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Kerkgebouw 

Beukerstraat 10, 7201 KP Zutphen tel.: 0575-516593   

Postadres:  Korte Beukerstraat 15,  7201 KP Zutphen 

 

Secretariaat: ELG Zutphen, p/a Heeckerenlaan 24  

7203 BC Zutphen; e-mail: janvanbeijeren@planet.nl 

Kerkdiensten in Zutphen 

Elke zondag om 10.15 uur  

Predikant 

Mw. ds. Louisa Vos, Backermarke 59, 8016 LJ Zwolle  

tel: 06-44113497; e-mail: louisa.vos@gmail.com 

 

Ledenadministratie 

Dhr. Peter Folmer, Ramshof 19, 7232 DA Warnsveld 

tel.: 0575-521437; e-mail: peter@folmer-pruis.nl 

Koster 

Dhr. Peter van der Zalm, Rossinistraat 10, 7204 NX Zutphen  

tel.: 0575-523838 

Cantor 

vacant 

Organist 

Dhr. Jan de Ruiter, tel.: 06-50228776; ruiterjade@hotmail.com 

 

Website:  www.luthersegemeentezutphen.nl 

       info@luthersegemeentezutphen.nl 

 

Wie op facebook zit en “Lutherse gemeente Zutphen” intikt komt 

op onze site.   

 

Namen, telefoonnummers  en e-mailadressen van de 

kerkenraadsleden vindt u in het Kerkenwerkboekje. 

mailto:janvanbeijeren@planet.nl
mailto:ruiterjade@hotmail.com
mailto:info@luthersegemeentezutphen.nl
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Afscheid van u – een geduldige gemeente 

 

Lieve mensen, 

 

In de koude winter van 1962 werd ik geboren. En in de winter van 

2022 word ik 60 jaar en neem ik op Kerstmorgen afscheid van u als 

uw predikant. In een dienst zonder dat daar specifiek ‘andere 

mensen’ voor worden uitgenodigd. Zo wil ik het graag, midden in de 

gemeente en geen andere onrust. Daar ben ik gewoon niet dol op. 

Des te meer: fijn wanneer u er dan bij kunt zijn! 

Ruim 10 jaar mocht ik u als predikant dienen en troffen we elkaar 

rondom Woord en Sacrament. 

 

JAREN VAN  

Lief en leed, tijd van grote dankbaarheid.  

Bidden, zingen, luisteren, spreken, gedachten, gevoelens, verlies, 

vragen, verdriet, blijdschap. 
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Missers die ik maakte, dingen over het hoofd zag, onhandige 

opmerkingen en verkeerde inschattingen. Wanneer ik u tekort deed 

– ik vraag u hiervoor om vergeving. 

Mensen die voorbij gingen, soms noem ik nog één voor één de 

namen. 

Studie van Maarten Luther en zijn geschriften.  

Geloof, soms twijfels, veel vaker ontroering om Gods goedheid. We 

leven van zijn genade, in vrijheid.  

Kleine woorden, soms grote woorden.  

Zoeken en geloven dat we het alleen bij de Eeuwige kunnen vinden, 

die te kennen is in zijn Zoon, onze broeder.  

Liefde voor de gemeente die steeds inniger ging aanvoelen. Graag 

blijf ik dan ook voorlopig lid van de Lutherse gemeente van 

Zutphen. Tot op een moment dat ik de overstap zal maken naar 

Zwolle. En dat zal dan ook goed zijn. En ik zal met regelmaat blijven 

voorgaan in de dienst, daar ben ik blij mee. 

 

In de winter ben ik geboren en in de winter neem ik afscheid van u. 

We gaan ieder onze weg, u en ik, tot we elkaar weer ontmoeten. Wij 

vinden onze wegen wel, met een vermoeden van de grond onder 

onze voeten. We zullen elkaar als zwaluwen treffen, hoog in de 

leegte – en zingen: de zomer hangt al in de lucht.  

 

Winterwegen van J. Bernlef 

 

Niet alleen vossensporen, de achterwaarts 

wijzende patrijzenprenten in de sneeuw,  

maar ook de winterwegen,  

smalle looppaden tussen schuur en erf 

op geen kaart te vinden 

 

Ieder huis rust als een spin 

in ‘t midden van zijn eigen wegennet 

 

Een tijdelijke taal 
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zoals het blaffen van een hond 

stemmen achter een bosrand 

 

Taal die niet begrepen hoeft te worden 

zoals een kinderkrabbel: teken van 

iets dat achter de rug is 

 

Wanneer de winterwegen smelten 

blijft het vermoeden van een landkaart 

onder onze voeten 

 

De eerste zwaluwen hoog in de  

lege lucht, zij kunnen hem lezen wellicht 

zij volgen andere wegen. 

