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1. Inleiding 

 

1.1. Beleid 

Dit beleidsplan omvat een weergave van de doelstellingen van de Evangelisch-Lutherse 

gemeente Zutphen voor de komende jaren. En de richtlijnen waarlangs de doelstellingen door 

kerkenraad en gemeente bereikt kunnen worden. Dit beleidsplan geeft handvatten om verder te 

werken, concrete werkplannen te maken, waardoor beargumenteerd keuzes gemaakt kunnen 

worden. Zo kan door uitvoering van beleid de gemeente haar doelen bereiken.  

 

1.2. Doelstelling 

Wij willen gemeente van Jezus Christus zijn met inbreng en borging van het luthers erfgoed. 

 

1.3.  Geloofsuitgangspunten  

De eerste woorden die in de eredienst klinken zijn: “In de naam van de Vader en de Zoon en de 

Heilige Geest”. In een paar woorden belijden wij daarmee ons geloof in God die wij uit de Schrift 

leren kennen. Wij komen bijeen in zijn Naam, op zondag en soms ook op andere dagen van de 

week. Dat doen wij in het geloof dat wij leven voor zijn aangezicht en in het geloof dat ons heil 

en onze toekomst in zijn handen ligt. In de Bijbel, Oude en Nieuwe Testament, spreekt God tot 

ons, leert Maarten Luther. Door Jezus Christus, zoon van Israël, hebben wij ons aan de Schrift 

gehecht. Ze leert ons dat God met mensen een verbond is aangegaan, met Israël en met alle 

mensen die het met Hem willen wagen, ook met ons. 

 

Christus’ leven, sterven en opstanding is ons tot leven, is onze hoop en toekomst. We geloven 

dat Christus in ons midden is, aanwezig in woord en sacrament. Als gemeente weten wij ons 

geroepen in zijn spoor te gaan, met de opdracht om onze handen uit de mouwen te steken om 

bijstand te bieden waar nodig is en vrijmoedig te zijn over wat ons drijft, het evangelie van 

ontferming en vreugde. Voor wie op haar pad komt, wil de gemeente een gastvrije en 

bemoedigende gemeente zijn. Hiervoor richten wij ons biddend tot God, want wij geloven dat 

onze bede nooit vergeefs is, dat God ons in zijn genade steeds weer opricht en goede moed en 

kracht in ons hart legt om met zijn hulp weer in het spoor van Jezus Christus te gaan. In 

vrijheid, omdat niets tussen God en mensen in kan staan.   

 

1.4. Niet het vele is goed maar het goede is veel.  

In dit gezegde kunnen we ons als gemeente vinden. In aantal zijn we geen grote gemeente, 

maar in het goede dat in het geloof tot ons komt ervaren we grootsheid, die we niet willen 

betwijfelen door zorgelijke opmerkingen over het aantal kerkgangers. In deze eeuw waarin 

geloof en kerk zeker geen vanzelfsprekendheden zijn, is het een wonder dat mensen op 

zondagmorgen de deur van hun huis achter zich dicht doen, en samen met anderen in de 



4 

 

gemeente gaan luisteren, bidden, zingen. Zodoende is de gemeente een plaats van geloof, hoop 

en liefde. 

 

2. De Evangelisch-Lutherse gemeente Zutphen.  

2.1.  Ontstaan van de gemeente.  

Nadat Luther in 1517, volgens overlevering, zijn 95 stellingen aan de deur van de slotkapel van 

de kerk in Wittenberg spijkerde verbreidde de ‘nieuwe leer’ zich snel. Al in 1530 is er in Zutphen 

sprake van volgelingen van de nieuwe leer. In 1650 wordt in de notulen van de Hervormde kerk 

bezwaar gemaakt tegen een lutherse predikant die in Zutphen was komen wonen. In de tweede 

helft van de zeventiende eeuw breidt de groep lutheranen zich uit, vooral doordat er in Zutphen 

veel Duitse huursoldaten in het garnizoen gelegerd waren. Op 2 maart 1693 krijgt men 

toestemming van de autoriteiten om het gebouw aan de Beukerstraat, nu nummer 10, na een 

verbouwing te gebruiken als plaats van samenkomst. Na een grondige verbouwing wordt het 

pand op 29 september 1694 ingewijd. De gemeente kent hoogtepunten en dieptepunten maar 

tot op de dag van vandaag vinden hier nog elke week vieringen plaats.  

