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Walburgiskerk
Voorganger: Ds. Lidy van Prooijen Schuurman
Organist: Klaas Stok
Lector: Marca Zanting
Kosters: Hennie Brussaard en Yvonne van der
Veeken

Techniek: Berto Salfischberger en Werner
Beldman
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!
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).
Vespers in de Walburgiskerk
Vandaag 2 oktober zijn er orgelvespers in de Walburgiskerk. Tijdens deze vespers zal Klaas Stok op het
Henrik Bader Orgel spelen. Voorganger is ds. Marrit Bassa, die onlangs afscheid heeft genomen in Voorst
en nu predikant is van de Protestantse Gemeente te Heerde. De viering begint om 16:00 uur. Toegang is
gratis, er is een collecte bij de uitgang.
Kerk op Schoot
Op 9 oktober vindt er weer een Kerk op Schoot-viering plaats. Deze viering is vooral bestemd voor
kinderen van 0 tot 4 jaar en hun (groot)ouders. Na een korte viering van een half uur waar de kinderen op
verschillende (zintuigelijke) manieren het verhaal van Jona zullen meemaken, is er een biologische lunch.
De viering is in de Walburgiskerk, en zal rond 11:45 uur beginnen. Mocht u benieuwd zijn en willen
meevieren, dan bent u van harte welkom.
Koks gezocht!
Na de herfstvakantie (begin november) zal de catechese 12+ weer beginnen. Samen met de Protestantse
Gemeente Warnsveld zijn jongeren van 12-16 jaar van harte welkom om samen te eten en vervolgens
samen een uurtje te leren. Het thema van dit jaar is 'samen aan tafel'. Verschillende aspecten van de
maaltijd worden dus belicht. We kunnen echter niet eerst samen eten als er geen eten is. Daarom zoeken
we mensen die een keer zouden willen koken voor ongeveer 10-15 jongeren. Mocht u het leuk vinden om
voor een groep hongerige en enthousiaste jongeren te koken, meld u zich dan aan bij ds. Irma Pijpers.

Pelgrimswandeling zaterdag 8 oktober ‘wandelen in Gods tuin’
Startpunt: Boskapel Laag-Soeren om 9:00 uur aldaar, of om 8:30 uur verzamelen bij de Wijngaard.
Kosten: € 5 p.p., graag contant meenemen. Dit dragen wij af als gift aan de gastkerk. We horen iets over
de historie van de Boskapel. Na een ochtendgebed gaan we in stilte op weg. Naast stilte is er ook
bezinning en verbinding. De wandeling zal ongeveer 7 km zijn. Zorg voor goede wandelschoenen. Uiterlijk
12:00 uur zijn we terug en sluiten we af. Wil je meewandelen? Van harte welkom! Meld je dan aan per
mail of telefonisch bij Ronald Heins of Coby Langeveld (cobylangeveld@xs4all.nl, 06-48818447)
Platform Geloven in Zutphen
Vanuit het Platform Geloven in Zutphen zijn we bezig om een Kerst lichtjestocht te organiseren en wel op
vrijdag 16 december tussen 16.00 en 18.00 uur. Onze gedachte achter deze tocht is dat alle inwoners
van Zutphen en Warnsveld de gelegenheid krijgen om in aanraking te komen met het kerstevangelie. We
zetten daarvoor een tocht uit door het centrum van Zutphen. In die route zijn 7 highlights aangebracht
waar een onderdeel van het kerstverhaal wordt belicht. De route is met lichtjes gemarkeerd en begint en
eindigt bij de Walburgiskerk. Vanuit onze gemeente helpen ds.Irma Pijpers, Adriaan van Oosten en Nico
Visser mee om dit te organiseren. Zij kunnen dit niet alleen en zoeken hulp van zowel groepen mensen als
individuen.
Heel concreet hebben wij het volgende nodig:
➢ figuranten
➢ mensen of groepen die een scène willen uitbeelden
➢ cateringmedewerkers
➢ materiaalmensen
➢ routeversierders
➢ regie mensen
U kunt zich individueel opgeven, u kunt zich ook als lid van een groep opgeven. Jeugdgroepen,
vriendengroepen, kindergroepen, bijbelstudiegroepen, kringen, alle soorten van groepen zijn van harte
welkom hun handen uit de mouwen te steken. Het hoeven geen kerk gerelateerde groepen te zijn, u mag
ook met uw buren iets organiseren. Vergeet u niet door te geven wat u zou willen doen als bijdrage aan de
lichtjestocht. Voor vragen en opgaven kunt u terecht bij:
Nico Visser (Annekenico.visser@gmail.com 06-24741172). Een uitgebreide versie van deze oproep
zit als bijlage bij de kerkbrief.
Kerkbrief
Elke donderdag tot uiterlijk 18:00 uur kunt op mailadres kerkbrief@pknzutphen.nl uw kopij aanleveren.
Bij te veel kopij kan tekst worden ingekort of volstaan worden met verwijzing naar website/Kerkzin.
Graag beknopte teksten (max.100 woorden) aanleveren. Gert Aartsen