 

God zegene u allen, 

veel liefs, 

Louisa 

 

 

 

 

Bericht van de classispredikant 

Van onze classispredikant ontving de kerkenraad de volgende tekst, 

die wij graag aan u doorgeven: 

Roeping 

“Ik was een vreemdeling en jullie namen Mij op” (Mattheüs 25:35) 

“God heeft in de gemeente aan allerlei mensen een plaats gegeven” 

(1 Korintiërs 12:28) 

Zo op het oog twee teksten die over verschillende dingen gaan. En 

toch zit er een band en die is niet alleen gelegen in het feit dat ze 

allebei in de heilige Schrift staan. Beide teksten hebben te maken 

met de roeping van de gemeente, toen en nu. 
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De eerste zijn woorden van Jezus over de wederkomst van de 

Mensenzoon. De volken zullen voor Hem worden samengebracht. 

Het gaat dan dus niet alleen over de gemeente van Christus, maar 

ze is er bij. Er zal een scheiding vallen. Onder andere: “jullie namen 

Mij op” of “jullie namen Mij niet op” toen Ik als vreemdeling 

aanklopte. En ze vragen: wanneer? “Alles wat jullie gedaan hebben 

voor een van de geringsten van mijn broeders of zusters, dat 

hebben jullie voor Mij gedaan”. Hij zegt er niet bij, dat wij eerst 

mogen uitzoeken en vaststellen wie die broeders en zusters wel 

zouden kunnen zijn. 

Er kloppen ook nu vreemdelingen aan. Vluchtelingen. Ze komen aan 

in Ter Apel. En toen het daar de afgelopen weken te vol werd, geen 

plaats genoeg, en de vraag kwam om noodopvang, hebben 

meerdere kerken in het noorden van ons land voor ruimte gezorgd. 

Dat is de praktische toepassing van de woorden van Jezus. Het is 

niet de enige toepassing. Het is wel roeping. 

Die andere tekst is ook roeping. In 1 Korintiërs zien we apostelen 

langskomen, en profeten, leraren, mensen het vermogen om 

wonderen te verrichten, gave om te genezen, vermogen om bijstand 

te verlenen, leiding te geven of in klanktaal te spreken. Allemaal 

herkenbaar voor die gemeente toen. Er zijn in andere brieven 

andere lijstjes. De rode draad is: God geeft mensen een plaats in de 

gemeente en roept ze daarbij tot taken. De dingen die nodig zijn om 

gemeente te kunnen zijn, om als gemeente bijvoorbeeld 

vreemdelingen op een goede manier op te nemen. En ook om de 

lofzang gaande te houden. De verkondiging van en leven uit het 

Evangelie. Om met de woorden van Paulus één lichaam te zijn met 

verschillende leden. 

Het wordt er in steeds meer gemeenten niet gemakkelijker op om 

mensen te vinden die verantwoordelijkheid willen dragen in 

kerkenraad of college. Het lijkt dan wel alsof God vergeet mensen 

een plaats te geven in de gemeente. Dan meer bidden of Hij 

mensen roept en beweegt? Dat is nooit verkeerd. Maar het is goed 

na te denken over hoe de gemeente haar roeping kan volgen en wat 
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daarvoor nodig is. Wie daarvoor nodig is, zodat de lofzang wordt 

gaande gehouden, het Evangelie verkondigd, de vreemdeling wordt 

opgenomen, de hongerige te eten gegeven, en de Mensenzoon blij 

is. 

Als Classicale Vergadering denken we dit jaar hier expliciet over na 

en we hebben u als kerkenraden gevraagd mee te denken. Het is de 

moeite waard, want we hebben goede woorden gekregen van God 

om door te vertellen en daaruit te leven. Woorden van heil. 

J(aap)v(an)B(eelen) 

Zondag 25 september 2022, gemeentedag. 

Het was een stralende dag. Eerst een mooie viering met het Heilig 

Avondmaal, waarbij we met elkaar weer in een kring op het 

liturgisch centrum stonden. 

Daarna gingen we naar de voormalige Vakschool voor Meisjes aan 

de Martinetsingel. We werden op de hoge stoep ontvangen door 

Cathrien van Reeuwijk en binnen bij de deur van de zaal door ds. 

Louisa Vos. Na een lekkere kop koffie met koek kwamen de 

onderlinge gesprekken op gang. 

