verwaarlozing herhaalden bij de  
kinderen, omdat ze zelf zoveel tekort gekomen 
waren en niet wisten hoe het anders zou kunnen.) 
Trouwens ook nu is de assistentie van grootouders 
vaak heel belangrijk want de levensstandaard en 
de prijzen van woningen hebben zich zo ontwikkeld 
dat man en vrouw beiden voor inkomen moeten 
zorgen. Ook voor de maatschappij en de economie 
is de werkkracht van de vrouw onmisbaar. Maar 
dit alles  gaat niet zonder stress en soms ‘burn-
outs’ en de taakverdeling thuis is nog niet overal 
evenwichtig verdeeld.                                                                                                                                                                                                                                                   
In 1982 publiceerde Maarten 't Hart zijn boeiende  
boekje "De vrouw bestaat niet" (ik bezit de 12e 
druk uit 1984) Hij reageert daarin op de 
feministische golf van de jaren '70 en '80  en hij 
constateert dat met al hun geklaag en bitterheid  
de meesten tot een elitaire, hoog opgeleide groep 
behoorden en geen oog hadden voor hun minder 
bedeelde ' zusters' maar zichzelf als slachtoffers 
zagen. Wat hebben de arbeidersdochters voor 
kansen en de jongens dan? Zeggenschap over hun 
eigen bestaan als eis; hadden de mannen dat? 
Meestal niet. Maartens vader (grafdelver) leverde 's 
zaterdags zijn loon in bij zijn vrouw  (zo ging dat 
om hen heen ook) en vaak kon er niet eens zakgeld 
voor hem af. 't Hart legt vooral de vinger op  
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onredelijke eisen, op sommige wereldvreemde 
ideeën en ook wel hier en daar regelrechte  
mannenhaat. Hij werd natuurlijk fel aangevallen.   
(R.Rubenstein nam het voor hem op)                                                                                                                                                                           
Hoe dan ook; minachting, miskenning, kleinering  
en genegeerd worden zal vele vrouwen in hun leven 
overkomen zijn. Dat is dan wel geen mishandeling 
maar je voelt je vernederd; het blijft je bij en het 
voedt je opstandigheid. (Zo verging het 
gekolonialiseerde volkeren natuurlijk ook; op eigen 
bodem 2e of 3e rangs burgers zijn. In voormalig 
Ned. Indië stonden de Blanda’s (Nederlanders ) in 
rangorde en aanzien boven de inwoners van het 
land zelf. In de V.S. kregen de oorspronkelijke 
bewoners; de Native Americans, na gedecimeerd te 
zijn en verjaagd uit hun woongebieden, tot honger 
vervallen daar de blanken millioenen bizons (tot op 
de grens van uitsterven) hadden afgeschoten, pas 
burgerrechten in1924 en algemeen kiesrecht in  
1965. (toen kon geen enkele staat hier meer mee 
onderuit.)                            
Discriminatie: mijn  zoektocht ging over méér dan 
discriminatie; het ging over haat en afkeer 
uitgaande van tegen vrouwen gerichte 
machtsstructuren.                                                                            
Of ik echt de wortels van de mysogynie heb 
gevonden?  Wel enkele, zoals reeds vermeld; de 
eeuwenoude patriarchale structuren met hun 
overgeleverde ideeën en vooroordelen, die 
onderhuids zijn gekropen, vaak onbewust zijn en 
nog steeds bestaan, ondanks liberalere wetten. Ook  
bestaat er -vlg. diverse auteurs- een onbewuste  
angst voor het vrouwelijke. Ook is er de angst dat 
ze hem de baas wordt en dan gaat het grotendeels 
om macht en het opgeven of delen daarvan, stuit 
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op woede en verzet.                                                                               
Toch moet er nog iets zijn; Iemand wees mij op de 
verleiding die van de vrouw kan uitgaan. Zou bij  
bepaalde machomannen angst voor overgave aan 
haar, juist de neiging om met geweld op te treden  
kunnen ontketenen?  (en ook woede als de vrouw   
onbereikbaar voor hem is; hij zou er toch recht 
ophebben !)                                                                                                                                                                                                                     
De mythische Eva, via de kerkvaders, treft  
natuurlijk toch niet overal de schuld van, want het 
ellendige verschijnsel doet zich voor in diverse  
totaal verschillende culturen en godsdiensten; en  
wat betreft de cultus van de maagdelijkheid- die we 
in diverse samenlevingen kennen- het is duidelijk 
een cultuur van mannelijke bezitsdrang en 
alleenrecht.  (en  helaas behoorlijk hardnekkig.)                                                                                         
Voor mij blijft het gevoelsmatig toch een raadsel 
hoe de ene helft van de mensheid de andere helft  
zo  kon behandelen en op veel plekken nu nog 
behandelt. Zo is er op het moment een imam in ons 
land die preekt ten gunste van meisjes besnijdenis. 
Dit staat niet in de koran en dat weet hij; dus wat 
drijft  hem tot deze mishandeling? Ook is in 
Indonesië dit primitive, oeroude afrikaanse en pré-
islamitische gebruik ingevoerd.                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                               
Religies en tradities worden misbruikt ten nadele 
van meisjes en vrouwen en tevens tegen andere 
volkeren en andere tradities. Vrouwenemancipatie   
zou zich dus ook tegen andere machtsstructuren 
en discriminatie moeten verzetten en moeten 
opkomen voor de mensenrechten. bv. Hoe vergaat  
het de poolse en andere tijdelijke arbeidskrachten 
in ons midden; af en toe lezen we over hun lage 
lonen en beroerde woonomstandigheden (een 
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"verdien -model").                                                                                                                                                                                      
Hoe vergaat het onze gekleurde medeburgers?     
Hebben we begrip voor de bezwaren tegen  Zwarte 
Piet; willen we daaraan tegemoet komen ?                                                                                       
Maar wat de liefde betreft; de Swaan schrijft; "In 
alle tijden is het leven sterker dan de leer en is de 
liefde soms sterker dan de structuren". Gelukkig   
maar en Paulus leerde:" In Christus is noch man 
noch vrouw”.   Hear ! hear !  Helaas paste hij dit in 
andere uitspraken niet toe; dat hebben we geweten 
en  zijn  invloed gaat in bepaalde groepen helaas 
nog steeds door.                                                                                                                                                   
Tot slot een mooie gedachte uit de Talmoed; "God 
heeft de vrouw niet geschapen uit het hoofd van de 
man, hij mocht zich haar meester wanen; noch uit  
zijn voeten, zij mocht zich zijn slaaf wanen: maar 
uit de zijde van de man schiep hij haar; opdat zij  
dicht bij zijn hart kon zijn."  Dat  mogen de 
harediem, die dag in dag uit de Talmoed 
bestuderen ook weleens nalezen en overdenken .....                                                 
 
