
 
 

Dankbaarheid 

 

Johannes de Doper predikte de weg van het leren zien vanuit 

een ander perspectief, ‘metanoia’. Wanneer we midden in de 

gebeurtenissen staan is het moeilijk de dingen anders te 

beleven dan heel persoonlijk. Dan voelen we de pijn, de 

spanning, de angst of gaan op in de vreugde en enthousiasme 

of uitbundigheid. Dat maakt ons ook tot mensen natuurlijk. 

Het leven zou heel arm zijn wanneer we de dingen alleen 

maar zouden beleven vanuit een koele, klinische 

afstandelijkheid. De weg die Johannes de Doper verkondigt 

van “metanoia”, is niet een weg van onszelf beladen met 

gevoelens van onverbiddelijke en onbeweeglijke straf en 

schuld, maar een weg van transformatie, een weg waarin de 

ervaringen de mogelijkheid krijgen vanuit een hoger 

perspectief gezien te worden en vruchtbaar omgevormd 

kunnen worden tot scheppende daden van kracht en genezing.   

In de zomertijd worden wij uitgenodigd ons te verbinden met 

de verste verten van de kosmos om opgenomen te worden in 

de wereld van de geest, de wereld van waaruit wij geboren 

werden en naar de aarde gezonden als apostelen (‘door God 

gezonden’). Vanuit die wereld gezonden, ontplooien wij onze 

aardse biografie die zichtbaar wordt in de worsteling in ieder 

mens om het goddelijke tot verschijning te brengen in zichzelf 

en in de wereld om hem heen. Wanneer wij ons weer 

verbinden met onze oorsprong dan kunnen we met de diepste 

dankbaarheid ons opgenomen en geborgen voelen en weten 

dat we keer op keer, ieder dag opnieuw, “door God gezonden” 

om een klein bescheiden stukje hemel op aarde zichtbaar te 

maken. 

Adam Ricketts



MENSENWIJDINGSDIENST 

   

Zondag       10.30 uur                      

     

Dinsdag        9.15 uur            niet in juli en augustus 

                     

Donderdag    9.15 uur            niet op 14 en 21 juli        

   

   

Ter gelegenheid van Pinksteren willen we iets van de eenheid in 

verscheidenheid van de mensenwijdingsdienst hoorbaar maken. Daartoe 

zal op 2e Pinksterdag om 10.00 uur de dienst in het Engels worden 

gehouden en op 3e Pinksterdag om 10.00 uur in het Duits.   

 

Op vrijdag 24 juni (Johannes) vindt de mensenwijdingsdienst plaats om 

10 uur 

 

In juli en augustus vervallen de diensten op dinsdag 

 

Op donderdag 14 en 21 juli is er geen dienst 

      

   

HET EVANGELIE IN DE DIENST 

 

Paastijd   

Zondag             22 mei     Johannes 14, 1-31     

 

Hemelvaartstijd        

Donderdag        26 mei   Johannes 16, 24-33   

Zondag             29 mei   Johannes 16, 24-33   

 

Pinksteren   

Zondag          5 juni  Johannes 14, 23-31   

Maandag        6 juni              Johannes 14, 23-31 (Engels!)   

Dinsdag         7 juni    Johannes 14, 23-31 (Duits!)   

Donderdag     9 juni    Johannes 3, 1-21  

Zondag         12 juni  Johannes 3, 1-21  

Zondag          19 juni            Johannes 4, 1-26  



Johannestijd  

Vrijdag         24 juni    Markus 1, 1-11  

Zondag         26 juni    Johannes 1, 19-36  

Zondag           3 juli    Johannes 3, 22-36  

Zondag         10 juli    Mattheus 11, 1-15  

Zondag         17 juli                Markus 8, 27-38 

  

Trinitarische tijd    

Zondag         24 juli    Markus 8, 27-38  

Zondag         31 juli   Mattheüs 7, 1-14  

Zondag         7 augustus        Lukas 15  

Zondag        14 augustus  Lukas 9, 1-17  

Zondag        21 augustus  Lukas 18, 35-43  

Zondag        28 augustus  Markus 7, 31-37  

Zondag         4 september  Lukas 10, 1-20  

 

 

ZONDAGSDIENST  VOOR DE KINDEREN. 

   

Zondag 10.00 uur op 22 mei, 12 en 26 juni   

Om de dienst goed te laten verlopen graag aandacht voor het volgende: 

Om 9.50 uur beginnen we met het oefenen van het lied. Graag op tijd 

aanwezig zijn.   

Aan de ouders vragen we om uiterlijk 9.50 uur naar de cultusruimte te 

gaan.   