 

2.2.  Ontwikkelingen sinds 2006.  

Het samengaan in 2004 van de Evangelisch-Lutherse Kerk in het Koninkrijk der Nederlanden  

met de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland was voor de 

relatief kleine lutherse gemeente in Zutphen aanleiding na te denken over haar toekomst. Het 

zelfstandig voortbestaan van de gemeente is geen doel op zich. De kerkenraad is zich er terdege 

van bewust dat steeds, in overleg met de leden en gastleden van onze gemeente, een aantal 

jaren vooruit gekeken moet worden en blijvend contact moet worden gehouden met de 

verschillende kerkelijke groeperingen waarmee een eventuele samenwerking mogelijk is. Ds. 

Vos is sinds maart 2012 als predikant actief in de lutherse gemeente Zutphen. Per 1 januari 

2023 vertrekt zij als predikant van onze gemeente. 

 

2.2.1. Zelfstandig blijven 

De kerkenraad heeft, gehoord de gemeente, in 2004 besloten dat zal worden gestreefd naar het 

zelfstandig voortbestaan van onze gemeente in de eerstkomende jaren. Al snel werd duidelijk 

dat geheel zelfstandig blijven bestaan niet haalbaar zou zijn en dat samenwerking in welke vorm 

dan ook noodzakelijk is. Uitgangspunten daarbij zijn dat de lutherse identiteit van de gemeente 

helder gestalte moet krijgen en uitgedragen wordt en dat de gemeente aantrekkelijk moet zijn 

voor nieuwe leden uit verschillende leeftijdscategorieën.  

 

2.2.2. Combinatie van gemeenten 

Dit heeft met hulp van buitenaf in 2009 geresulteerd in de combinatie van gemeenten met de 

lutherse gemeenten Apeldoorn en Arnhem. Belangrijk doel van deze samenwerking (ook 
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genoemd: het AZA-verband) is het zeker stellen van predikantsplaatsen. Diaconaal is er 

samenwerking.  

 

2.2.3.  Twente.  

Sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw komen lutheranen in Twente bijeen. Vanaf 1 

september 2009 is door middel van een “onderlinge regeling preekplaats Twente” het 

grondgebied van de voormalige huisgemeente Twente samengevoegd met het grondgebied van 

de Evangelisch-Lutherse Gemeente Zutphen. Een lid van de werkgroep Twente is vanaf 1 

september 2009 lid van de kerkenraad in Zutphen om zodoende de onderlinge verbondenheid 

en samenwerking vorm en inhoud te geven. Twente beslaat een grote regio, daarom is voor 

Twente een werkgroep ingesteld die de diensten en activiteiten regelt en initieert.  

 

2.2.3.1. Twekkelo 

De lutheranen in Twente hebben in vele kerken in Hengelo en Enschede gekerkt. Vanaf eind 

jaren 80 werden de diensten gehouden in de Johanneskerk in Twekkelo. Een kleine, trouwe 

groep die de maandelijkse diensten bezocht. Door Covid19 en vergrijzing zijn de diensten vanaf 

2021 gestopt. Gekeken zal worden of er voor deze groep mogelijkheden zijn, bijvoorbeeld 

themabijeenkomsten in de middag, om deze groep bij elkaar te houden. 

 

2.2.3.2.  Hengelo 

De locatie in Twekkelo alleen bleek niet toereikend om het luthers erfgoed in heel Twente uit te 

dragen, daarom is vanaf najaar 2012 contact gezocht met de Oud-Katholieke Statie St. 

Lebuïnus (OKK) in Hengelo om de mogelijkheid te onderzoeken om in hun kapel lutherse 

diensten te gaan houden. Dit leidde ertoe dat sinds oktober 2013 iedere eerste zondag van de 

maand lutherse diensten plaatsvinden in de St. Lebuïnus kapel. Van meet af aan was er de 

medewerking van een cantorij; dit geeft veel muzikale mogelijkheden in de dienst. Er worden 

een aantal keer per jaar cantatediensten gehouden. Er is inmiddels een vaste groep van mensen 

die de diensten bezoeken, zowel mensen met een lutherse achtergrond als mensen die specifiek 

op deze diensten afkomen.  