Lies Hoogterp        
                                                                                                                                      
Aanbevolen lectuur ; "tegen de  vrouwen. De 
wereldwijde strijd van de rechtsisten en de 
jihadisten tegen emancipatie" van Abram de Swaan 
(2019) De vrouw is toch in opmars.  
April-Juni 2020, Coronatijd.                                                                                                                                                                                                      
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De moeder, de vrouw.  
 Martinus  Nijhoff                                                      
 
Ik ging naar Bommel om de  brug te zien.                                                                                                         
Ik zag de nieuwe brug. Twee overzijden                                                                                                                           
die elkaar vroeger schenen te vermijden                                                                                                   
worden weer buren. Een minuut of tien                                                                                                                  
dat ik daar lag, in 't gras, mijn thee gedronken,                                                                                          
mijn hoofd vol van het landschap wijd en zijd-                                                                                           
laat mij daar midden uit de oneindigheid                                                                                                                     
een stem vernemen dat mijn oren klonken.  
                          
Het was een vrouw. Het schip dat zij bevoer                                                                                                
kwam langzaam stroomaf door de brug gevaren.                                                                                                
Zij was alleen aan dek, zij stond bij 't roer,     
                                                                                                          
en wat zij zong hoorde ik dat psalmen waren.                                                                                                                              
O, dacht ik, O, dat daar mijn moeder voer.                                                                                                                              
Prijs God, zong zij, Zijn hand zal U bewaren. 
 
 
Over aforismen gesproken:                                                                                                                                                                 
Hoe meer ik leef, hoe meer ik mij herken,                                                                                                                            
als een enkel onbegrijpelijk systeem,                                                                                                      
waar ik uiterlijk de chauffeur van ben,                                                                                                                
maar onbegrijpelijke besluiten neem.       
Uit: ”Alle malen zal ik wenen" van Leo Vroman.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
P.S. sorry beste lezers, mysogonie moet zijn: 
misogynie. Zo gaat dat als je te "moeilijke" woorden 
gebruikt. L.H. 
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Collectes  

Opbrengst collectes  januari en februari 2021: 
Geen, helaas 
 
Diaconie 
Per bank ontvangen donaties €  55,00 
Januari/ februari 2021 
 
Deurdienst 
 

07  maart       Mieke Iwema                                            
21  maart       Siepko Duim                                           
01  april         Emmy Nab 
04  april         Willem Wanrooij 
18  april         Enno Borren             

 Zelf voor ruiling zorgen,als het nodig is 

 De wijziging doorgeven aan Willem 
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Maart   2021 
04-03-2021       Ds. R.W. Heins 
11-03-2021       Pastor V.T.T. ten Bruin 
18-03-2021       Mevr. N. Bilder, LdH 
25-03-2021       Ds. J. Boer, Nunspeet 
 
April 2021 
01-04-2021       Ds. S.A. Meijer 
Witte donderdag 

08-04-2021       Pastor Mevr.G. Pols 
15-04-2021       Ds. J. Van Houwelingen 
22-04-2021       Dhr. J.W. Hengeveld (GGNet) 
29-04-2021       Ds. W. Stolte 
N.B. onder voorbehoud i.v.m. CORONA 
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Predikant          
  
Kerkenraad 
 
Voorzitter             Carin Dassel 
tevens                    telefoon: 0570-677801  
secretaris              dasselcarin@gmail.com                            
                    

  
boekhouder          S.Duim 
                              0314-346030 

bankrekening  dg gemeente 
Zutphen 
NL06RABO0376722339  
postbankrekening dg gemeente 
Zutphen 
NL64INGB0000904945 
   

diaconie bank.rek. 
NL43INGB0007208286  t.n.v. 
diaconie D.G. 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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