 

Samenkomsten   

Zondag 9.25 u. op 12 juni   

 

 

HET EVANGELIE IN DE KINDERDIENST  

 

Zondag    22 mei  Johannes 14, 1-31  

Zondag    5 juni  Johannes 14, 23-31 

Zondag            19 juni            Johannes   4, 1-26 

 

 

 



LIEDEREN TIJDENS DE DIENST 

 

 

MENSENWIJDINGSDIENST    KINDERDIENST   

 

Paastijd       Hij is de ster   

Verrezen is de Heer           

O Heer, uw vrede wone onder ons    

 

Pinksteren     

Tot de hoogten      Zaai nu uw zaad      

Wij hebben niet ontvangen   

 

 

MEDEDELINGEN VAN HET CONVENT 

  

 

Afwezigheid geestelijken    

Ton Besterveld is afwezig van 24/6 tot 24/7 en 24/8 t/m 3/9 

Adam Ricketts is afwezig van 23 t/m 27 mei 

 

Op 23 juni zal Adam Ricketts formeel afscheid nemen van de gemeente 

op een avond georganiseerd door het bestuur. Hij blijft echter de 

diensten tot en met zondag 17 juli verzorgen en in noodgevallen 

bereikbaar.  

Op 4 september zal Ardan Heerkens zijn eerste mensenwijdingsdienst 

voltrekken hier in Zutphen. 

   

Uit het gemeenteboek   
   

Op vrijdag 18 maart is de dienst bij de uitvaart gehouden voor Jan 

Opdam (geboren 6 mei 1945, gestorven 14 maart).  

Op 26 maart vond de mensenwijdingsdienst voor Jan plaats. 

 

Op maandag 18 april is Josephine van der Sluis gedoopt. 

 

Op zondag 8 mei hebben Thomas Hogeling en Josephine van der Sluis 

de Jeugdwijding ontvangen.   



GESPREKSGROEPEN 

  

Lukasevangelie   

In de gespreksgroep op donderdagochtend na de mensenwijdingsdienst 

bespreken we het Evangelie van Lukas. Nieuwe deelnemers zijn altijd 

welkom.    

Data: 19 mei, 2 juni  

Tijd: 10.15-11.45 u    

   

Evangeliegroep Twente   

Gewerkt wordt aan het evangelie volgens Lukas.   

Data: woensdagavond 8 juni   

Tijd: 20.00-21.30 u   

Plaats: Landsteinerstraat 16, 7555MN Hengelo, tel. 074-2911953   

  

  

 

BIJEENKOMSTEN 

 

Toespraken na de dienst   

De toespraken na de dienst hebben als titel: religieuze vernieuwing! 

Data: 19 juni  

   

 

Cultische Dagsluiting   

Wie het leven in de kampen van de Christengemeenschap kent, kent het 

fenomeen van de dag af te ronden met een moment voor het altaar. De 

stilte, de liederen, het moment van bezinning en rust te midden van het 

dynamisch kampleven. Wij willen deze goede traditie vormgeven 

binnen het leven van de gemeente van onze Johanneskerk. Vanaf zondag 

11 april zal er gedurende de 7 daaropvolgende zondagavonden een 

cultische dagsluiting gehouden worden: deze afsluiting begint om 20:00 

uur en duurt ongeveer 20 minuten. De dagsluiting is toegankelijk voor 

eenieder die dat op prijs stelt en is in het bijzonder gericht op degenen 

die graag een moment voor het altaar willen hebben maar voor wie het 

niet altijd mogelijk of wenselijk is de overige diensten te bezoeken. Na 

deze 7 keer wordt gekeken of deze bijeenkomsten in een behoefte 



voorzien. Voor vragen contact opnemen met Adam Ricketts Zondag 22 

mei, 12 juni  

 

 

Zang project 

In de komende weken wil ik een projectkoortje leiden om een aantal 

liederen met elkaar te zingen die eventueel in de mensenwijdingsdienst 

van 26 juni gezongen kunnen worden. We komen 5 keer bij elkaar om 

het een en ander in te studeren en ook natuurlijk plezier in het zingen 

hebben. De liederen zijn toegankelijk en eenieder is welkom om eraan 

deel te nemen.  

We oefenen op zaterdagochtenden in de tuinzaal van 10 tot 11: 

Zaterdag 28 mei, 4 juni, 11 juni, 18 juni, 25 juni 

Adam Ricketts 

  

  

VAN HET BESTUUR 

  

Impressie van de ledenvergadering van 17 maart 2022  

De ledenvergadering werd bijgewoond door 12 leden en 1 

belangstellende. Tien mensen hadden zich afgemeld onder wie Ton 

i.v.m. werkzaamheden in Alkmaar en Adam door ziekte.  