Al snel kregen we een heerlijke vegetarische lunch voorgeschoteld, 

met vooraf een uitgebreide toelichting (in het Engels)op de 

gerechten, gemaakt door de Engelse kok Dean. Eerst paprika soep 

met brood en vervolgens wraps, verschillende salades met onder 

andere couscous, pasta en gefrituurde driehoekjes met groente er 

in. Zo te zien smaakte de lunch iedereen prima. 
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 Hierna zou ds. Frans Wiersma                        

beginnen met een lezing over 

Marc Chagall en zijn werk aan 

de hand van meerdere dia’s. 

Helaas liet de techniek ons 

aanvankelijk in de steek (de 

techniek staat voor niets, dus 

ook haperen!). In afwachting 

van het functioneren van de 

computer – deze bleef maar 

rondjes draaien op het scherm – 

begon ds. Frans Wiersma alvast 

te vertellen over de jeugd van 

Chagall in Rusland. Plotseling en 

onverwacht kreeg de computer 

toch nog de geest en kwam de 

eerste dia te voorschijn.  
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Ds. Frans Wiersma kon toen de eerste beelden, waarover hij al iets     

had verteld, alsnog vertonen. Hij ging 

vervolgens verder met het zeer lange 

en arbeidzame leven in brede zin van 

Chagall. 

Aan de hand van de dia’s kregen we 

een indruk over onder andere de 

Bijbelse voorstellingen die Chagall 

gemaakt heeft.  

   

 

   

 

 

 

 

 

 
   Abraham en Izaäk op Moria      Mozes op de Sinaï 

 

Na afloop bedankte Cathrien ds. Frans 

Wiersma en overhandigde hem een 

cadeaupakket, Frans en Else Wiersma kregen 

de bloemen uit de viering vanwege de komst 

van hun kleindochter Tess Isabella.  

Al met al een prachtige en boeiende dag, die 

werd afgesloten met het samen zingen van 

lied 416: Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Cathrien bedanken wij hierbij voor het 

evenals vorig jaar op zich nemen van de 

organisatie van de gemeentedag. 

Tekst: Roos en Gerrie  

      Technische ondersteuning: Chris 
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Een aanvulling van mw. Nijland: 

Het was verhelderend dat Frans Wiersma meer inging op de                                            

geestelijke achtergrond van Marc Chagall. Hij kwam uit de                                            

chassidische traditie in het Jodendom, dat vooral bloeide in                                                       

Oost-Europa. Het is een traditie met veel nagelaten en steeds                                               

weer vertelde verhalen over de stichter de Baal Shem Tov.                                                             

In zijn kunst was Chagall vooral erg verhalend, op één schilderij                                            

kunnen afbeeldingen komen uit verschillende tijden. Vaak zien                                                   

we in het begin afbeeldingen van zijn geboorteplaats Wibshek,                                                      

in sommige portretten zien we zijn moeder of zijn vrouw afgebeeld.                                          

Soms laten ze beelden van pogroms zien. De eeuwig dolende                                                     

Jood is vaak in een hoekje afgebeeld. 

Ook nam Chagall christelijke thema´s op, hij besefte blijkbaar                                                

terdege dat Jezus Christus zelf een joodse man was geweest.                                                    

Het lijden van Christus kon hij in verband brengen met het                                                      

lijden van het joodse volk. Tragische beelden van de kruisiging                                                           

of de kruisafname, ook de aartsengel die Maria bezoekt, deze                                                          

zijn terug te vinden in vele van zijn schilderijen, glas-in-lood                                                             

werk en boetseerwerk. Carry Nijland 

 

Collecteopbrengsten en bloemengroet 

Datum 1
e
 coll.        Doel   2

e
 collecte bloemen 

17 juli 68,75 KiA binnenlands diacon. 48,95  mw. Wiersma 

24 juli 54,70 Polen   45,50  fam. Van Lenthe 

31 juli 88,- opv. daklozen Arnhem 79,75  fam vd Wouden 

7 aug. 33,15 hospice   28,40  mw. Petersen 

14 aug. 38,65 orgelfonds  32,60  dhr.Blokhuis 

21 aug. 34,50 KiA, zending  32,45  dhr. Hoogbruin Feenstra 

28 aug.58,60 KiA, jeugdwerk  46,-  dhr. Oonk 

4 sept   48,45 onderhoudsfonds 41,75  mw. Blankenzee  

11 sep  35,50 KiA, werelddiaconaat 35,25  mw. Bedeker 

18 sept 38,20 diaconie   61,50  mw. Roosendaal 

25 sept 64,- KiA, najaarszendingscoll. 47,25  fa. Wiersma 

2 okt.    54,30 voedselbank  67,40  mw. Van Meurs 

9 okt.  101,10 Israëlzondag  83,95  mw. Wessels 
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Verwarming in de kerk. 