 

2.2.4.   Andere samenwerkingsverbanden of relaties 

 
2.2.4.1.       Met de Protestantse Gemeente Zutphen  

Hoewel de gemeente zoveel als mogelijk zelfstandig wil blijven is er met enige regelmaat 

overleg met de moderamina van de Protestantse Gemeente Zutphen en de Protestantse 

Gemeente Warnsveld/Leesten. In toenemende mate wordt er samengewerkt. Zo is er kanselruil, 

wordt een bijdrage geleverd aan het maandblad KerkZIN, en op Aswoensdag en tijdens de Stille 

week is er samenwerking. Ook in het vormingswerk (leerhuis, catechese) wordt samengewerkt. 

Er is regelmatig overleg met de diaconieën van de Protestantse Gemeenten van Zutphen en 

Warnsveld.  
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2.2.4.2. Met de partnergemeente in Polen  

Sinds 2002 is er een partnerschap tussen de Evangelisch-Lutherse gemeente in Zutphen en de 

lutherse gemeente in Dzialdowo en Lidzbark in Mazurië, Polen. In dit contact ervaren we de 

Wereldkerk.   

 

2.2.4.3. Platvorm van Christelijke geloofsgemeenschappen Zutphen/Warnsveld  

De Evangelisch-Lutherse gemeente Zutphen is lid van het Platvorm Christelijke 

Geloofsgemeenschappen Zutphen/Warnsveld. Dit organiseert niet zelf activiteiten. De 

activiteiten van dit platvorm sluiten aan bij bestaande activiteiten. Tevens is het een 

aanspreekpunt voor de burgerlijke gemeente Zutphen.  

 

2.2.4.4 Middagpauzediensten 

De middagpauzediensten in onze kerk in Zutphen worden reeds sinds 1991 georganiseerd; eerst 

onder de verantwoordelijkheid van de Raad van Kerken en al meer dan twintig jaar door een 

zelfstandige werkgroep. Deze diensten vinden steeds op donderdag (marktdag) plaats. Er gaan 

voorgangers van diverse Zutphense geloofsgemeenschappen in voor.  

 

2.2.4.5. Met Stadsklooster Zutphen 

Stadsklooster Zutphen is een oecumenisch project voor een stilteplek met aandacht voor 

spiritualiteit, gebed en bezinning. Het is opgestart onder leiding van ds. Ronald Heins, predikant 

van de Protestantse Gemeente Zutphen.                                                                                                                   

Er staan voor de toekomst meer activiteiten gepland. Onze gemeente ondersteunt Stadsklooster 

met enige financiën en zo mogelijk met mankracht. 

 

3. Profiel van de gemeente 

3.1. Profiel 

De Evangelisch-Lutherse gemeente Zutphen is een liturgische gemeente, die volgens de 

lutherse traditie het geloof viert en de boodschap van het Evangelie vanuit een open en 

oecumenische houding uitdraagt in woord en daad. De gemeente heeft preekplaatsen in 

Zutphen, Twekkelo en Hengelo (O). 

 

3.1.1 Samenstelling en leeftijdsopbouw van de gemeente  

Er zijn in november 2021 144 leden, verdeeld over de preekplaatsen Zutphen en Twente. 

De leeftijdsopbouw: 

  1 – 10 jaar 2 ( 1%)  51 – 60 jaar 21  (15%) 

11  - 20 3 ( 2%)  61 – 70 35 (24%) 

21 – 30 6 (4%)  71 – 80 25 (17%) 

31 – 40 9 (6%)  81 – 90 29 (20%) 

41 – 50 11 (8%)  90+     3 (  2%) 

 

0-50 jaar 21 %   > 51 jaar  78 % 
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3.1.2. Sterke en zwakke punten van de gemeente 

3.1.2.1. Sterke punten 

 centraal liggend historisch kerkgebouw in Zutphen dat multifunctioneel inzetbaar is  

 de gemeente heeft in de Achterhoek en Twente een heel eigen karakter 

 er is een sterke onderlinge betrokkenheid van de gemeenteleden 

 de gemeente is open en gastvrij 

 er zijn twee enthousiaste cantorijen 

 met enige regelmaat sluiten zich nieuwe mensen bij de gemeente aan 

3.1.2.2. Zwakke punten 

 de moeite die het kost om jongere mensen bij de kerk te betrekken 

 leeftijdsopbouw van de gemeente 

 de financiële situatie 

 

4. Uitwerking van het profiel 

Het profiel van de gemeente krijgt gestalte in vieren, dienen, delen en leren. 

