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Introductie 
De kerkenraad van de Evangelisch-Lutherse  gemeente  

Zutphen heet u hartelijk welkom. Met deze gids in de hand heeft u snel 

alle gegevens van de lutherse gemeente bijeen. De gids is bestemd voor 

gemeenteleden en voor een eerste kennismaking als u nieuw bent. 

Lutherse gemeente Zutphen 
Vanaf 29 september 1694 komt de lutherse gemeente in Zutphen in de 

kerk in de Beukerstraat bijeen. Toen pas was eindelijk een pand 

aangekocht, dat steeds meer de vorm aannam van een kerkgebouw. Al 

eerder kwam men elders in Zutphen in een woonhuis bijeen. De eerste 

lutherse predikant, ds. Th. Witthenius, kwam in 1681 in Zutphen.  

 

In Twente is een Lutherse gemeente sinds 1956. Na diverse omzwervingen 

kerkt men nu alweer geruime tijd, eenmaal in de 4 weken, in de 

Johanneskerk in Twekkelo. Vanaf 2009 maakt de kleine gemeente Twente 

deel uit van de gemeente Zutphen. sedert oktober 2013 worden er, om het 

lutherse erfgoed verder in Twente uit te dragen, naast de diensten in 

Twekkelo, op de 1e zondag van de maand diensten in de Lebuïnuskapel van 

de Oudkatholieke Statie te Hengelo gehouden. Iedere 2e en 4e zondag van 

de maand wordt daar een Oud-Katholieke viering gehouden. 

 

Onze gemeente weet zich verbonden met de traditie van de westerse 

kerk. Zij maakt met alle lutherse gemeenten in Nederland deel uit van de 

lutherse confessie in de Protestantse Kerk in Nederland. Daarin zoekt zij 

ook plaatselijke samenwerking. Tegelijk weet de gemeente zich ook  
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verbonden met de Lutherse Wereld-Federatie (LWF), waarvan bijna alle 

lutherse kerken in de wereld lid zijn. Als lutherse gemeente heeft zij 

tevens een open oor en oog voor de catholica. Zo staat de gemeente in 

Zutphen in de traditie van het geloof van de kerk der eeuwen.  

Ook met de Protestantse Gemeente van Zutphen onderhoudt de gemeente 

goede contacten. Verder levert onze gemeente een bijdrage aan het 

Stadsklooster Zutphen. 

 

In de rijkdom van deze traditie wil de gemeente haar geloof belijden en 

beleven. Zij worstelt met de vragen van onze tijd. Maar weet dat zij 

gesteund wordt door de traditie vanaf het begin der kerk.  

 

De gemeente wordt gekenmerkt door een grote aandacht voor de 

vieringen van iedere zondag. De lutherse orde van dienst wordt gevolgd, 

verwant met het oecumenisch ordinarium. Lutherse bezoekers uit alle 

continenten  herkennen in de orde van dienst dat zij in deze traditie 

staan. 

 

In het zoeken van de wortels van het geloof is een hernieuwde aandacht 

ontstaan voor de joodse traditie, met name in de leesroosters, de 

catechese, en het leerhuis.  

Als PKN-gemeente die borg staat voor de lutherse confessie binnen de 

PKN, heeft zij een combinatie van gemeenten gevormd met de lutherse 

gemeenten van Apeldoorn en Arnhem. Ondersteuning, samenwerking en 

gemeenschappelijke inzet van predikanten zijn de doelstellingen van deze 

combinatie van gemeenten. Gezamenlijk steunen zij de lutherse gemeenten 

in Dzialdowo en Lidzbark (Polen) o.a. bij het verwerven van een eigen orgel.  

 

 Vieren 

Het vieren van de zondagse dienst vormt de kern van de gemeente. Met 

alle middelen die ons ten dienste staan wordt het Woord vertolkt en 

wordt de lof Gods gezongen. 

Viering van de eredienst, elke zondag opnieuw. In Zutphen wordt 

tenminste eenmaal per maand het avondmaal gevierd. Brood en wijn, ons 
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gegeven. Alle bezoekers zijn uitgenodigd deel te nemen aan de maaltijd, 

ook de kinderen. Voor hen is er druivensap in plaats van wijn.  