Ook onze gemeente geeft gehoor aan het advies/verzoek om de 

stookkosten wat te beperken door in het koude seizoen de 

(maximale) temperatuur te verlagen tot 17 graden Celsius. 

De kerk wordt weliswaar elektrisch verwarmd door de elementen die 

voor de rijen stoelen liggen, maar ook de prijs van stroom is 

aanzienlijk hoger dan voorheen.  

Wanneer de buitentemperatuur gedurende de warme maanden 

uitkomt boven 17 graden gaat ook de temperatuur in de kerk 

omhoog. Dat was zo en dat blijft zo. In de zomermaanden is geen 

koeling aanwezig.  

Wanneer de buitentemperatuur in de koude maanden, ongeveer 

oktober tot en met maart, overdag niet uitkomt boven 17 graden zal 

de thermostaat de verwarming inschakelen. Tot eind september tot 

een temperatuur van 18 graden en vanaf dat moment tot 17 

graden. Scheelt maar 1 graad maar juist die laatste graad kost  

veel energie.  

 

Oogstdienst 

Op 2 oktober vierden 

we de oogstdienst. Voor 

de dienst werden 

ingzamelde 

voedingsmiddelen voor 

de altaartafel 

gedeponeerd. Net als 

de collecte in deze 

dienst waren deze 

gaven bestemd voor de 

voedselbank. De 

kerkenraad is 

aangenaam verrast door de hoeveelheid houdbare levensmiddelen 

die de gemeenteleden hadden meegebracht. En ook de collecte 

leverde een mooi bedrag op. 
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Groot onderhoud Lohmanorgel.  

Het historische Lohmanorgel is in 1997 – 1998 volledig 

gerestaureerd bij de firma Reil te 

Heerde. In die tijd is, zoals velen 

nog zullen weten, de kerk 

gerenoveerd. 

Vuistregel is dat na ongeveer 15 

jaar groot onderhoud gepleegd 

moet worden aan een historisch 

orgel en dus ook aan het 

Lohmanorgel. Die regel gaat op 

als het orgel wel jaarlijks wordt 

gestemd en een deskundige dan      Het monumentale Lohmanorgel 

ook kan nagaan of sprake is van kleine gebreken die (vaak) gelijk 

verholpen kunnen worden.  

Groot onderhoud was dus 

voorzien in 2013. Doordat wij, in 

het koude seizoen, de kerk 

regelmatig verwarmen door in de 

week ’s nachts de verwarming 

gedurende korte tijd in te 

schakelen, kon het groot  
 

Duckttape als noodoplossing 

 

onderhoud 5 jaar worden uitgesteld en kon ook het jaarlijks 

stemmen worden aangepast naar éénmaal per twee jaar. In 2018 

was er bij het stemmen nog weinig op te merken over het 

onderhoud van het orgel. In 2020 was dat anders. Hier en daar 

gebreken die binnen een redelijk korte termijn verholpen moesten 

worden en groot onderhoud werd nu echt noodzakelijk. Op een paar  
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punten is een 

noodreparatie uitgevoerd 

met een stuk tape. Zit wel 

weer voor een jaar of iets 

langer.   

Groot onderhoud in 2020. 

Leuk bedacht maar 

vanwege alle beperkingen 

rond Covid19 is het pas 

eind 2021 mogelijk om 

samen met de orgelbouwer,    De lade met de pijpen van het nevenwerk 

op een verantwoorde manier ter plaatse,  na te gaan wat allemaal 

moet gebeuren bij het groot onderhoud, hoeveel dat (ongeveer) 

gaat kosten en wanneer dat groot onderhoud uitgevoerd kan 

worden. 

Niet onbelangrijk is dat 

voor het groot onderhoud 

van een historisch orgel 

subsidie verkregen kan 

worden van de 

Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed. Aan de 

hand van de offerte van 

Reil, opgesteld na ons 

overleg eind 2021,      

hebben we in maart  

    Pijpen van het  Dulciaanregister               2022 subsidie 

aangevraagd bij deze Rijksdienst. Gelukkig hebben we bij het 

aanvragen hulp gehad van een deskundige. Voor iemand die niet 

thuis is in het aanvragen van subsidie bij de Rijksdienst is het 

zonder hulp succesvol invullen niet te doen. 

Op 30 augustus bericht ontvangen dat de hele aanvraag is 

goedgekeurd en het subsidie is toegezegd. De orgelbouwer Reil 

mag, gelet op de voorwaarden, niet eerder beginnen dan 2 januari 

2023. Dat komt goed uit want Reil had toch niet veel eerder tijd 
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gehad. De totale kosten voor de komende zes jaar, inclusief het 

groot onderhoud, zijn begroot op bijna € 40.000. Subsidie bijna € 

24.000, 60 % van de kosten.  