 
4.1. Vieren 
In Zutphen en Hengelo worden erediensten gehouden waarin liturgie belangrijk is, als vorm 

waarin veel mogelijk is, maar niet als doel op zich. De vieringen worden gekenmerkt door een 

grote aandacht voor de muziek en originele en persoonlijke elementen. Het zijn vieringen 

volgens de bestaande lutherse traditie met vernieuwende elementen die aansluiten bij 

verschillende leeftijdscategorieën. Hierbij speelt de cantorij een ondersteunende rol.  

 
4.1.1. Erediensten: Woord en Sacrament  

De eredienst is het uitgangspunt van het gemeenteleven. Een vaste liturgische structuur wordt 

van belang geacht, hoewel daarbinnen ruimte is voor nieuwe vormen. Zo worden er ook liederen 

van buiten het Liedboek 2013 “Zingen en bidden in huis en kerk” gezongen, o. a. uit Gezangen 

voor Liturgie, Zingende Gezegend, Verzameld Liedboek, Zingend Geloven, Liedboek voor de 

Kerken (1973). Voor de komende tijd willen we ook vooral liederen uit die andere bundels 

zingen. Ook gastvoorgangers zullen hiervan op de hoogte worden gebracht. In de preekplaats 

Zutphen wordt iedere zondag een kerkdienst gehouden, daarnaast zijn er diensten op 

kerstavond en 1e kerstdag, en op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag. Per jaar 

wordt ongeveer 15 keer het heilig Avondmaal gevierd (d.i. eens per 3 – 4 weken, én op de 

hoogtijdagen).  

In Hengelo is eenmaal per maand een lutherse dienst, waarin telkens het Avondmaal wordt 

gevierd. De hoogtijdagen worden gezamenlijk met de OKK gevierd. 

 

4.1.2. Kerkmuziek 

De lutherse gemeente acht de kerkmuziek van cruciaal belang. Zingen brengt een andere 

dimensie aan bij het beleven van de teksten als je als gemeente samen de liturgie viert. De 
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beide cantorijen, onder leiding van vakmusici ondersteunen de gemeentezang en helpen de 

gemeente bij het instuderen van vele nieuwe liederen uit allerlei perioden van de “Kerk der 

eeuwen”. Ook liederen uit andere bundels dan het Liedboek 2013 “Zingen en bidden in huis en 

kerk” komen aan de orde. In Zutphen geeft de cantorij op hoogtijdagen een extra feestelijke 

kleur aan de diensten. Het niveau van de bekwame amateur-organist is toereikend om de 

gemeentezang en de cantorij op het monumentale Lohmanorgel te begeleiden. In Hengelo is 

een professionele organist die de diensten op een eenvoudig één-klaviers orgel begeleidt. De 

cantorij zingt in iedere dienst en een paar maal per jaar worden er Cantatediensten gehouden. 

De verantwoordelijkheid voor de kerkmuziek ligt uiteindelijk bij de kerkenraad. De planning 

wordt gemaakt door de cantor in samenspraak met de predikant. 

Op dit moment is de functie van cantor in Zutphen vacant.  

 

4.1.3. Kinderkerk 

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, na 

voorafgaande aanmelding. 

 

4.2.  Dienen (pastoraat) 

Het omzien naar elkaar wordt binnen de gemeente van groot belang geacht. Het pastoraat 

wordt breed ingevuld door dit aan ieder die daar, mede afhankelijk van de omstandigheden, 

behoefte aan heeft, te bieden. Het kleinschalige karakter van de gemeente biedt goede 

mogelijkheden tot sociale contacten. Ook ten behoeve van mensen van buiten onze gemeente. 

