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Wijngaard
Voorganger: ds. Ronald Heins
Organist: Bram van Oort
Lector: Jan Marten Praamsma
Kosters: Dolf en Ineke Ponger

Techniek: Berto Salfischberger en Bart Ooms
Collecten
De eerste collecte is voor de diaconie en de
tweede voor de glas-in-loodramen actie

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 is vandaag bestemd voor het fonds voor het restaureren en isoleren van de glasin-loodramen in De Wijngaard. Een eerste inschatting is dat er minimaal € 25.000 nodig is. De tussen
stand 1.225 euro.
In de hal van De Wijngaard komt een kleurloze foto van een van de ramen te staan.
Die loopt vol met kleur naar mate we dichter bij het streefbedrag komen. 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!
Beroep ds. Ronald Heins
De kerkenraad ontving begin november het bericht dat onze broeders en zusters van de protestantse
gemeente Spankeren - Laag-Soeren - Dieren een beroep zullen uitbrengen op ds. Ronald Heins.
De komende drie weken heeft hij de gelegenheid dat beroep te overwegen. Wij wensen hem en zijn gezin
daarbij sterkte en inzicht om een goede beslissing te nemen.
Weer kerken in De Wijngaard
Vandaag gaan wij weer kerken in De Wijngaard. Normaal noemen wij dat de “warme kerk”, omdat deze
beter verwarmd kan worden dan de Walburgiskerk. Binnen het College van Kerkrentmeesters hebben wij
besloten i.v.m. de hoge energiekosten de verwarming in De Wijngaard een paar graden lager te zetten.
Dus houdt u er rekening mee dat u voldoende warm gekleed bent, een extra trui of vest zal uitkomst
bieden.
Namens het College van Kerkrentmeesters, Freek Pennings
Werk in uitvoering - Beeld en Geluid
Zoals u wellicht opgemerkt heeft, wordt de apparatuur voor beeld en geluid tijdens de kerkdiensten
vernieuwd/vervangen. Dit geldt zowel voor De Wijngaard als de Walburgiskerk. Het is niet haalbaar om bij
de eerste kerkdiensten in de Wijngaard al gebruik te maken van de nieuwe apparatuur. Het streamteam is
nog druk bezig de apparatuur te programmeren. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.
Vanuit het streamteam en het College van Kerkrentmeesters

Uitnodiging: samen spelen is pas fijn!
Vandaag treffen we elkaar voor de kerkdienst weer in De Wijngaard. We gaan deze samenkomst nóg
meer vieren doordat de jongere gemeenteleden ná de dienst een gezellig en informeel samenzijn met
gezelschapsspelletjes organiseren. Zo willen we mensen van alle leeftijden meer met elkaar verbonden
laten zijn. Iedereen is daarom van harte welkom om tijdens en na het koffiedrinken samen spelletjes te
doen. Sjoelen, 4-op een-rij, Kolonisten van Catan, Halli Galli… Neem vooral ook je eigen favoriete spel
mee, dan kun je dat samen met anderen spelen! Voor een eenvoudige lunch (soep met broodjes) wordt
gezorgd. Groeten van de jeugdraad (Arinda, Ginny, Irma, Karlijn, Mineke, Nico, Ruth, Taeke)
Een Stap Verder
Wie kan ons helpen aan de film "Legende van de Verwoesting" of "Legends of Destruction"? Het is een
levendige animatiefilm over de verwoesting van de Joodse Tempel uitgebracht in 2021-2022. Het lijkt erop
dat deze te downloaden is (wellicht tegen een bepaalde prijs), maar het lukt ons tot nog toe niet.
Wellicht weet één van u een weg, hoe wij de film met ESV kunnen gaan bekijken.
Stuur uw reactie naar Remco van Reen, remcovanreen@gmail.com .
Glas in lood actiedag 19 november
De actiedag komt steeds dichterbij. Om het een fijne actiedag laten zijn zoeken we nog mensen die:
✓ 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.
✓ Hun taarten, cakes en wat er verder nog komt willen aanbieden om te verkopen.
✓ Zich bij ons melden als ze iets aanbieden wat geveild kan/mag worden (graag vooraf melden in
verband met een te maken veilingboekje).
✓ Een raambiljet willen ophangen dat na kerktijd bij de uitgang ligt.
✓ Op 19 december naar de Wijngaard willen komen om elkaar te ontmoeten, spullen te kopen of te
nuttigen.
✓ Geen zin hebben in koken, er zullen kant klaar gemaakte maaltijden ter verkoop worden
aangeboden die u alleen nog warm moet maken.
✓ Boeken voor de boekenmarkt willen aanbieden. Deze kunnen op vrijdagavond 18 november
vanaf 18.00 uur in de Wijngaard worden afgegeven.
Meldt u/je 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’.
Lichtjestocht
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
✓ regiemensen.
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).
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

