
 
             K e r k b r i e f 

           Protestantse Gemeente Zutphen          
      

   
Bij de diensten  Nummer 3 – 15 januari 2023 

   
Wijngaard   Techniek: Bart Ooms en Werner Beldman 

Voorganger: ds. Ronald Heins      

Organist: Klaas Stok   Collecten 

Lector: Gerard van der Brug     De eerste collecte is voor de diaconie  

Kosters: Carla van Wouwe en Jan de Groot    en de tweede voor de kerk  

      

 
Mededelingen 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan naar mw. Dommerhold, Bernerstraat 7 en naar mw. ten Hoven, Klein Engelenburg 
kamer 3, Spoorstraat 1 Brummen. Een bloemenkaart gaat naar mw. van Hasselt, Revalidatiecentrum 
Intermezzo, Harderwijkerweg 1, 6952 AA Dieren.  
 
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, dit bij specificatie aangeven. 

 
Heilig Avondmaal 

Vanwege de doopdienst op 15 januari is de Avondmaalsviering verzet naar 29 januari.  
 
Vertrek ds. Heins 
Voor alle gemeenteleden zijn er twee momenten om persoonlijk afscheid van ds. Heins te nemen. 
Allereerst op vrijdagavond 3 februari. Dan organiseren een mooie feestavond in de Wijngaard. Inloop 
vanaf 19.00 uur, dan is de deur open en is er koffie/thee met wat lekkers.   
Een avond van terugblikken, herinneringen ophalen, waardering en dank uitspreken, muziek, enz.  Het 
programma vullen we met elkaar in, dus het wordt hoe dan ook een bijzondere avond. We kijken er naar 
uit! Wilt u laten weten wat u als groep of als individu voor idee heeft? Adriaan van Oosten en Alice Hilbers 
wachten met plezier op alle reacties!  
Het tweede moment is na de afscheidsdienst op zondag 5 februari, waarin hij zelf voorgaat en waarvoor 
ook gasten van buiten onze gemeente zijn uitgenodigd. Met elkaar verzorgen we een uitgebreid 
taartenbuffet bij de koffie. Wilt u iets lekkers maken (of kopen) en dat die zondagochtend meenemen naar 
de kerk? Dat stallen we dan uit op tafels, zodat het een mooi feestelijk buffet wordt. Wilt u aan Tineke 
Wijers of Carla van Wouwe laten weten wat u meeneemt?  
We kregen al enthousiaste reacties op de plannen voor het afscheid van Ronald Heins en de eerste 
bijdragen voor het cadeau hebben we ook ontvangen. Dank!! 
Nog even dit: helaas is in de brief bij KerkZin een fout rek.nr. vermeld voor uw bijdrage voor het cadeau 
voor ds. Heins. Het moet zijn: NL29 RABO 0373 7340 34 t.n.v. Coll. van Kerkrentmeesters van de Prot. 
Gem. Zutphen. o.v.v. afscheid ds. Heins.   
 
 
 



Taizévieringen dicht bij huis 
Vandaag zondag 15 januari 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 (ook) de Martinuskerk! 
Jacoline Kleingeld  
De andere data in dit seizoen zijn:19 februari,19 maart en 16 april. 
 
Voedselbank zoekt vrijwilligers 
In de week van maandag 30 januari t/m zaterdag 4 februari zal de Voedselbank bij de drie AH-winkels 
in Zutphen en Warnsveld een inzamelactie “Op een lege maag kan je niet leven” houden. Hiervoor zoeken 
zij vrijwilligers, die in de winkels klanten aanspreken en boodschappenbriefjes uitdelen. Wilt u een 
dagdeel, van 9:30 – 13:30 uur of van 13:30 – 17:30 uur, helpen dan kunt u opgeven 
via: info@voedselbank.nl of 06-146 146 30 (Wim van Heerde). 
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  
 
 