 

Ook in Hengelo vieren we maandelijks het sacrament van het altaar. In 

Twekkelo gebeurt dat iets minder frequent.  

 

Voor de kinderen is er, als de behoefte zich voordoet, Kinderkerk .   

In principe kan op elke zondag gebruik gemaakt worden van de 

mogelijkheid de kinderkerk te bezoeken, maar dan moet u dat tevoren 

even aan Agnes Bedeker laten weten. (e-mail: a.b.bedeker@online.nl; tel. 

527845). 

 

De doop wordt zoveel mogelijk te midden van de gemeente bediend, aan 

kinderen en volwassenen. In doopgesprekken vindt de voorbereiding 

plaats.  

 

De bevestiging en inzegening van een huwelijk vergt een lange 

voorbereidingstijd. Maak hiervoor vroegtijdig een afspraak met de 

predikant. 

 

De uitvaartdienst. Bij een overlijden moet erg veel in korte tijd worden 

geregeld. Het helpt als u van tevoren bedenkt hoe u uw eigen uitvaart wilt. 

Het lutherse kerkgebouw kan voor de uitvaart gebruikt worden. Hiervoor 

zijn regelingen getroffen met de politie voor het aan- en afrijden van de 

rouwstoet. 

 

Iedere donderdagmiddag (marktdag) wordt er in Zutphen een 

middagpauzedienst georganiseerd door de oecumenische werkgroep 

Middagpauzedienst. Van 12.00 tot 12.15 uur wordt het Lohman-orgel 

bespeeld en aansluitend is er een korte viering. Verschillende voorgangers 

en organisten van diverse geloofsrichtingen uit de regio gaan daarin voor.  

 

mailto:a.b.bedeker@online.nl
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Leren in het leerhuis 
De lutherse gemeente verzorgt in samenwerking met de Protestantse 

gemeente Zutphen toerustingsactiviteiten zoals een gesprekskring over 

“Het verhaal gaat” van ds. Nico ter Linden.  

Samen met de andere lutherse gemeenten in Oost- en Noord-Nederland 

wordt “Leren van Luther” georganiseerd. In die groep verdiepen we ons – 

samen met leden van de protestantse gemeente Zutphen - in Maarten 

Luther, de lutherse theologie en hoe die zich in de loop der eeuwen heeft 

ontwikkeld. De cursus Leren van Luther wordt ook in Hengelo gegeven, 

samen met de Protestantse Gemeente en  Oud Katholieke Statie, ook voor 

andere belangstellenden. 

Op deze wijze wordt het gemeenteleven verder verdiept. 

Wanneer mensen hun kind willen laten dopen of belijdenis willen doen, 

vindt er ter voorbereiding doop- en/of belijdeniscatechese plaats.  

Als er opnieuw belangstelling is voor jongerencatechese, dan wordt deze 

weer aangeboden.  

Diaconie 
Een essentieel onderdeel van de gemeente is de diaconie, de dienst van de 

ondersteuning. Als er nood is kunnen de diakenen gebruik maken van een 

fonds dat op basis van giften en collecten is gevuld. Er is een 

samenwerking met onze lutherse partnergemeente in Dzialdowo/Lidzbark 

in Polen, waarin beide gemeenten elkaar ondersteunen, zowel in materieel 

als in geestelijk opzicht. In 2017 ging een delegatie van onze gemeente, 

samen met enkele vertegenwoordigers uit Arnhem en Apeldoorn naar Polen 

om de contacten met onze partnergemeente te intensiveren.  

Cantorij 
Een lutherse gemeente is een zingende gemeente. De gemeentezang in 

Zutphen wordt ondersteund door een cantorij, er worden nieuwe liederen 

geleerd. Eéns per veertien dagen oefent de cantorij op dinsdagavond in de 

kerk. Ongeveer eenmaal per maand zingt de cantorij in de eredienst. Als u 
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mee wilt doen: bel de cantor, er is nog plaats.  In Twekkelo nemen 

voorzangers de cantorale functie waar. 