Wat betekent dit groot onderhoud voor onze gemeente?  

Zoals het nu lijkt is het orgel gedurende vier weken niet te 

gebruiken om de simpele reden dat een groot deel van de pijpen 

wordt verwijderd om het groot onderhoud goed te kunnen 

uitvoeren. Geen nood, we hebben een piano die voor een korte tijd 

prima dienst kan doen.  

Mogelijk komt er voor het front een steiger maar of die er ook op 

zondag staat is nog niet duidelijk.  

Zodra bekend is wanneer de orgelbouwer met het groot onderhoud 

gaat beginnen hoort u daar meer van. Mogelijk in de volgende 

Omroeper.    

G. Azink 

 

Elfde assemblee van de Wereldraad van Kerken 

De 11e assemblee – waar alle lidkerken van de Wereldraad 

samenkomen voor gebed, viering, afstemming en verbinding – vond 

dit jaar plaats van 31 augustus t/m 8 september in Karlsruhe. De 

assemblee is het hoogste bestuursorgaan van de Wereldraad van 

Kerken (WCC). Iedere acht jaar komen de lidkerken – ook uit 

Nederland - in deze vorm bij elkaar. Ook de PKN en dus de lutherse 

kerk is daar vertegenwoordigd. De assemblee van de Wereldraad is 

een bijzonder moment in het bestaan van de lidkerken, 

oecumenische partners en andere kerken. Meer dan vierduizend 

deelnemers van over de hele wereld komen er samen; een unieke 

gelegenheid voor kerken om hun commitment tot eenheid en hun 

gemeenschappelijke getuigenis te verdiepen. Dit maakt de WCC-

Assemblee tot de meest diverse en kleurrijke christelijke 

bijeenkomst in de wereld. De vorige assemblee vond in 2013 plaats 

in Busan (Zuid-Korea). In 1968 huisvestte Uppsala (Zweden) de 

laatste bijeenkomst in Europa. Dit keer nodigden de Evangelische 

Kerk in Duitsland (EKD), de Protestantse Kerk in Baden, de Raad 

van Kerken in Duitsland, de Unie van Protestantse Kerken in de 
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Elzas en Lotharingen (UEPAL) en de Protestantse Kerk in 

Zwitserland de wereldwijde kerkelijke gemeenschap van harte uit. 

De Wereldraad aanvaarde deze uitnodiging en zo vindt de acht-

jaarlijkse assemblee dit keer dicht bij Nederland haar plaats.  

Het thema van deze 11e assemblee is ‘De liefde van Christus 

beweegt de wereld tot verzoening en eenheid’. Deze assemblee 

komt bij elkaar midden in verbijstering en bezorgdheid in een tijd 

van fundamentele vragen over de manier waarop wij de aarde 

bewonen, zin geven aan ons leven, in de samenleving leven en hoe 

we verantwoordelijkheid aanvaarden voor toekomstige generaties. 

Deze vragen zijn sterk aangezet door de wereldwijde Corona-

pandemie en de gevolgen daarvan, de klimaatcrisis en uitingen van 

racisme wereldwijd, die nog meer structurele economische 

ongelijkheid, genderdiscriminatie en andere vormen van 

onrechtvaardigheid in onze samenlevingen en in onze wereld aan 

het licht hebben gebracht. 

 

Christus’ liefde in het hart van de wereld 

In deze gefragmenteerde en gebroken wereld is het thema van de 

assemblee een bevestiging van het geloof dat de liefde van Christus 

de wereld transformeert in de levengevende kracht van de heilige 

Geest. Tegenover de machten van vernietiging en zonde bevestigt 

het assemblee-thema dat de liefde van de meelevende, gekruisigde 

en verrezen Christus in het hart van deze wereld is. Het is een 

radicale oproep aan kerken om onophoudelijk en samen met andere 

gelovigen en allen die van goede wil zijn samen te werken voor 

rechtvaardige vrede en verzoening. Zelfs de toespraak van de 

Duitse Bondspresident Steinmeier, die fel uithaalde naar de Russich-

Orthodoxe kerk, die Poetin voluit steunt, doet daar niets aan af.  De 

WCC doet toch een oproep. 

Het is een oproep dat de zichtbare eenheid van de kerk een 

profetisch teken wordt: een voorproefje van de verzoening van deze 

wereld met God, en de eenheid van de mensheid en de hele 

schepping. 

