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Collecten
De eerste collecte is voor de diaconie en de
tweede voor de glas-in-lood ramen 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 tweede collecte is bestemd voor de actie glas-in-lood ramen. Er is ongeveer € 25.000 nodig om deze
zo te isoleren dat ze geen warmte meer lekken. U kunt uw bijdrage voor dit doel 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!
Weer kerken in De Wijngaard
Wij kerken weer 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
Taizéviering 20 november
Vandaag 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 de Martinuskerk!
Jacoline Kleingeld
ps: de volgende vieringen zijn op 15 januari, 19 februari, 19 maart en 16 april.
Middagpauzedienst 24 november
De middagpauzeviering van donderdag 24 november is de jaarlijkse afsluiting van 31 jaar diensten en de
viering van een nieuw kerkelijk jaar. Er is zang (Menno Slagter) en muziek, voorganger is ds. Wim Stolte.
U bent welkom in de Lutherse kerk, gelegen aan de Beukerstraat. De korte dienst begint zoals gewoonlijk
om 12:15 uur.
Lichtjestocht 16 december
Voor de Kerst lichtjestocht op 16 december zoeken we nog mensen die een (kleine) rol willen spelen in
een scene. Zo is er nog plek voor 2 van de 3 koningen/wijzen, Jozef en Maria, en er kunnen niet genoeg
herders zijn. We kunnen ook nog vrijwilligers gebruiken die op de dag zelf het vuur/lichtjes brandende
houden van 16:00 tot 18:00 uur. Glazen potjes, liefst grote, zijn ook welkom In te leveren bij mij thuis.
Nico Visser, Lijmerij 31,7202 AZ Zutphen, mobiel: 06-24741172 of email: annekenico.visser@gmail.com

Schrijfactie 11 december
Het is op 10 december de dag van de mensenrechten. Mensenrechten zijn geen voorrechten maar zijn
noodzakelijk om een respectvol leven te kunnen leiden. Ook dit jaar willen we graag onze aandacht geven
aan mensen die iedere dag moeten vechten voor hun mensenrechten. Traditioneel gezien doen we dit
door mee te doen met de Amnesty Schrijfactie Write for Rights. Laat je horen en zien op zondag 11
december in de Wijngaard! We gaan schrijven in de kleine zaal tussen 11:00 en 13:00 uur.
De diaconie draagt zorg voor de verzending. Vorig jaar heb ik meer dan 70 brieven en kaarten gepost, dat
moeten we weer kunnen evenaren met elkaar! Kan of wil je er niet bij zijn deze zondag, schrijven kan ook
via de website van Amnesty International of via amnestyinternational.nl en schrijf digitaal, op elk moment
dat het je schikt. Wat zijn we bevoorrecht dat wij hier kunnen leven. Laten we recht doen aan onrecht!
Schrijf mee.
Warme groet, Willemien Erbrink
Zendingserfgoedkalender 2023
Het jaar 2023 is in aantocht en een kalender kan daarbij heel handig zijn. Een kalender kan ook mooi zijn
om naar te kijken en onze blik verruimen door een beeld te geven van een ander deel van de wereld. Dat
doet de zendingserfgoedkalender met als thema: Een nieuwe weg met Christus. De kalender geeft een
introductie in de geschiedenis van China en over recente ontwikkelingen van het Christendom
daar. Verder een overzicht in vogelvlucht van voorbeelden van christelijke kunst . Dit startte in
de strenge periode van het rode boekje van Mao, de Culturele Revolutie en de Grote sprong
voorwaarts. Deze kunst sluit nauw aan bij de traditionele kunst en kunstt echnieken van het
immense land. U kunt de kalender bestellen door aanmelding via de intekenlijst tot
11 december of Taco Bais mobiel te bellen (06-39501161)
Energietoeslag niet (helemaal) nodig?
In zowel november als december ontvangen alle huishoudens € 190 energietoeslag ter compensatie van
de gestegen energiekosten. Voor velen zal dit wat lucht opleveren in een mogelijk moeilijke financiële
situatie, anderen hebben de toeslag helemaal niet of niet helemaal nodig. Die laatste groep geven we in
overweging de toeslag (deels) te gebruiken voor een (extra) gift aan de kerk. Bijvoorbeeld voor één van de
doelcollecten van dit jaar, zoals Kliederkerk, Kerk in de Stad of Kerk op Schoot of heel specifiek kerkblad
KerkZIN of de actie voor de glas-in-lood-ramen. Uw (extra) bijdragen zijn van harte welkom op
bankrekening NL29 RABO 0373 7340 34 t.n.v. CvK Prot. Gemeente Zutphen. Als u uw gift voor een
bepaald doel wilt bestemmen, wilt u dat dan vermelden? Vergeet niet dat giften aan de kerk fiscaal
aftrekbaar kunnen zijn. Op voorhand hartelijk dank!
Begroting diaconie 2023
De diaconie heeft in haar vergadering van 12 oktober jl. de begroting voor 2023 opgesteld. In verkorte
vorm verwacht de diaconie aan inkomsten € 18.375 en aan uitgaven € 113.375, zodat het verwachte
resultaat uitkomt op - € 95.000. Deze begroting is ter inzage op te vragen via: diaconie@pknzutphen.nl.
Namens de diaconie, John Buitenhuis
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