Ook in Hengelo is een cantorij actief. Die verleent zijn  medewerking in de 

maandelijkse diensten in de Lebuïnus kapel. 

 

 

 Pastoraat  
Om goede pastorale zorg te kunnen verlenen is het belangrijk dat onze 

gemeenteleden echt in beeld zijn. Pastoraat is een zaak van de hele 

gemeente. In onze gemeente zijn twee mensen om hierbij in het bijzonder 

dienst te doen. Naast de predikant is hierin de ouderling pastoraat (mw. 

Carry Nijland,  e-mail 7204s85@hetnet.nl , tel.  06 – 16 898 151). Ook mw. 

Hessel, Marjolijn; tel. 0575-514263, e-mail: t.hessel@chello.nl is in het 

pastoraat actief. Zij zullen behalve bezoeken ook telefonisch contact 

onderhouden. 

Graag wil de kerkenraad het pastoraat zo inrichten dat u in beeld bent, 

bijvoorbeeld doordat u een paar maal per jaar contact hebt met een vaste 

contactpersoon die u namens de kerk komt bezoeken.  

Het gaat hier om “gewoon” bezoekwerk, dus niet om gerichte pastorale 

bezoeken. Met hem of haar kunt u over van alles praten. Dat kunnen 

“gewone” dingen zijn. Maar u kunt er bijvoorbeeld ook over vertellen als er 

bijzondere omstandigheden zijn. Dat kan aanleiding geven tot een bezoek 

of telefoontje van de predikant. 

Natuurlijk kunt u zich direct tot de kerkenraad of de predikant wenden. 

De predikant is telefonisch en via de mail bereikbaar. Bij vakantie of 

afwezigheid van de predikant kan men zich tot de kerkenraad wenden. De 

kerkenraad weet bij wie u dan met uw vraag terecht kan. 

  Omroeper  
Het gemeenteblad de Omroeper komt vier maal per jaar uit. Hierin vindt u 

informatie over plaatselijke activiteiten en publicaties die de moeite van 

het lezen waard zijn. 
 

 

mailto:7204s85@hetnet.nl
mailto:t.hessel@chello.nl
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 Website                                   
Onze gemeente heeft een eigen website,  die onlangs is gereviseerd  

(www.luthersegemeentezutphen.nl).   
 

 Facebook 
Wie op Facebook zit en “Lutherse Gemeente Zutphen” intikt komt uit op 

onze site. Er is ook een directe link: 

http://www.facebook.com/Lutherse-Gemeente-Zutphen-

1774720556083227/ 

 

 KerkZIN (gezamenlijk kerkblad) 

Mw. ds. Vos, dhr. Van Beijeren en mw. Wessels zijn namens de lutherse 

gemeente lid van de redactie van het plaatselijke PKN-blad “KerkZIN”. In 

dat blad participeren de protestantse gemeente Zutphen, de protestantse 

gemeente Warnsveld en de evangelisch-lutherse gemeente Zutphen. Voor 

belangstellenden zijn enkele exemplaren beschikbaar op de leestafel, 

achterin de kerk. Dit blad verschijnt maandelijks, behalve twee 

dubbelnummers mei/juni en juli/augustus. 
 

 Hand-en-spandiensten 
Eenvoudige werkzaamheden als hulp met de computer, hulp in de tuin etc. 

kunnen door gemeenteleden worden gevraagd en aangeboden. Meer 

informatie bij:  

Dhr. P. Folmer (Peter)  tel. 0575-521437 

Ramshof 19   7232 DA Warnsveld  

e-mail: peter@folmer-pruis.nl 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.luthersegemeentezutphen.nl/
http://www.facebook.com/Lutherse-Gemeente-Zutphen-1774720556083227/
http://www.facebook.com/Lutherse-Gemeente-Zutphen-1774720556083227/
mailto:peter@folmer-pruis.nl
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Namen en adressen 
Kerkgebouw Zutphen 

 Bezoekadres:  Beukerstraat 10, Zutphen;   