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 

aangewezen om hierbij in het bijzonder dienst te doen. Om goed in contact met de leden van de 

gemeente te zijn, zijn er mensen aangesteld om ‘gewoon’ bezoekwerk te verrichten, dan wel om 

telefonisch contact te onderhouden met een aantal leden. In dat contact kunnen dagelijkse 

zaken, maar ook bijzondere omstandigheden aan de orde komen. Het kan aanleiding geven tot 

een bezoek of telefonisch contact door de predikant. Natuurlijk kunnen gemeenteleden zich ook 

direct wenden tot de kerkenraad of de predikant. Met Pasen en met Kerst wordt een speciale 

uitgave van het blad De Open Deur onder gemeenteleden verspreid. 

 

4.3. Delen (diaconie) 

Het Evangelie is de leidraad van onze gemeente en de bron van waaruit zij, binnen de   

mogelijkheden die er zijn, naar buiten treedt en opkomt voor hen die extra zorg nodig hebben in 

de wereld dichtbij maar ook ver weg. Diaconie en diaconale projecten zijn belangrijk. De 

gemeente neemt deel aan de landelijke diaconale collecten (Kerk in Actie). Op plaatselijk niveau 

wordt nauw samengewerkt met de diaconie van de Protestantse Gemeente Zutphen. 
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Verder is de gemeente betrokken bij de voedselbank, bijvoorbeeld door de gaven bij de 

oogstdienst. Bovendien participeert de gemeente in het jaarlijkse kerstpakkettenproject, dat 

samen met de gemeentelijke sociale dienst en andere kerkgenootschappen wordt uitgevoerd. 

Kerstkaarten worden aan gemeenteleden verzonden en ter gelegenheid van hun verjaardag 

ontvangen zij een verjaardagskaart. 

 

4.4. Leren 

We streven naar kennisvergroting om zo te komen tot nieuwe en vernieuwde inzichten. Dat 

proberen we te bereiken door de kinderkerk, de catechese en het leerhuis.  

 

4.4.1. Catechese 

Indien aan de orde vindt er doop- en belijdeniscatechese plaats in onze gemeente. Jongeren uit 

onze gemeente kunnen aansluiten bij de jongerencatechese van de Protestantse Gemeenten 

van Zutphen en Warnsveld.  

 

4.4.2. Leerhuis 

Door leerhuizen wordt gestreefd naar versterking en verdieping van kennis om zo te komen tot 

nieuwe en vernieuwde inzichten, met een bijzonder accent op de lutherse spiritualiteit om aldus 

het lutherse karakter sterker te profileren. Op dit moment loopt er een leerhuis in 

samenwerking met de lutherse predikanten uit het hele land “Leren van Luther”. Daarbij is ook 

de Protestantse Gemeente Zutphen betrokken doordat er ook diverse mensen van die 

gemeenten deelnemen aan deze vormingsactiviteiten. Hetzelfde geldt voor de gesprekskring 

over het boek “Het verhaal gaat”; daarin vindt een vruchtbare uitwisseling van gedachten uit 

beide tradities plaats. Ook in Hengelo wordt “Leren van Luther” aangeboden. 

 

5. Middelen 

5.1. Gebouwen 

5.1.1.    Kerk 

De preekplaats Zutphen beschikt over een mooi kerkgebouw met een intiem karakter, dat in 

1998 geheel is gerenoveerd. In de kerk (een gemeentelijk monument) is een prachtig, in 1998 

gerestaureerd Lohmanorgel (rijksmonument) aanwezig. Het kerkgebouw is allereerst in gebruik 

bij de wekelijkse erediensten, waar na afloop van de kerkdienst samen een kopje koffie/thee 

gedronken wordt, maar ook voor de wekelijkse middagpauzediensten. 

 

5.1.2. Gemeentecentrum 

De preekplaats Zutphen beschikt over een gemeentecentrum. Hier vindt de kinderkerk plaats en 

hier vergadert de kerkenraad. Incidenteel vinden er andere vergaderingen plaats. De predikant 

heeft in het gemeentecentrum een eigen studeer-/spreekkamer.  
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5.1.2. Overige gebouwen 

In de onmiddellijke omgeving van de kerk in Zutphen, op het perceel dat eigendom is van de 

gemeente staan twee winkeltjes, waarvan één met bijbehorend woonhuis, die ook eigendom 

zijn van de Lutherse gemeente. De winkeltjes en het woonhuis worden verhuurd. 

 

5.1.3. Twente 

In de preekplaatsen in Twente wordt gebruik gemaakt van de Johanneskerk in Twekkelo en de 

Lebuïnuskapel in Hengelo; deze gebouwen worden van derden gehuurd.  

