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Wijngaard
Voorganger: ds. Ronald Heins
Organist: Wilmer de Jong
Lector: Menno Slagter
Kosters: Eugène de la Rambelje en Hennie
Brussaard

Techniek: Albert Bosveld en Werner Beldman
Collecten
De eerste collecte is voor de diaconie en de
tweede voor kerk

Mededelingen
Liturgische schikking eerste advent
Vijgen zijn bijzondere vruchten in de Bijbel. Ze geven iets weer van het goede leven, van leven in Gods
nabijheid. De vijgenboom is een van de eerste bomen die bloesem geeft. Ook al is het nog koud, de boom
bloeit al. Dat is een teken van hoop. In de schikking zien we Gods tuin met vijgentakken en bladeren. Ook
het licht van eerste advent mag stralen in de tuin.
Collecten
U kunt uw bijdrage voor de diaconie overmaken op reknr.NL61 RABO 0376 7008 82 of de Givt-app
collecte 1.
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!
Maaltijden in de adventstijd in de Wijngaard
De maaltijdgroep komt in de adventsweken weer iedere woensdag (30 november, 7, 14 en 21 december)
samen rond de tafel. De sfeer is ingetogen feestelijk: we zien vol verwachting uit naar het feest van Jezus
geboorte. We volgen de lezingen van de zondag en staan kort stil bij het thema “Leven in Gods tuin”.
Er wordt voor soep gezorgd en het is de bedoeling dat iedereen zijn/haar (feestelijk) belegde
boterhammen meeneemt om met elkaar te delen. Iedereen is welkom. We starten om 18:00 uur en sluiten
rond 19:00 uur af. Voor vragen en/of aanmelden: corinaterlouw@telfort.nl of 0575-510993
Redactie KerkZIN
In het voorjaar van 2023 ontstaan er twee vacatures binnen de redactie van KerkZIN, vanwege de
verhuizing van één van de redacteuren en omdat een andere redacteur na vele jaren wil stoppen. Daarom
zijn wij op zoek naar 2 personen die de redactie willen completeren. Hebt u belangstelling, of wilt u eens
meedraaien met de opmaak van een volgende editie? De redactie ziet uw bericht graag tegemoet op het
volgende e-mail adres: kerkblad@pknzutphen.nl.
Bedankt
Voor alle vormen van meeleven en troost na het overlijden van Ab, willen wij u allen hartelijk danken.
Het heeft ons heel goed gedaan.
Joke Mulder-Janssen, kinderen en kleinkinderen.

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)
Lichtjestocht 16 december
Voor de lichtjestocht op 16 december van 16:00 tot 18.00 uur zijn we nog op zoek naar grote inklapbare
tafels zogenaamde ‘biertafels’ en naar partytenten. Het zou ons erg helpen als u dan zelf de spullen kunt
neerzetten en na afloop weer ophalen. Inmiddels is er iemand die Maria wil spelen maar hebben we nog
geen Jozef en er mag ook nog wel een herder bij komen. Voor opgave bellen of mailen met Nico Visser
T:06-24741172 E: annekenico.visser@gmail.com.
Glazen potjes, liefst grote, kunt u inleveren op Lijmerij 31 of in de Wijngaard.
Hulpvraag van het C.O.A. – AZC Zutphen
Graag willen we de jongeren tussen 15 – 18 jaar wat meer bieden, onder andere films in ons eigen
theatertje: Hierbij zoeken we een aantal vrijwilligers (twee per avond) voor ontmoeting en het draaien van
films. Enige kennis van beeld en geluid is gewenst. Heb je interesse neem dan contact op met
Rien Baauw (contact persoon K en V / COA ), tel: 06 -10326925, mailadres rd.baauw@hetnet.nl
Woensdag middaggroep Eekschuur / Warnsveld
De Eekschuur is op woensdagmiddag een plek voor ontmoeting en taaloefening van 14.00 – 16.00 uur.
Door de grote groep bezoekers zijn we opzoek naar meer vrijwilligers. Heb je interesse neem dan contact
op met: Janny de Visser tel: 0575 -528403, Deddie van Alphen tel: 0575 -574358 of
Rien Baauw 06 -10326925. Of kom op woensdagmiddag even op bezoek !
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