 Dienstingang/postadres:  Korte Beukerstraat 15, 7201 KP Zutphen  

 Tel.  0575 - 516593 

Kerkgebouw Twente 

 Johanneskerk, Twekkelerweg 110, 7547 RN  Enschede 

Kerkgebouw Hengelo 

 Lebuïnuskapel, Dorpsmatenstraat 40, 7551 BV Hengelo 
 

Rekeningnummers 

ELG Zutphen: NL18ABNA.048.63.42.522 t.n.v. kerkrentmeesters ELG 

Zutphen 

Diaconie ELG Zutphen: NL74ABNA.055.41.58.094 

ELG Twente: NL65RABO.012.22.89.986 t.n.v. kerkrentmeester Evang. 

Lutherse Gemeente Enschede te Almelo.  
 

 

Ledenadministratie 

De ledenadministrateur verzorgt het inschrijven van nieuwe leden, 

uitschrijvingen, adreswijzigingen, abonnementen Omroeper, en dergelijke. 

Hij houdt de ledenadministratie bij, verstrekt info aan de kerkenraad en 

is aangesloten op het centrale ledenadministratiesysteem van de PKN.  

Dhr. P. Folmer (Peter)  tel. 0575-521437 

Ramshof 19   7232 DA Warnsveld  

e-mail: peter@folmer-pruis.nl 
 

Koster Zutphen 

Dhr. P. van der Zalm (Peter)  tel. 0575-523838 

Rossinistraat 10  7204 NX Zutphen 

e-mail: peterzalm@hotmail.com 

 

Koster Lebuïnus kapel 

Mw. P.J. Veerman-de Graav (Patricia)  tel.074-2662998 

Gentiaan 15   7521 BE Borne  

e-mail: patjul0303@hetnet.nl 
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Schoonhouden kerkgebouw en gemeentecentrum Zutphen 

Sandra van der Zalm       tel. 06 36349259  

Rossinistraat 10       7204 NX Zutphen 

e-mail: sandrazalm@hotmail.com 
 

Organisten 

Zutphen: 

Dhr. J. de Ruiter (Jan)  tel. 06-50228776 

Rodetorenstraat 7  7201 DH Zutphen 

e-mail: ruiterjade@hotmail.com  
 

Dhr. J. van Beijeren (Jan)   tel. 0575-546468  

Heeckerenlaan 24   7203 BC Zutphen 

e-mail: janvanbeijeren@planet.nl 
 

Dhr. A. Kockelkoren (Andy)  

Kappijne vd Coppellostr 19     7204 HT Zutphen 

e-mail: andynew2138@hotmail.nl 
 

Twekkelo:  

Dhr. G.J. Holtrigter (Gerrit)  tel. 074-2436798 

Schneiderstraat 5  7555 LZ Hengelo  

e-mail: g.j.holtrigter@kpnplanet.nl  
 

 

Cantor 

Zutphen: 

Mw. A.B. Bedeker (Agnes)  tel. 0575-527845 

Van Hoornlaan 52  7207 JL Zutphen 

e-mail: a.b.bedeker@online.nl  
 

 

Hengelo : 

Dhr. G. Baas (Gerrit)    tel. 053-4337130 

Ribbelthorst 52    7531 GC Enschede 

e-mail: baas.gerrit@hetnet.nl 

mailto:g.j.holtrigter@kpnplanet.nl
mailto:baas.gerrit@hetnet.nl


11 

 

 

Predikant 

Mw. ds. L. Vos (Louisa)  tel. 06-44113497  

Backermarke 59   8016 LJ Zwolle 

e-mail: louisa.vos@gmail.com    bij spoed: 06 206117223 

 

Kerkenraad 

Mw. A.B. Bedeker (Agnes)  tel. 0575-527845 

Van Hoornlaan 52  7207 JL Zutphen 

e-mail: a.b.bedeker@online.nl  (voorzitter, ouderling) 

 

Dhr. J. van Beijeren (Jan)    tel. 0575-546468 

Heeckerenlaan 24       7203 BC Zutphen 

e-mail: janvanbeijeren@planet.nl     (secretaris, ouderling) 