 

5.2.  Informatievoorziening 

5.2.1.  De Omroeper 

Door middel van het driemaandelijks gemeenteblad De Omroeper worden gemeenteleden 

geïnformeerd over allerlei zaken die voor de gemeente van belang zijn. Het bevat naast 

bezinnende teksten de roosters van de Middagpauzediensten en behalve de eigen kerkdiensten 

ook die van de Protestantse Gemeente Zutphen. 

 

5.2.2.  KerkZIN 

De lutherse gemeente participeert in het gezamenlijke kerkblad KerkZIN van de PG Zutphen, de 

PG Warnsveld/Leesten en de ELG Zutphen. Het blad verschijnt 10 x per jaar. 

 

5.2.3.  De Website 

Informatie over de gemeente is te vinden op onze website (www.luthersegemeentezutphen.nl).  

Een actieve webmaster zorgt voor het updaten van de site (info@luthersegemeentezutphen.nl). 

 

5.2.4. Gemeentevergadering 

Tenminste eenmaal per jaar wordt na de kerkdienst in Zutphen een gemeentevergadering 

gehouden, waarbij de kerkenraad zijn plannen aan de gemeente voorlegt en de gemeente wordt 

gehoord. 

 

5.2.5. Gemeentedag 

Eenmaal per jaar wordt een gemeentedag georganiseerd om de onderlinge contacten te 

verstevigen. 

 

5.2.6. Open Monumentendag 

Tijdens het Open Monumenten weekend in september is de kerk opengesteld, waarbij enkele 

vrijwilligers de bezoekers vertellen over de kerk en de gemeente. 

 

 

 

mailto:info@luthersegemeentezutphen.nl
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5.3. Financiën 

De jaarrekening laat al jaren een groot tekort zien. Tot nu toe kon dit worden bekostigd vanuit 

de reserves. De komende jaren zal kritisch bekeken moeten worden hoe de inkomsten verhoogd 

kunnen worden:  

 vrijwillige bijdragen (kerkbalans) 

 collectes 

 giften en schenkingen 

 verhuur van onroerend goed 

 incidentele verhuur van de kerkelijke gebouwen (b.v. exposities) 

 opbrengsten uit beleggingen en overige wettige inkomsten 

 subsidies van landelijke organen 

 

Daarnaast wordt bekeken hoe de kosten beheersbaar blijven en of deze reëel zijn:  

 pastoraat 

 gebouwgebonden kosten 

 kerkdiensten en activiteiten 

 vergoedingen 

 overige lasten 

 

6.  Plannen voor de komende jaren  

6.1  Algemeen: 

6.1.1.  Het invullen van de vacature van predikant door het vertrek van ds. Vos. 

6.1.2.  Het onderzoeken van de positie van ELG Zutphen binnen het AZA-verband en/of een te      

           vormen lutherse gemeente ( oost-) Nederland. Daarnaast stelt de ELG Zutphen zich 

  open voor andere opties, als dit het voortbestaan van de ELG Zutphen ten goede komt. 

6.1.3.  Het houden van een gemeentedag. 

6.1.4.  Het voortzetten van het partnerschap met Dzialdowo/Lidzbark in AZA-verband of   

 zelfstandig. 

6.1.5.  Het verbeteren van de financiële positie van de gemeente. 

 

6.2. Zutphen: 

6.2.1   Het invullen van de vacature van de cantor. 

6.2.2.  Het verstevigen van de samenwerking van de diaconie van de PG Zutphen. 

6.2.3   Het opstellen van een goede organisatie voor het pastoraat. 

 

6.3. Twente: 

6.3.1.  De samenwerking met de Oudkatholieke Statie in Hengelo vastleggen in een document. 

6.3.2.  Het verstevigen van het Luthers geluid in Twente. 

6.3.3.  Het organiseren van themabijeenkomsten in Twekkelo. 
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Dit beleidsplan is goedgekeurd en vastgesteld in de kerkenraadsvergadering d.d. 7 juni 2022.   

Namens de kerkenraad van de Evangelisch-Lutherse gemeente te Zutphen,   

De voorzitter,       de secretaris, 

 

 

mw. A.B. Bedeker,       J. van Beijeren. 

 

 


