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Walburgiskerk
Voorganger: ds. Irma Pijpers-Hogendoorn
Organist: Klaas Stok
Lector: Menno Slagter
Kosters: Yvonne van der Veeken en Hennie
Brussaard

Techniek: Albert Bosveld en Berto
Salfischberger
Collecten
De eerste collecte is voor Voedselbank en de
tweede voor de Kerk

Mededelingen
Collecten
De eerste collecte is voor de Voedselbank. Als gevolg van sterk stijgende prijzen zijn er steeds meer
mensen aangewezen op de Voedselbank in de Mars. Onze diaconie stelt jaarlijks € 5000 beschikbaar aan
de Voedselbank, waarvoor meestal fruit en groenten worden gekocht, maar we willen dit bedrag verhogen.
Vandaag heel graag jullie bijdrage voor de Voedselbank. Ook kunnen we wekelijks weer houdbare
producten meenemen naar de kerk.
U kunt uw bijdrage voor de diaconie overmaken op reknr.NL61 RABO 0376 7008 82 of de Givt-app
collecte 1.
De tweede collecte is voor de kerk.
U kunt uw bijdrage voor de kerk overmaken op reknr.NL29 RABO 0373 7340 34 of de Givt-app collecte 2.
Digitaal geven via Givt-app
U kunt geven via de bijgevoegde QR-code. Daarmee kunt u waar u ook bent
door middel van 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!
Dankdag zondag 30 oktober, Voedselbank
De Voedselbank heeft dringend behoefte aan houdbare producten voor de wekelijke voedselpakketten.
De Diaconie heeft daarom besloten om vanaf zondag 6 november wekelijks voedsel in te zamelen. Er
staat ’s zondags een krat bij de ingang van de kerk. Er wordt om de volgende producten gevraagd: rijst,
pasta, mie, pastasaus, kruidenmix, groente en fruit in blik of glas, houdbare melk, zoet broodbeleg,
beschuit, knäckebröd, tarwebiscuits en thee.
Een financiële bijdrage is ook welkom op de rekening van de Diaconie Protestantse Gemeente Zutphen
nr. NL61 RAB0 0376 7008 82.
Koffie-ochtend op woensdag
Iedere woensdagmorgen van 10.00 – 11.30 uur houden we Open Huis in de grote zaal van de Wijngaard.
U kunt er koffiedrinken, een spelletje doen, elkaar ontmoeten. Woensdag, 2 november
komt onze nieuwe kerkelijk werker, de heer Martin Rus kennismaken.
U bent van harte welkom, uw gastvrouwen, Elly Mannak en Dinie Meijer

Aanstelling Kerkelijk Werker
Martin Rus zal per 1 november a.s. worden benoemd tot pastoraal werker en als zodanig ‘in de bediening
worden gesteld’. Martin is 61 jaar, woont in Cothen en heeft ruime ervaring o.a. in het ouderenpastoraat.
De bevestiging zal plaatsvinden in de dienst op zondag 13 november a.s.
De kerkenraad is blij met dit resultaat van de sollicitatieprocedure en verwacht dat Martin een belangrijke
ondersteuning zal zijn voor het pastoraat in onze gemeente.
Nel van Houwelingen, scriba
Andere indeling kerkzaal
Vandaag is de kerkzaal in de Walburgiskerk nog een keer anders ingedeeld. Dat heeft alles te maken met
het feit dat de opvoering van “1572, ramp en veerkracht” over de geschiedenis van Zutphen dan in de kerk
plaatsvindt. Wij, als gemeente, vieren gewoon onze diensten met een tribune in de kerkzaal. We kunnen
dan ook van die tribune gebruik maken. Voor de tribune zullen diverse rijen stoelen staan voor diegenen
die zitten op de tribune toch wat vreemd vinden. Vanwege de opvoering van het stuk (en de tribune in de
kerkzaal) is onze gedachtenisdienst in goed overleg verschoven naar 6 november 2022. Laat u vooral niet
afschrikken maar geniet, kom vieren u/jij bent van harte welkom. Reageren? Info@pknzutphen.nl
Actiedag Glas-In-Lood
Hoewel de actiedag op 19 november kleinschalig van opzet lijkt te worden, gaat die wel door. Zo hebben
we tóch een aftrap van de actie voor de glas-in-loodramen.
De glas-in-loodramen in De Wijngaard vormen nu nog een ‘warmtelek’. Daarom is er een flinke restauratie
en isolatie nodig. Op die manier kunnen we ook duurzame kerk zijn.
Veel ideeën zijn er al, sommige daarvan hebben ook al invulling gekregen.
Om de actiedag goed te kunnen laten slagen zijn we nog op zoek naar mensen die:
- Broodjes willen smeren voor de lunch van de deelnemers
- Willen helpen broodjes en soep voor de lunch te verkopen aan bezoekers
- Op de dag zelf ogen en oren willen zijn om een goed en veilig verloop mogelijk te maken.
- Vooraf maaltijden willen klaarmaken die we kunnen verkopen om mee naar huis te nemen. (er zijn
er al enkelen)
- Hun taarten, cakes en wat er verder nog komt willen aanbieden om te verkopen.
- Als veilingmeester willen/kunnen optreden
- Zich bij ons melden als ze iets aanbieden wat geveild kan/mag worden
- De taak van coördinator op zich willen nemen. (Nu belast het ons als kerkrentmeesters te veel.)
Meld u aan 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 specifiek bedoeld voor deze actie kunt u nu al overmaken op NL 29 RABO 03737 34034 t.n.v.
C.v.K Prot. Gem. Zutphen onder vermelding van Glas in lood.
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