 

Mw. F.A. van Dijk (Anita)  tel. 0546-825059 

Duivenvoorde 20  7608 KW Almelo 

e-mail: f.a.vandijk@utwente.nl    (ouderling-kerkrentmeester) 

 

Dhr. F. Hillebrink (Frederik)    tel. 0575-470133 

Hoornwerk 37         7201 GS Zutphen 

e-mail: frederikhillebrink@live.nl    (diaken) 

 

Mw. C. A. Nijland (Carry)  tel. 06 – 16 898 151 

Emmerikseweg 141,        7204 SH Zutphen 

e-mail: 7204S85@hetnet.nl      (ouderling) 

 

Mw. C. van Reeuwijk  0575 – 551499 

Hoornwerk 6  7201 GT Zutphen 

cathrien@vanreeuwijk.nl  (diaken) 

 

Mw. I.G.Y.D. Wessels-Derks (Irma)  tel. 0575-516388 

Oude Kanonsdijk 64a  7205 AR Zutphen 

e-mail: i.wessels_derks@upcmail.nl   (ouderling-kerkrentmeester) 

 

mailto:louisa.vos@gmail.com
mailto:a.b.bedeker@online.nl
mailto:janvanbeijeren@planet.nl
mailto:f.a.vandijk@utwente.nl
mailto:frederikhillebrink@live.nl
mailto:7204S85@hetnet.nl
mailto:i.wessels_derks@upcmail.nl
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Werkgroep Twente 

Dhr. G. Baas (Gerrit)           tel. 053-4337130  

Ribbelthorst 52                 7531 GC Enschede 

e-mail: baas.gerrit@hetnet.nl 

 

Mw. F. von Bönninghausen (Françoise)     tel. 06-51589607 

Herinckhaveweg 6       7666 LK Fleringen 

e-mail:  fmh.bonninghausen@gmail.com 

 

Mw. C.A. Cnossen-Verburgt, ( Carry)     tel: 074-2428364,   

Reviusstraat 17,       7552 GG Hengelo(O),  

e-mail: j.cnossen4@kpnplanet.nl.  

 

Mw. F.A. van Dijk (Anita)  tel. 0546-825059 

Duivenvoorde 20  7608 KW Almelo 

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

 

Mw. ds. L. Vos (Louisa)  tel. 06-44113497  

Backermarke 59   8016 LJ Zwolle 

e-mail: louisa.vos@gmail.com 

 

Ds. F. Wiersma  (Frans)   tel. 074 73 70 035 

Willem van Otterloostraat 20       7558 BV Hengelo (Ov) 

e-mail: faw@xs4all.nl 

 

 

Lectoren 

De lector, of de lezer, verzorgt in de eredienst het voorlezen van de 

lezingen volgens het rooster. De lectoren zijn: 

 

Mw. I. Azink-Radstake (Ineke)  tel. 0573-254949 

Tusseler 42  7241 KE Lochem 

e-mail: i.azink-radstake@planet.nl 

 

mailto:fmh.bonninghausen@gmail.com
mailto:j.cnossen4@kpnplanet.nl
mailto:f.a.vandijk@utwente.nl
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Mw. A.B. Bedeker (Agnes)  tel. 0575-527845 

Van Hoornlaan 52  7207 JL Zutphen 

e-mail: a.b.bedeker@online.nl 
 

Dhr. J. van Beijeren (Jan)   tel. 0575-546468  

Heeckerenlaan 24   7203 BC Zutphen 

e-mail: janvanbeijeren@planet.nl 
 

Mw. S. Folmer-Pruis (Sophieke)  tel. 0575-521437 

Ramshof 19   7232 DA Warnsveld  

e-mail: sophieke@folmer-pruis.nl 

 

Mw. S. Ghiasi (Sima) 

Voorsterallee 25    7203 DN Zutphen 

 

