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Bij de diensten                                                                 Nummer 6 – 5 februari 2023                                                                                      

Wijngaard 
Voorganger: ds. Ronald Heins   
Organist: Wilmer de Jong, Klaas Stok en      
Bram van Oort   
Lector: Adriaan van Oosten   
Kosters: Carla van Wouwe en Jan de Groot 

Techniek: Berto Safischberger en                  
Werner Beldman  
 
Collecten 
De eerste collecte is voor Pakistan en de tweede 
voor de kerk

 

Mededelingen 
 
Bloemengroet 
De bloemen gaan naar de fam. Heins, Warnsveldseweg 12 te Zutphen. 
 
Collecten 
In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie jongeren met vakopleidingen en leningen. Na het afronden van de 
opleiding krijgen jongeren begeleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt zij 
jongeren die een universitaire studie willen volgen, zich voor te bereiden op de toelatingstest die daarvoor 
geldt. Het doel van dit project is niet alleen om jongeren economisch zelfstandig te maken, maar ook om 
jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij elkaar te brengen, waardoor er meer onderling 
begrip ontstaat. U kunt uw bijdrage voor dit doel 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. 

 
Huispaaskaarsen 
Ook dit voorjaar kunt u een huispaaskaars bestellen. Vanaf zondag 29 januari t/m 
zondag 26 februari  ligt er een lijst met afbeeldingen in de hal van “De Wijngaard”.  Voor degenen die de 
diensten via YouTube volgen is het mogelijk de kaarsen te bestellen bij Coby Aartsen, bij voorkeur via de 
mail cobyaartsen@outlook.com of telefonisch 06-33434361. Een foto van de afbeeldingen wordt op de 
website geplaatst. Uw huispaaskaars kunt u ophalen op zondag 26 maart en zondag 2 april, na de 
kerkdienst. Is dit voor u niet mogelijk, neem dan contact op met bovenstaand mailadres of 
telefoonnummer. Het verzoek is om uw kaars met gepast contant geld te betalen. N.B. De prijzen zijn 
exclusief verzendkosten. De huispaaskaarsen zijn leverbaar in de volgende opdruk- en 
wasreliëfuitvoeringen: Ark van Noach, De prijs bedraagt € 40,00 voor de hoogte van 30 cm, € 50,00 voor 
de hoogte van 40 cm en € 85,00 voor de hoogte van 60 cm. Daarnaast zijn er 4 verschillende uitvoeringen 
alleen in wasreliëf: Agnus Dei, Vrede, Vredesduif en Chi-Rho kruis.  
De prijs bedraagt € 24,50 voor de hoogte van 25 cm, € 32,00 voor de hoogte van 30 cm, € 40,00 voor de 
hoogte van 40 cm en € 70,00 voor de hoogte van 60 cm. Wie een huispaaskaars besteld heeft, wordt 
uitgenodigd deze mee te nemen naar de viering van de Paaswake. De nieuwe huispaaskaars kan dan 
voor de eerste keer ontstoken worden aan de Paaskaars in de kerk.  
Namens de Werkgroep Vieren, 
Coby Aartsen  
 
 
 



 
Werkgroep Vieren zoekt uitbreiding !! 
De Werkgroep Vieren is één van de adviesorganen van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente 
Zutphen. Op eigen initiatief of op verzoek van de kerkenraad adviseert de werkgroep over onderwerpen 
die met de eredienst en vieren in het algemeen te maken hebben. De werkgroep houdt zich o.m. bezig 
met: 

- het liturgisch gebruik van beide kerkgebouwen 

- meedenken over de invulling van kerkmuziek.  

- overleg voeren met de diakenen die verantwoordelijk zijn voor de diensten van Schrift en Tafel. 

- bezinning op de liturgische vormgeving van de eredienst 

- vooruitzien naar en evalueren van de vieringen.  

- regelmatig overleg met vertegenwoordigers van de lectorengroep, liturgisch bloemschikgroep en 
kerkmusici. 
Graag zouden we ons team uitgebreid willen zien met mensen die belangstelling hebben voor en mee 
willen denken bij alle hierboven genoemde onderwerpen. We geven met plezier verdere informatie, 
mondeling bijvoorbeeld na de zondagse viering of schriftelijk via werkgroepvieren@pknzutphen.nl.  
Namens de Werkgroep Vieren, 
Coby Aartsen 
 
Kliederkerk 
Op zondag 12 februari is er weer een Kliederkerk. We gaan het verhaal van de wonderbare spijziging 
ontdekken. Dit gaat over Jezus die met 5 broden en 2 vissen een paar duizend mensen te eten geeft. We 
gaan spelen, knutselen, broodjes bakken en samen vieren. Iedereen is welkom en speciaal natuurlijk de 
kinderen!  De limonade en de koffie staan om 13.30 uur klaar, en om 14.00 uur begint de Kliederkerk in de 
Wijngaard. 
 
Vrijwillige koster(s) gevraagd  
Het team van de vrijwillige kosters is nog steeds op zoek naar één of het liefst twee nieuwe collega’s. Het 
werk van de vrijwillige koster is heel gevarieerd, leuk en dankbaar werk. Ook is het een mooie manier om 
nog meer gemeenteleden te leren kennen en te ontmoeten. Heeft u interesse, wilt u een keer meelopen of 
heeft u vragen? U bent van harte welkom en kunt contact opnemen met Carla van Wouwe 
dewijngaard@pknzutphen.nl 
 
Meedoen aan de Hanzeloop  
Hou je van hardlopen en/of ben je goed in team builden? Dan zoeken we jou! Op zondag 4 juni 2023 
wordt de Hanzeloop weer gehouden. Graag zouden wij dit jaar als PKN meedoen aan de Hanzeloop voor 
bedrijven en organisaties. Met een (of meerdere) team(s) van 3-5 personen rennen we de 5 of 10 km. De 
eerste loper (ds. Irma Pijpers) heeft zich al gemeld. Het idee is om door te rennen ook geld in te zamelen 
voor het doel van dit jaar, het isoleren van het glas-in-lood in de Wijngaard. Ook interesse om je goede 
voornemens voor 2023 om te zetten in een actie? Meld je dan bij Eveline van Hilten voor meer informatie, 
e.vanhilten@outlook.com  
 
Aktiekerkbalans 
Afgelopen zaterdag zijn alle enveloppen die door de lopers opgehaald zijn door het college in ontvangst 
genomen. Ook via deze weg willen we de lopers heel hartelijk bedanken voor het brengen en ophalen van 
de enveloppen! Inmiddels zijn er 647 toezeggingsformulieren van de 890 retour en ook meteen verwerkt 
(73%). De tussenstand is 205.800 euro. We zien dat velen gehoor hebben gegeven aan de oproep - zo 
mogelijk - de vrijwillige bijdrage te verhogen. Dat is heel erg fijn en hoopvol! Dank daar voor! Zoals u ziet 
missen we nog 27% van de formulieren, we hopen van harte dat degene die het formulier nog niet retour 
hebben gestuurd, dat als nog willen doen. Alvast bedankt voor uw medewerking.  
Hartelijke groet, de kerkenraad en het college van kerkrentmeesters. 
 
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  
 