Na de opening met de grondsteenspreuk sprak Aart van der Stel over het 

begrip “energie”, een verschijnsel met verschillende vormen en 

meerdere lagen. Energie brengt in beweging: dit kunnen we ervaren in 

de mensenwijdingsdienst.  

Het jaarverslag over 2021 en de financiële verslaglegging werden 

besproken. Het bestuur bedankte de gemeente voor de trouwe betaling 

van de bijdragen. De vergadering heeft ingestemd met een extra bijdrage 

aan de Toelagenkas van € 5000 in 2022 en decharge verleend voor het 

gevoerde financiële beleid.  

Er werd stilgestaan bij het overlijden van Jan Opdam op 14 maart.  

Jan Arnout Renken vertelde naar aanleiding van het overlijden van Hans 

van der Duijs op 3 februari in Zeist over zijn jarenlange inzet voor de 

gemeente, o.a. door het zorgdragen voor bouwkundige zaken en als 

bestuurslid.  



Na de culturele avond voor Oekraïne kon er een bedrag van € 1120 

overgemaakt worden aan de Christengemeenschap in Polen voor de 

opvang van vluchtelingen.   

Berichten over de Michael-conferentie aan het begin van de tweede 

eeuw van de Christengemeenschap, die plaats vindt van 7 tot 11 oktober 

2022 in Dortmund, hangen op het prikbord en worden ook digitaal 

doorgestuurd.  

De vergadering werd afgesloten met het lezen van de grondsteenspreuk.  

Marijke Arntzen 

 

Vakantiegeld 2022 

Begin mei is de jaarlijks terugkerende brief met het verzoek voor een 

financiële bijdrage aan de vakantie van onze priesters Ton Besterveld en 

Adam Ricketts verstuurd. 

In het bedrag dat de priesters van de Toelagenkas ontvangen wordt geen 

rekening gehouden met vakantiegeld. 

U wordt verzochte uw eventuele bijdrage onder de vermelding 

“vakantiegeld” over te maken aan Christengemeenschap Zutphen NL 71 

TRIO 0784 7575 69. 

Namens het bestuur bij voorbaat dank voor uw bijdrage. 

Corrie Wijkhuizen (penningmeester) 

 

Schenkcasula’s 

De komende viering van 100 jaar Christengemeenschap in Dortmund 

heeft bij de mensen die zich in Nederland bezighouden met het maken 

van gewaden tot een initiatief geleid.  

Zij willen graag tijdens deze conferentie enkele casula’s schenken aan 

arme landen. Hiertoe vragen zij aan de gemeenteleden in Nederland of 

zij een financiële bijdrage willen schenken om dit mogelijk te maken. 

U kunt uw bijdrage over maken aan de Gezamenlijke Kas NL 43 INGB 

0000 3499 01 of aan de penningmeester van uw eigen gemeente. 

  

 

Uitnodiging   

Op donderdagavond 23 juni nemen wij feestelijk afscheid van Adam in 

de Tuinzaal. We beginnen om 19.30 uur. We eindigen om…??  

Namens het bestuur,   

Marijke Arntzen   



UIT DE GEMEENTE 

  

Kunst in de Tuinzaal  

 

Vele jaren heeft Jan Opdam ervoor gezorgd dat we in de Tuinzaal 

konden genieten van prachtige kunstwerken aan de wand. Ooit stond 

vóór deze wand tijdelijk het altaar, in de tijd dat de cultusruimte nog niet 

gereed was.  

Het is een bijzondere plek om te mogen exposeren. Jan heeft altijd met 

veel zorg en eerbied gezocht naar mooie werken. Dat de wand nu een 

tijdje leeg blijft, is ook een eerbetoon aan hem. We missen Jan en zijn 

zorg, zijn gevoel voor kwaliteiten.  

Dries Olthof heeft aangegeven dat hij de zorg voor exposities wil 

voortzetten, samen met Angeline Snelders en Ineke Schevers. Daarvoor 

is echter tijd nodig, tijd om een nieuwe weg te vinden, te onderzoeken 

wat er gewild wordt. Adam heeft op 24 april na de dienst daar iets over 

verteld. Het is fijn te horen dat de aanwezigen daar met begrip en 

dankbaarheid op gereageerd hebben.  

Mocht u willen reageren op dit bericht, dan horen we dat graag.  

Dries Olthof, Angeline Snelders, Ineke Schevers  

 

Terugblik 

Het Weidlerkwartet trad op vrijdagmiddag 25 maart op in onze tuinzaal. 