Dhr. F. Khany (Farzad)    tel. 06 84721358 

Voorsterallee 25    7203 DN Zutphen 

e-mail: Khanyfarzad83gmail.com 

Mw. G.W. van Meurs – Heering (Gerrie)  tel. 0575- 490555 

De Schutterij 4  7213 TA Gorssel 

e-mail: meurs22@kpnmail.nl 

 

Mw. C. A. Nijland (Carry)  tel. 06 – 16 898 151  

Emmerikseweg 141,        7204 SH Zutphen 

e-mail: 7204S85@hetnet.nl       
 

Mw. H. van der Willik – Bruynis (Henny)  tel. 0575-502369 

Klarenbeekseweg 37  7383 EC Voorst 

e-mail: uilenspiegel@hetnet.nl 

 

 

Verzorging bloemen Altaartafel 

Mw.T.M. Hessel (Marjolijn)  tel. 0575-514263 

Molenweg 23  7202 BA Zutphen 

e-mail: t.hessel@chello.nl 

mailto:a.b.bedeker@online.nl
mailto:sophieke@folmer-pruis.nl
mailto:meurs22@kpnmail.nl
mailto:7204S85@hetnet.nl
mailto:uilenspiegel@hetnet.nl
mailto:t.hessel@chello.nl
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Dhr. P. van der Zalm (Peter)  tel. 0575-523838 

Rossinistraat 10  7204 NX Zutphen 

e-mail: peterzalm@hotmail.com 

 

 

Cantorij Zutphen 

Cantor 

Mw. A. Bedeker (Agnes)  tel. 0575-527845 

Van Hoornlaan 52  7207 JL Zutphen 

e-mail: a.b.bedeker@online.nl 

 

Sopranen: 

Mw. C. van Reeuwijk (Cathrien)  tel. 0575-551499 

Hoornwerk 6  7201 GT Zutphen 

e-mail: cathrien@vanreeuwijk.nl 

 

Mw. C. A. Nijland (Carry)   06 – 16 898 151 

Emmerikseweg 141,        7204 SH Zutphen 

e-mail: 7204S85@hetnet.nl       

 

Mw. K.M.T. Wedemeijer-Holdt (Karen)    tel: 0575-562072 

Radeland 5        6971 LV Brummen 

e-mail: k.wedemeijerholdt@gmail.com 

 

Alt: 

vacature 

 

Tenoren: 

Mw. I. Azink-Radstake (Ineke)  tel. 0573-254949 

Tusseler 42  7241 KE Lochem 

e-mail: i.azink-radstake@planet.nl 
 

Dhr. B. Alleman (Bert)    tel. 0575-542012 

Rietbergstraat 189    7201 GH Zutphen 

e-mail: bertalleman@outlook.com 

mailto:a.b.bedeker@online.nl
mailto:7204S85@hetnet.nl
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Bassen: 

Dhr. J. van Beijeren (Jan)  tel. 0575-546468 

Heeckerenlaan 24  7203 BC Zutphen 

e-mail: janvanbeijeren@planet.nl 

 
Dhr. A.J. van Lenthe (Albert)   tel. 0575-570810 

Verdistraat 139    7204 PW Zutphen 

e-mail: ineenalbert@gmail.com 

  
Kinderkerk   

In principe kan op elke zondag gebruik gemaakt worden van de 

mogelijkheid de kinderkerk te bezoeken, maar dan moet u dat tevoren 

even aan Agnes Bedeker laten weten.   

Mw. A. Bedeker (Agnes)  tel. 0575-527845 

Van Hoornlaan 52  7207 JL Zutphen 

e-mail: a.b.bedeker@online.nl 
 

 

De Omroeper, het gemeenteblad; redactie: 

Dhr. J. van Beijeren (Jan)   tel. 0575-546468 

Heeckerenlaan 24       7203 BC Zutphen 

e-mail: janvanbeijeren@planet.nl      

 

Mw. F.A. van Dijk (Anita)  tel. 0546-825059 

Duivenvoorde 20  7608 KW Almelo  

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

 

Mw. ds. L. Vos (Louisa)  tel. 06-44113497  

Backermarke 59   8016 LJ Zwolle 

e-mail:louisa.vos@gmail.com 

 

 

