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Walburgiskerk
Voorgangers: Ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn en
Ds. Ronald Heins
De dienst is mede voorbereid door onze
jongeren.
Organist: Klaas Stok

Kosters: Carla van Wouwe, Hennie Brussaard
en Yvonne van der Veeken
Techniek: Werner Beldman en Albert Bosveld
Collecten
De eerste collecte is voor de diaconie en de
tweede voor de kerk.

Mededelingen
Collecten
U kunt uw bijdrage voor de diaconie overmaken op reknr.NL61 RABO 0376 7008 82 of de Givt-app
collecte 1.
De collecte voor de kerk kunt u storten op reknr.NL29 RABO 0373 7340 34 of de Givt-app collecte 2.
Digitaal geven via Givt-app
U kunt geven via de QR-code hier toegevoegd. Daarmee kunt u waar u ook bent
d.m.v. de app. uw gift(en) overmaken.
Wilt u de gift bestemmen voor een bepaald doel, dan graag bij de specificatie
het doel of datum van de betreffende zondag vermelden!
Startzondag
Vandaag vieren we samen de startzondag. Dit keer is deze voorbereid door ongeveer 15 enthousiaste
jongeren van Een Stap Verder. Na een korte viering staat de koffie klaar met (door de jongeren)
zelfgebakken taart. Tijdens de koffie zullen de jongeren uw Bijbelkennis testen met een Bijbelse pub-quiz!
Behoort u tot het winnende en alwetende team? We hopen u allemaal te ontmoeten!
Vredesweek 17-25 september
De Middagpauzedienst op donderdag 22 september in de Lutherse Kerk, Beukerstraat 10, Zutphen,
staat in het teken van de Vredesweek. De dienst is van 12:15 uur tot 12:30 uur. Vanaf 12:00 uur speelt de
heer G. Oldenbeuving op het orgel. Voorganger is ds. Ronald Heins. Het (Week-)thema is "Generatie
vrede staat op!" Iedereen is hartelijk welkom!
Ds.Sierk Meijer, coördinator
Actiedag 19 november 2022
De commissie RANK-beleid heeft ons allen afgelopen zondag bijgepraat over hun werk. Ze wilden van
ons weten hoe wij tegen de toekomst aankijken. Ze zijn met heel veel gegevens naar huis gegaan en
moeten daar nu mee aan de slag. De commissie RANK-financieel bracht een paar jaar geleden al een
verslag uit waar de kerkrentmeesters ijverig mee aan de slag zijn gegaan. Eén van hun adviezen was
“organiseer 1 x per 2 jaar een actiedag”. Daar willen we nu opnieuw inhoud aan geven, maar …….. wie wil
en kan ons helpen dat te organiseren? Als college alleen lukt ons dat niet naast alle werkzaamheden die
we al hebben te verrichten. Wilt u ons helpen denken? Kom dan op 26 september naar de Wijngaard!
Van 20:00 uur – 21:00 uur willen we met elkaar tot een mooi idee komen! Laat u zien!

De toekomst van de kerk
Vorige week zondag hebben velen van u deelgenomen aan het gesprek over de toekomst van de kerk. De
belangstelling was boven verwachting! De bijeenkomst was een belangrijke maar zeker niet de enige
gelegenheid waarbij ideeën en meningen worden gedeeld. We praten nog met andere groepen (onder
andere kinderen, jongeren en ouders), en voeren ook 1-op-1 gesprekken. En op 10 oktober is er een
online bijeenkomst. Wie wil, kan de gestelde vragen, ook beantwoorden via het enquêteformulier dat u via
de onderstaande code kunt openen. De link wordt ook geplaatst op de website van de kerk.
(https://forms.gle/hA8xgDYSRi6gr7jX6 ) Wie mee wil doen met de online ZOOM-bijeenkomst op
10 oktober om 20:00 uur, kan zich opgeven via:rank@pknzutphen.nl. Na alle gesprekken maakt de
werkgroep RANK een analyse van alle verslagen en komt met een advies. We hopen dat begin 2023 te
presenteren en zullen ook voor die tijd een eerste tussenresultaat te geven. Vele handen maken licht
werk: daarom tot slot de vraag: Wilt u helpen met het interviewen van een paar gemeenteleden (en exgemeenteleden?) Geef u dan op via de mail. De vragen zijn al geformuleerd.

Webredacteur gezocht
We zoeken iemand die er samen met ons webteam voor kan zorgen dat de website actueel blijft. Het team
heeft dringend versterking nodig met iemand (m/v) die als webredacteur de inhoud van de site “vers” kan
houden, dus nieuwe berichten plaatsen en verouderde verwijderen. Heb je belangstelling? Neem dan
contact op met Bernhard Pluim (webteam@pknzutphen.nl).
Taizévieringen dicht bij huis
Vandaag 18 september, is er weer een Taizéviering in de Martinuskerk in Warnsveld. De kerk is open
vanaf 18.15 uur, ook om in te zingen en de viering begint om 19.00 uur. Bij de uitgang is een collecte voor
de kosten. Graag tot ziens in (ook) de Martinuskerk! De andere data in 2022/2023 zijn: 20 november,
15 januari,19 februari,19 maart en 16 april.
Lees/gesprekskring
Onze lees/gesprekskring bestaat al geruime tijd en we hebben al heel wat boeken “versleten”. Onze
insteek is als volgt: we lezen een gezamenlijk gekozen boek, met een kerkelijk/maatschappelijk thema, en
wisselen daarover van gedachten. Dat levert vaak heel boeiende gesprekken op. We komen, in overleg,
om de drie à vier weken op maandagmiddag bij elkaar bij een van de deelnemers thuis.
Onze groep bestaat nu uit 7 personen en er kunnen nog 2 à 3 mensen bij. Wie wil meedoen is van harte
welkom! We zijn na de vakantie een keer bij elkaar geweest en zijn begonnen aan het boek: Moderne
devoties, vrouwen over geloven. Uitgegeven bij De Prom. ISBN 90-6801-082-4. (Let wel: niet alleen
boeiend voor vrouwen). Mocht het boek niet meer beschikbaar zijn, kunnen we het kopiëren.
De volgende bijeenkomst is op maandagmiddag 26 september. Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met: Marijke Inberg tel. 522966, email mbinberg@planet.nl
Kerkbrief
Elke donderdag tot uiterlijk 18:00 uur kunt op mailadres kerkbrief@pknzutphen.nl uw kopij aanleveren.
Bij teveel kopij kan tekst worden ingekort of volstaan worden met verwijzing naar website/Kerkzin.
Graag beknopte teksten (max.100 woorden) aanleveren. Gert Aartsen

