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Walburgiskerk
Voorganger: ds. Irma-pijpers-Hoogendoorn
Organist: Klaas Stok
Lector: Adriaan van Oosten
Kosters: Carla van Wouwe en Yvonne van der
Veeken

Techniek: Bertho Salfisberger 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 d.m.v. de Givt-app
collecte 1. De collecte voor de kerk kunt u storten op reknr.NL29 RABO 0373 7340 34 of d.m.v. de Givtapp 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!
Koorvespers
Vanmiddag zijn er weer koorvespers in de Walburgiskerk. Het Catharina Collegium uit Doetinchem onder
leiding van Elske te Lindert zal deze verzorgen met onder andere muziek van Praetorius en Stravinsky.
Ds. Stijn van der Woude uit Warnsveld zal voorgaan in deze viering. Aanvang is 16:00 uur. De toegang
is gratis, er is wel een collecte aan de uitgang.
Bevestiging nieuwe ambtsdragers
De kerkenraad is verheugd dat Marietje Oltvoort bereid is voorzitter van het College van Kerkrentmeesters
te worden. Haar taak als kerkrentmeester wordt dan omgezet in het ambt van ouderling-kerkrentmeester.
Ook is de kerkenraad blij dat Taco Bais nogmaals een periode diaken wil zijn. Indien er geen gegronde
bezwaren worden ingebracht worden zij vandaag (her)bevestigd. Goed nieuws is ook dat Marca Zanting
als notulist de kerkenraadsvergaderingen gaat ondersteunen. Daarom zal zij in de dienst een verklaring
van geheimhouding afleggen.
Afscheid ambtsdragers
Vandaag nemen we afscheid van een heel aantal ambtsdragers. Rick Dollekamp, Adriaan van Oosten,
Enne de Boer, Bert Hilhorst, Willemien Erbrink en Doret Boonstra. Zij hebben zich lange tijd als ouderling
en/of diaken ingezet voor onze gemeente. Rick eerst als voorzitter van de diaconie en later als voorzitter
van het College van Kerkrentmeesters. Adriaan was 8 jaar lang de voorzitter van de kerkenraad. Enne en
Bert waren ambtsdrager in wijk noord en zuid. Willemien was onze ‘groene’ diaken en organiseerde de
avondmaalsvieringen en Doret was de scriba van de kerkenraad. Wij zijn hen veel dank verschuldigd.

Samen nadenken over de toekomst van de kerk
Onze kerk wordt alsmaar kleiner, en grijzer. In de nabije toekomst kunnen we daarom waarschijnlijk niet
met de ons vertrouwde vorm en manier van kerkzijn door. Het zal aan geld en mensen gaan ontbreken: de
predikantsformatie zal teruglopen en er zullen steeds minder vrijwilligers beschikbaar zijn. Een
heroriëntatie is daarom op zijn plaats. Als we durven te kiezen en te geloven in ons zelf als kerk, dan
kunnen we vast de toekomst met vertrouwen tegemoet zien. Daarom is iedereen van harte uitgenodigd
hier over te praten en samen na te denken over de toekomst, om te beginnen op 11 september, na
afloop van de dienst in de Walburgiskerk.
De werkgroep RANK nodigt hiervoor iedereen uit, ook de mensen die niet (zo vaak) in de kerk komen.
In de bijlage bij de Kerkbrief treft u uitgebreide informatie aan, de informatie staat ook op de website.
Jan Marten Praamsma, Douwe Bonnema, Pieter van Hilten, Ronald Heins, Irma Pijpers en Emma Gossink
Koffieochtend
Iedere woensdagmorgen houden we open huis in de “Wijngaard” van 10:00 uur tot 11:30 uur. Tijd voor
een kopje koffie, een praatje, een spelletje, kortom ontmoeting met elkaar. Iedereen is welkom, neem
gerust uw buurman/buurvrouw mee. We hebben geen vakantiestop en gaan in principe het hele jaar door.
Tot ziens, uw gastvrouwen: Elly Mannak en Dinie Meijer
Bachconcert Klaas Stok zondag 11 september
Altijd weer een feest, het jaarlijkse Bachconcert, Bach en Bader in de Walburgiskerk. Het concert is een
eerbetoon aan de grootste componist van orgelmuziek die ooit geleefd heeft: Johann Sebastian Bach. Bij
zijn benoeming tot organist van de Walburgiskerk in 1969, startte Bert Matter deze fraaie traditie. Zijn
opvolger Klaas Stok zet dit al vele jaren met verve voort. Het is de afsluiting van het ‘Open
Monumentenweekend’. Voorafgaand aan dit concert kunt u de Walburgiskerk en de orgelgalerij tot 15:30
uur bekijken. Aanvang 16:00 uur en de kosten zijn 12 euro.
Actie(dag) glas-in-loodramen de Wijngaard
Het College van Kerkrentmeesters vindt het passend dat in het kader van de Groene Kerk al het glas in
De Wijngaard goed is geïsoleerd. De glas-in-loodramen in De Wijngaard vormen nu echter nog een
‘warmtelek’. Daarnaast dient aan de glas-in-loodramen nogal wat onderhoud te worden verricht. Het
opstellen van een totaal kostenoverzicht (onderhoud en isolatie) is onderhanden. Volgens het college een
prima doel voor een geldwervingsactie. Daarom wordt op zaterdag 19 november aanstaande met een
actiedag de aftrap gegeven voor een langlopende actie. Zet u de datum vast in uw agenda?
Zoals bij de actiedag voor de Stoelenpot denken we weer aan kramen met verkoop van diverse waren,
boeken en lekkernijen maar ook weer aan bloemstukken, maaltijden en een dienstenveiling. Heeft u een
goed geldwervend idee, wilt u een kraam bemensen, of biedt u een dienst aan voor de veiling dan wel
wilt u helpen met de voorbereiding (we zoeken daarvoor nog 3 of 4 mensen)? Meld het via
info@pknzutphen.nl of door middel van een briefje in de brievenbus van het kerkelijk bureau. Schrijft u dan
s.v.p. wel op de envelop of in de onderwerpregel “Actiedag”. Bijdragen hiervoor kunt u nu al overmaken
op NL29 RABO 0373 7340 34 t.n.v. CvK Prot.Gem.Zutphen onder vermelding van Glas in lood. Uiteraard
komt er weer een geld-thermometer met tussenstanden. Momenteel is al € 1.015 ontvangen!
Namens het College van Kerkrentmeesters, Sjaak Meijer
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