Website 

Webmaster  ????? 

e-mail: info@luthersegemeentezutphen.nl  

website: www.luthersegemeentezutphen.nl 

mailto:janvanbeijeren@planet.nl
mailto:a.b.bedeker@online.nl
mailto:janvanbeijeren@planet.nl
mailto:f.a.vandijk@utwente.nl
mailto:info@luthersegemeentezutphen.nl
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Verzending verjaardagskaarten 

Mw. I. Azink – Radstake (Ineke)  tel. 0573-254949 

Tusseler 42       7241 KE Lochem  

e-mail: i.azink-radstake@planet.nl 

 

Middagpauzediensten   
In de lutherse kerk in Zutphen wordt al ruim 25 jaar elke donderdag 

(marktdag) van kwart over twaalf tot half één een middagpauzedienst 

gehouden, met wisselende voorgangers en organisten.  

Van 12:00 uur – 12:15 uur is er orgelspel.  

Organisatie 

Ds. S.A. Meijer       tel. 0575-575712 

Wambuisstraat 35      7204 NM Zutphen 

e-mail: meije54@planet.nl  
 

Secretariaat middagpauzediensten 

Mw. J.A.  Baerends    tel. 0575 - 526964 

Ieplaan 20    7231 ET Warnsveld 

e-mail: joke.baerends@zonnet.nl 

 

 

 
 

 

mailto:i.azink-radstake@planet.nl
mailto:joke.baerends@zonnet.nl
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Kerkdiensten 2020 in Zutphen  
 De diensten beginnen om 10.15 uur, tenzij anders aangegeven 

H = Heilig Avondmaal, c = Cantorij 

Januari 

5 Epifanie Wit Mw. ds. L. Vos 

12 1e na Epifanie Wit Mw. ds. L. Vos 

19 2e na Epifanie Wit Ds. O. Mulder 

26 3e na Epifanie Wit Ds.J. Uytenbogaardt  HA/c 

Februari 

2  4e na Epifanie Wit Dr. D. Akerboom 

9 Septuagesima Groen Ds. F. Wiersma 

16 Sexagesima Groen Ds. W. Sarolea 

23  Quinquagesima Groen Mw. ds. L. Vos, HA/c 

26 Aswoensdag Paars Ds. R. Heins 

Maart 

1 Invocavit Paars Mw. ds. H. Günther-v Dijk 

8 Reminiscere Paars Mw. ds. L. Vos 

15 Oculi Paars Ds. K. van Warven 

23 Laetare Paars Ds. F. Wiersma 

29  Judica Paars Mw. Ds. L. Vos  HA/c 

April 

5  Palmarum Rood/Paars Dr. D. Akerboom 

9 Witte Donderdag Wit  19.30 Ds. F. Wiersma, HA/c 

10 Goede Vrijdag 19.30 u Ds. F. Wiersma 

11 Stille zaterdag 21 uur Mw. ds. L. Vos 

12 Pasen Wit Mw. ds. L. Vos, HA/c 

19 Quasimodo geniti Wit Mw. ds. F. van Zoelen 

26 Misericordias D. Wit Mw. ds. L. Vos, HA/c 

Mei 

3 Jubilate Wit Ds. F.A. Wiersma 

10 Cantate Wit Ds. O. Mulder 

17 Rogate Wit  Mw. ds. L. Vos 

21 Hemelvaartsdag  Geen dienst 

24 Exaudi Wit Ds. J. Wiegers 
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31 Pinksteren Rood Mw. ds. L. Vos, HA/c 