Jan van Beijeren 
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Elfde assemblee van de Wereldraad van Kerken II 

Om de ervaring van de assemblee en het transformerende karakter 

ervan ook te delen met alle lidmaten van de 352 lidkerken en 

oecumenische partners, heeft de Wereldraad een boodschap 

opgesteld. De titel van deze boodschap luidt 'De liefde van Christus 

spoort ons aan - Een oproep om samen te handelen', ontleend aan 2 

Korinthe 5: 14.  

De boodschap zelf bestaat uit dertien punten ter overdenking, 

opgedeeld in drie secties: 'Kom, volg mij!', 'Onze reis samen' en 'Ga 

de hele wereld in'.  

De commissie die de boodschap heeft opgesteld zegt hierover: 'Wij 

hopen dat deze boodschap op grote schaal verspreid en gebruikt zal 

worden. Het zou goed zijn als erover nagedacht, gesproken en 

gebeden wordt, want het vertegenwoordigt de overwegingen en 

gebeden van meer dan 4000 mensen die deelnamen aan de 

vergadering, zoekend naar de eenheid die Christus biedt. Zo kunnen 

we als christenen en mensen van goede wil samen ontdekken hoe 

de liefde van Christus de wereld beweegt tot verzoening en 

eenheid".  

 

'Een prachtige kans' volgens ds. Karin van den Broeke.  

Zij is lid van het executive committee van de Wereldraad namens de 

Protestantse Kerk. Van 31 augustus tot en met 8 september werd 

de Assemblee van de Wereldraad van Kerken gehouden in 

Karlsruhe. 

Na vijftig jaar was er eindelijk weer een assemblee van de 

Wereldraad van Kerken in Europa. Een prachtige kans om met een 

grote groep Nederlanders deze assemblee te bij te wonen. 

 

In veel talen vieren 
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Hoewel er 

natuurlijk altijd 

kritische 

kanttekeningen te 

plaatsen zijn, 

hoorde ik vooral 

hoe mensen 

geraakt werden 

door het samen 

zingen en bidden    

 Viering in oud-katholieke kerk van Christi Auferstehung met de inbreng 

vanuit veel verschillende kerkelijke tradities, hoe ontmoetingen 

zorgden voor verbreding en verdieping van inzichten èn hoe mensen 

onder de indruk waren van de samenhang tussen (vaak heel 

vrolijke) vieringen, gesprekken over wat er (vooral aan onrecht) 

gaande is op aarde en besluitvorming. In elk geval is dat precies 

wat mij telkens opnieuw raakt in bijeenkomsten van de Wereldraad 

van Kerken.  

Al het samenzijn wordt gedragen door verbondenheid in de liefde 

van Christus, die in veel talen gevierd wordt. Verhalen worden 

gedeeld over wat mensen bezighoudt in hun eigen situatie. En 

daardoorheen wordt een weg gezocht en soms ook gevonden om 

aan onrecht voorbij te komen en iets te zien oplichten van het 

Bijbelse visioen van vrede en recht. 

 

Woorden die naklinken 

Na de Assemblee zijn het elementen uit de vieringen die nog bij mij 

naklinken. Ook na een paar dagen weer thuis te zijn, spelen de 

liedjes nog door mijn hoofd. Eén van de vele Hallelujahs die we 

zongen. De prachtige driestemmige versie waarin Micha 6:8 

gezongen werd: ‘Act justly, love mercy, walk humbly with your 

God.’ Het vrolijke Latijns-Amerikaanse ‘El amor de Cristo lleva al 

mundo’. En zo zijn er nog veel meer liederen te noemen. 

Eenvoudige zinnetjes uit gebeden of beurt-spraken, zoals ‘All are 

welcome. All means all.’ 
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Daarnaast zijn er gesprekken die ik niet snel meer zal vergeten. De 

twee Armeense vrouwen, bijvoorbeeld, met wie ik toevallig samen 

in een klein gespreksgroepje terechtkom. Zij kenden elkaar tevoren 

niet, maar legden me uit dat er eigenlijk altijd een heel snelle 

herkenning is als Armeniërs elkaar treffen. Bij beiden de diepe pijn 

om een moederland waarvan ze zich afgesneden voelen. Maar ook 

gewoonweg herkenning met kerkleiders uit Zuid-Afrika over hoe 

COVID het gemeenteleven beïnvloed heeft. Veel aandacht ging 

tijdens deze Assemblee vanzelfsprekend uit naar klimaatverandering, 

Oekraïne 

en 

Rusland, 

Palestina 

en Israël. 

