
 
             K e r k b r i e f 

           Protestantse Gemeente Zutphen          
      

   
Bij de diensten  Nummer 2 - 8 januari 2023 

   
Wijngaard   Techniek: Berto Salfischberger en  

Voorganger: Ds. Irma Pijpers-Hoogendoorn   Werner Beldman  

Organist: Klaas Stok     
Lector: Christiaan van der Hout    Collecten 

Kosters: Hennie Brussaard en    
De eerste collecte is voor de Stichting 
PlattelandsOntwikkeling Tanga in Tanzania  

Yvonne van der Veeken   en de tweede voor de Kerk 
      

 
Mededelingen 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan naar mw. Wassink, van Dorenborchstraat 1, de Polbeek, app 161 en naar dhr. Jansen, 
Sloetstraat 28.   
 
Collecten 
U kunt uw bijdrage voor de Stichting PlattelandsOntwikkeling Tanga in Tanzania 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. 

 
Nieuwjaarsbijeenkomst 8 januari  
De traditionele Nieuwjaarsbijeenkomst is na de dienst vandaag. Er wordt dan na de 
koffie ook een glaasje wijn of sap aangeboden. En we wisselen Nieuwjaarswensen uit!  
 
Deel licht met Oekraïne 
Na een overweldigende inzamelingsactie heeft de actiegroep besloten dat er meerdere transporten zullen 
plaatsvinden naar Oekraïne. Het eerste transport heeft twee weken geleden plaatsgevonden; twee bussen 
vol met kleding en generatoren hebben inmiddels de hulpbehoevenden in Oekraïne bereikt, tot aan 
Charkov in het oosten toe. Van het geld dat is ingezameld worden grotere generatoren gekocht die in de 
eerste helft van januari richting Oekraïne gaan. We willen bij dit transport ook graag kaarsen meenemen; 
daar is expliciet om gevraagd. Wilt u ons daarbij helpen? U kunt niet gebruikte kaarsen tot  
zondag 8 januari meenemen naar de kerk en ze bij binnenkomst in de daarvoor bestemde bak leggen. 
Alvast hartelijk dank! 
 
Doopdienst op 15 januari 
Volgende week wordt in ons midden Eefje Dorothé gedoopt. Zij is de dochter van Barend Pieter en Judith 
van Kooten en het zusje van Tibbe en Suze. 
 
Avondmaalsdienst 29 januari 
Anders dan in het kerkblad KerkZIN vermeld staat, zullen we het Heilig Avondmaal op 29 januari vieren. 
 
 
 



 
Noodroep! 
Wie, o wie wil/kan op elke vrijdag of zaterdag de afgedrukte liturgieën rondbrengen naar ouderen die zelf 
niet de mogelijkheden hebben om ze af te drukken. Op deze manier kunnen deze mensen toch mee 
blijven doen met onze gemeente. Het gaat om 23 adressen waarvan 9 in een zorgcentrum.  
Graag melden via info@pknzutphen.nl 
 
Vertrek ds. Heins 
We kregen al leuke reacties op de plannen voor het afscheid van Ronald Heins. Nog even in het kort:  
Na de dienst op 5 februari verzorgen we met elkaar een uitgebreid taartenbuffet. Wilt u iets lekkers 
maken (of kopen) en dat die zondagochtend meenemen naar de kerk? Dat stallen we dan uit op tafels, 
zodat het echt een feestelijk buffet wordt. Wilt u aan Tineke Wijers of Carla van Wouwe laten weten wat u 
meeneemt ? En op vrijdagavond 3 februari organiseren we een mooie feestavond in De Wijngaard. Een 
avond van terugblikken, herinneringen ophalen, waardering en dank uitspreken, muziek, enz. enz. Die 
avond vullen we ook met elkaar in, daardoor wordt het vast en zeker een bijzondere avond. We verheugen 
ons er al op! Wilt u laten weten wat u als groep of als individu voor idee heeft? Adriaan van Oosten en 
Alice Hilbers kijken met spanning uit naar alle reacties!  
 
Cadeau ds Heins (met het goede bankrekeningnummer) 
We willen graag  ds Heins bij zijn afscheid een leuk cadeau aanbieden. Daarvoor kloppen we ook bij u 
aan. Een bijdrage voor dat cadeau kunt u overmaken op het rekeningnummer van het College van 
Kerkrentmeesters van de Prot. Gem.Zutphen: NL29 RABO 0373 7340 34. o.v.v. afscheid ds. Heins.  
(NB Het bankrekeningnummer stond foutief vermeld op het inlegvel bij KerkZIN) 
Hartelijke groet van Alice, Adriaan, Bart, Carla, Joke, Mineke,Tineke en Nel (kerkenraad@pknzutphen.nl)  
 
Een mooi bericht 
De oproep voor ondersteuning bij het team voor de website en voor aanvulling van de redactie van 
KerkZin leverde een positieve reactie op. Een gemeentelid wil beide vacatures invullen. Daar zijn we blij 
mee en dankbaar voor. Heel veel plezier gewenst!  
 
Pelgrimswandeling zaterdag 14 januari 
De pelgrimswandeling zal starten vanaf de Wijngaard, Wilhelminalaan 3, Zutphen. Om 9:00 uur willen we 
beginnen met een morgengebed in de aandachtsplek van De Wijngaard. Na het morgengebed drinken we 
koffie/thee en daarna gaan we in stilte wandelen. De tocht is ongeveer 8 km. We lopen onder meer langs 
de Berkel en over landgoederen. Halverwege de wandeling is er gelegenheid om onze gedachten met 
elkaar te delen. Je bent van harte welkom om mee te wandelen, de kosten voor deze wandeling bedragen 
zoals altijd € 5,--. Het zou fijn zijn als je dit gepast mee neemt.  
Je kunt je opgeven tot uiterlijk 12 januari bij Bartha Pluim barthapluim@gmail.com 
Bartha Pluim en Coby Aartsen 
 
Kliederkerk zoekt vrijwilligers 
Drie keer per jaar vieren we Kliederkerk. Dat wordt voorbereid door een enthousiaste groep vrijwilligers, 
maar de laatste tijd begint deze een beetje uit te dunnen. Daarom zijn we op zoek naar mensen die mee 
willen denken en organiseren. 
Meestal beginnen we een halve maand van tevoren met nadenken over een thema en/of Bijbelverhaal. 
Dat lezen we samen grondig en kijken wat ons daarbij opvalt. Daarna bedenken we een aantal activiteiten 
die de deelnemers van Kliederkerk kunnen doen. Lid zijn van het Kliederkerk-team kost je per Kliederkerk 
ongeveer 2 avonden en een zondagmiddag (13:00-16:30/17:00 uur). Soms zit er nog wat voorbereiding in 
de vorm van dingen kopen of maken bij. Je hoeft niet jong en dynamisch te zijn, zelfs niet creatief. Wel 
nieuwsgierig naar meerdere kanten van het Bijbelverhaal of thema! Voor meer informatie of aanmelden 
kan je terecht bij Irma Pijpers, pijpers@pknzutphen.nl of 0575-785490 
 
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  