Juni 

7 Trinitatis Wit Ds.J. Uytenbogaardt  

14 1e na Trinitatis Groen Dr. D. Akerboom 

21 2e na Trinitatis Groen Mw. ds. H. Günther-v Dijk 

28 3e na Trinitatis Groen Mw. ds. L. Vos, HA/c 

Juli 

5  4e  na Trinitatis Groen Dhr. J.B. Val 

12 5e  na Trinitatis Groen Mw. ds. L. Vos 

19 6e  na Trinitatis Groen Ds. N. Pronk 

26 7e  na Trinitatis Groen Ds. H. Günther, HA  

Augustus 

2 8e na Trinitatis Groen Ds. W. Sarolea 

9 9e  na Trinitatis Groen Ds. N. Pronk 

16 10e na Trinitatis Groen Mw. ds. A. Groeneveld 

23 11e na Trinitatis Groen Ds. F.A. Wiersma 

30 12e na Trinitatis Groen Mw. ds. L. Vos, HA 

September 

6 13e na Trinitatis Groen Mw. Ds. P. Akerboom – R 

13 14e na Trinitatis Groen Mw. ds. L. Vos 

20 15e na Trinitatis Groen Dr. D. Akerboom 

27 16e na Trinitatis Groen Mw. Ds. L. Vos, HA/c 

Oktober 

4 17e na Trinitatis Groen Mw. ds. P. Akerboom - R 

11 18e na Trinitatis Groen Mw. ds. L. Vos 

18 19e na Trinitatis Groen Ds. F. Wiersma 

25 19e na Trinitatis Groen Ds. W. Sarolea 

    

November 

1 Gedachtenis Groen Mw. Ds. L. Vos, HA/c 

8 1e vd Voleinding Groen Dr. D. Akerboom 

15 2e vd Voleinding Groen Ds. F.A. Wiersma 

22 Laatste z. Kerk.jr Groen Mw. Ds. L. Vos, HA/c 

29 1e Advent Paars  Ds. J. Uytenbogaardt 
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December 

6 2e Advent Paars Ds. O. Mulder 

13 3e Advent Paars Mw. ds. L. Vos 

20 4e Advent Paars Ds. N. Pronk 

24 Kerstavond  19 u. Wit Mw. Ds. L. Vos 

25 Kerst Wit Mw. Ds. L. Vos, HA/c 

29 1e zondag na Kerst Wit Dr. D. Akerboom 

 

 

Kerkdiensten in Twekkelo 
Diensten beginnen om 10.30 uur 

 

Datum Voorganger Bijzonderheden 

26 januari Ds. J. Wiegers  

23 februari Ds. F.A. Wiersma  

22 maart Mw. ds. R. de Vries  

19 april Ds. J. Wiegers  

17 mei Nog niet bekend  

21 juni Ds. O. Mulder  

19 juli Ds. J. Wiegers  

23 augustus Nog niet bekend  

20 september Mw. ds. L. Vos  

18 oktober Mw. ds. M. vd Velde  

22 november Mw. ds. M. vd Velde  

13 december Ds. J. Wiegers  
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Kerkdiensten in Hengelo 
 

Diensten beginnen om 10.30 uur; in alle diensten wordt het HA gevierd 

 

Datum Voorganger Bijzonderheden 

5 januari Mw. ds. A. Fuhrmann  

2 februari Ds. N. Pronk  

1 maart Ds. O. Mulder  

5 april Ds. N. Pronk  

3mei Mw. ds. L. Vos  

7 juni Mw. ds. A. Fuhrmann  

5 juli Mw. ds. L. Vos  

2 augustus Ds. N. Pronk  

6 september Mw. ds. L. Vos  

4 oktober Mw. ds. L. Vos  

1 november Ds. F.A. Wiersma  

6 december Ds. F.A. Wiersma  
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Aantekeningen 
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Aantekeningen 
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LUTHERS AVONDGEBED 

 
Heer blijf bij ons, 

want het is avond 

en de nacht zal komen 

 

Blijf bij ons en bij uw ganse kerk 

aan de avond van de dag 

aan de avond van het leven 

aan de avond van de wereld 

 

Blijf bij ons 

met uw genade en goedheid 

met uw troost en uw zegen 

met uw woord en uw sacrament 

 

Blijf bij ons wanneer over ons komt 

de nacht van beproeving en angst, 

de nacht van twijfel en aanvechting 

de nacht van de strenge, bittere dood. 

 

Blijf bij ons in leven en sterven 

in tijd en eeuwigheid. 

Amen. 

 

   
  Georg Christian Dieffenbach (1822-1901) 
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