Een 

Assemblee 

met 

mensen 

van 

wereldwijd 

maakt  
  Beeld van de vergadering    

echter ook zichtbaar hoe je blik vernauwd kan worden. ‘We dachten 

in Europa na de Tweede Wereldoorlog dat hier geen oorlog meer zou 

komen…..’. Zijn jullie Joegoslavië vergeten? Hebben jullie door wat 

er op Cyprus nog altijd gaande is?’ 

 

Weg van gerechtigheid 

De Assemblee riep uiteindelijk alle lidkerken èn mensen van goede 

wil op om samen een weg van gerechtigheid, verzoening en eenheid 

te gaan. Om als pelgrims te worden: het goede met elkaar vierend, 

elkaars pijn horend, in het vertrouwen dat je daarmee aan onrecht 

voorbij kunt komen. 
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Inmiddels zijn we terug in Nederland. En dus is er het risico dat alle 

aanwezigen de opgedane ervaringen koesteren in hun hart en de 

draad van het gewone leven weer oppakken. 

Daarmee zouden we echt een kans laten liggen. De methode die 

onder de pelgrimage van gerechtigheid, verzoening en eenheid ligt, 

heeft zoveel te bieden, ook voor de Nederlandse context. Ook in 

Nederland kan er zoveel meer aan inspiratie en kracht gewonnen 

worden, wanneer we mét elkaar vieren, met inbreng van 

verschillende talen en tradities. En wanneer we dan ook naar 

elkaars verhalen luisteren. 

Een Zeeuwse dorpskerk met een wijkgemeente uit Rotterdam. Een 

Amsterdamse gemeente die de klimaatdoelen hoog op de agenda 

heeft staan, met een gemeente waarin de agrarische achtergrond 

sterk aanwezig is. Een gemeente waar nauwelijks meer 

ambtsdragers te vinden zijn, met een gemeente die pioniert. Of niet 

eens tussen kerken onderling: een gemeente die ervoor kiest om 

zich heel grondig in haar omgeving te verdiepen en ècht te gaan 

luisteren. Veel van dit alles gebeurt ook al in de praktijk. Maar het 

kan elkaar zo versterken wanneer we ook van elkaar weten dát en 

hóe we dit doen. En wanneer we ons bewustzijn hoe het ten diepste 

gegrond kan zijn in de belijdenis dat de liefde van Christus de 

wereld tot verzoening en eenheid beweegt. 

Voor de Protestantse Kerk en voor veel andere kerken die 

geparticipeerd hebben in de Assemblee ligt er een schone uitdaging. 

De eerste stappen zijn gezet. We gaan met elkaar een pelgrimage 

van gerechtigheid, verzoening en eenheid. 

(door Jan vB. ontleend aan de website van de WCC) 

 

 

 

 

Open Monumentendag 

Ook dit jaar weer was onze kerk opengesteld op de zaterdagmiddag 

van het Open Monumentenweekeind. We mochten vele 

geïnteresseerde bezoekers ontvangen, wat vaak tot aardige 
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gesprekken leidde. Een open kerk is ook te vinden in Borgloon, bij 

Tongeren. “Doorkijkkerkje” is de naam in de volksmond, het 

architectenduo dat het kunstwerk maakte noemde het "Reading 

between te lines”.   

      
 The “Lines” van Cortenstaal  

  

 Het Doorkijkkerkje in Borgloon (B)  
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Evangelisch-Luthers Dagboek 2022-2023 

Binnenkort verschijnt het Evangelisch-Luthers Dagboek 2022-2023. 

Dit boek kan voor u een dagelijkse begeleider worden voor het 

komende kerkelijk jaar. Elke dag wordt een bijbellezing aangereikt 

met een bijbehorende uitleg, gedicht, lied of gebed. U heeft met dit 

boek een waardevolle verzameling van teksten in handen.  

Traditiegetrouw vindt u in deze uitgave de liturgische gegevens van 

de zon- en feestdagen met de bijbellezingen van het Luthers rooster 

en het gemeenschappelijke rooster, het zondagslied en de 

liturgische kleuren van de zondagen. 

Een boek dat zeer de moeite waard is! De prijs van het dagboek is 

vastgesteld op  € 18,00 (exclusief verzendkosten). 

De verspreiding is in handen van de Stichting Lutherse Uitgeverij en 

Boekhandel (SLUB). Te bestellen via Jan van Beijeren (dan betaalt u 

geen verzendkosten). 

 

De NBV21 nu aantrekkelijk geprijsd 

Van 1 oktober t/m 31 december biedt het NBG de nieuwste standaardbijbel 

(zonder apocriefe boeken) aan voor de gereduceerde prijs van €28 (ipv € 

38) bij  shop.bijbelgenootschap.nl, of tel. 06-20409768.  

 

Middagpauzediensten in de Lutherse kerk 

Datum  voorganger   organist 

20 okt.  mw. N. Bilder   A. van Dam 

27 okt.  ds. P.D. Wolthaus  H. Kloosterboer 

  3 nov.  ds. J. Boer   J. Kleinbussink 

10 nov.  past. V.T.T. ten Bruin  J. de Ruiter 

17 nov.  mw. ds. I. Pijpers-H.  H. Wormeester 

24 nov.  ds. W. Stolte   A. Klein Hulze 

  1 dec.  dhr. A. Verburg    H. Wormeester 

 

Diensten in de Lebuïnuskapel Hengelo 

6 nov.  ds. N. Pronk 

4 dec.   mw. ds. L. Vos 
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Kerkdiensten in Zutphen in de komende weken 

De diensten in de Lutherse kerk beginnen steeds om 10.15 uur, 

tenzij anders aangegeven. Die in de Walburgis en Wijngaard om 10 

uur, tenzij anders aangegeven.  

 

Datum   zondagsnaam/voorganger kleur/collecte 

 

16 oktober  18e zondag na Trinitatis groen 

Lutherse kerk  mw. ds. L. Vos  onderhoudsfonds 

Walburgis  ds. R. Heins 

 

23 oktober  19e zondag na Trinitatis groen 

Lutherse kerk  ds. W. Sarolea  hospice Zutphen 

Walburgis  mw. ds. I. Pijpers-Hogendoorn 

 

30 oktober  20e zondag na Trinitatis groen 

Lutherse kerk  dr. D. Akerboom  proj. diaconie 

Walburgis  gedachtenisdienst, ds. Heins, ds. Pijpers 

 

6 november  1e zondag vd voleinding groen 

Lutherse kerk  mw. ds. L. Vos,   hospice Zutphen 

   gedachtenisdienst, HA  

Wijngaard  mw. ds. I. Pijpers-Hogendoorn 

 

13 november 2e zondag vd voleinding groen 

Lutherse kerk  ds. J. Uytenbogaardt  Lutherstichting 

Wijngaard  ds. R. Heins 

 

20 november laatste zondag vh kerk. jr   groen 

Lutherse kerk  mw. ds. Vos, HA  KiA, pastoraat 

Wijngaaard  J.W. Hengeveld 

 

27 november 1e Advent   paars  

Lutherse kerk  ds. N. Pronk  opv. daklozen Arnhem 

Wijngaard  ds. R. Heins 
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Bankrekening Evangelisch-Lutherse gemeente Zutphen:   

NL18ABNA 048 63 42 522 t.n.v.  

Kerkrentmeester van de ELGZ te Almelo 

 

Bankrekening diaconie Evangelisch-Lutherse gemeente Zutphen: 

NL74ABNA.055.41.58.094  

 

Financiële bijdrage De Omroeper:  

Postgiro NL72INGB 000 092 02 24 t.n.v. Evangelisch-Lutherse gemeente te Zutphen 

o.v.v. "voor de Omroeper" 

 

Autodienst: 

Wilt u opgehaald worden om naar de kerk te gaan? Belt u dan uiterlijk een dag  

tevoren naar Jos Petersen (0575-511543). 

 

Gegevens preekplaats Twekkelo: 

Johanneskerk, Twekkelerweg 110, 7547 RN Enschede 

 

Kerkrentmeester Twekkelo:  

Mw. F.A. van Dijk  

Duivenvoorde 20; 7608 KW Almelo;  tel.: 0546- 825059 

e-mail: f.a.vandijk@utwente.nl  

NL65RABO 012.22.89.986 t.n.v. ELG Enschede 

 

Contactadres Twekkelo:  
Mw. P. Veerman - de Graav, Gentiaan 15, 7521 BE Borne  

tel. : 074-2662998; 

 

Gegevens preekplaats Hengelo: 

Lebuïnuskapel, Dorpsmatenstraat 40, 7551 BV Hengelo 

 

De directe link facebook: https://www.facebook.com/Lutherse-Gemeente-

Zutphen-1774720556083227/ 

 

 

 

 

Kopij voor het volgende nummer inleveren:     

uiterlijk zaterdag 19 november 2022 bij de redactie p/a:  

janvanbeijeren@planet.nl 

 

 

 

https://www.facebook.com/Lutherse-Gemeente-Zutphen-1774720556083227/
https://www.facebook.com/Lutherse-Gemeente-Zutphen-1774720556083227/
mailto:janvanbeijeren@planet.nl
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