Het kwartet opende, met de door Karl en Helmut Weidler gebouwde 

violen en cello, door een improvisatie ten gehore te brengen. Hiermee 

brachten ze ons en zichzelf in de goede stemming.  

Vervolgens lieten zij “het zomerkwartet van Joseph Haydn” horen, 

evenals “de 7 weekdagen van Emil Himmelsbach”. 

De musici lieten de speciale klanken van hun instrumenten apart 

klinken:  

De cello van essenhout gevolgd door de viool van esdoornhout; de viool 

van kersenhout en tenslotte de altviool van berkenhout. 

Dmitri Sjostakowitsj was begin 1945 in het gebombardeerde Dresden  

en schreef daarop zijn “Achtste Strijkkwartet” in 3 dagen. 

Ze brachten dit strijkkwartet werkelijk fantastisch ten gehore; 

iedereen werd er diep door geroerd. 



Bij het vertrek van de leden van het kwartet hoorden we dat dit optreden 

misschien wel hun zwanenzang is geweest; de corona heeft hen wel heel 

diep geraakt. 

Wat was het een ontroerende middag! 

Frans Bouts 

 

AANKONDIGINGEN 

 

 

Rudolf Steiners Weg zum Christentum 

Onder deze titel zal Wolfgang Gädeke een voordracht houden op 

zaterdag 25 juni om 19:30 in de tuinzaal. Deze voordracht is de laatste 

in een reeks van voordrachten die hij die week houdt in Nederland in het 

kader van 100 jaar Christengemeenschap. Wolfgang Gädeke is priester 

in de Christengemeenschap en heeft verschillende boeken geschreven 

over uiteenlopende thema’s. De voertaal zal Duits zijn maar in overleg 

en als daar voldoende behoefte aan is zou een vertaling in het 

Nederlands kunnen plaatsvinden. Voor vragen inlichtingen graag contact 

opnemen met Adam Ricketts.  

Zaterdag 25 juni 19:30u in de tuinzaal, inloop vanaf 19:10u. 

 

 

Voorstelling Peronik 

Op vrijdag avond 10 juni wordt het Peronikspel opgevoerd door een 

projectgroep van ouders, leerkrachten en belangstellenden van de 

Zutphense Vrijescholen en de Christengemeenschap. De regie is in 

handen van Kees van Hof. U bent van harte welkom!  

Wij hebben een jaar lang met veel enthousiasme geoefend en ons 

verdiept in het verhaal en we kijken er zeer naar uit het nu ten tonele te 

brengen.  

Het verhaal over Peronik is een Bretons sprookje en doet denken aan de 

legende over Parsifal. Zijn bijnaam ‘de onnozele’ draagt Peronik 

vanwege zijn naïeve voorkomen. Hij leeft van dag tot dag, heeft geen 

school genoten, maakt zich geen zorgen om wereldse zaken.  

Echter, in zich draagt hij een goed hart en een heldere geest. In het 

verhaal zien we hoe zijn nieuwsgierigheid gewekt wordt wanneer hij van 

voorbijgaande ridders hoort over hun zoektocht naar de graal. Wanneer 



vervolgens zijn besluit genomen is om ook op zoek te gaan, blijkt dat hij 

zich goed voorbereidt en niet terugdeinst voor hindernissen of gevaar. 

Met leeuw, draak en reus krijgt hij te maken en met zoete verleidingen. 

Hij blijkt in staat om de zeven beproevingen van moed en spirituele 

kracht te doorstaan, die de vele ridders voor hem nog niet hadden 

volbracht. Net als andere graallegenden toont het verhaal een 

ontwikkeling van onwetendheid naar menselijkheid, en weerspiegelt het 

onze eigen zoektocht.  

Op zondagochtend 5 juni om 11.30 is er de try-out met inloop vanaf 

11.15 uur 

Vrijdagavond 10 juni is de voorstelling om 20.00 uur, met inloop en 

koffie/thee om 19.30 

Locatie: Vrijeschool de Berkel, grote zaal, Henry Dunantweg 4.  

Leeftijd: vanaf 8 jaar.  

  

                              

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KERKGEBOUW    
Johanneskerk   
Badhuisweg 27, 7201 GM Zutphen.   

   

GEESTELIJKEN   
Dhr. A. Ricketts   
Braamkamp 231, 7206 HL Zutphen 

Mobiel: 06-42588147   

E: adamricketts4@gmail.com   

   
Dhr. A.J. Besterveld   
Rietbergstraat 19, 7201 GA  
Zutphen   
Tel.  0575-513104  

Mobiel: 06-49898082  

E: ton.besterveld@upcmail.nl   

   

WEBSITE   
Actuele informatie, agenda en 

gemeenteberichten vindt u ook op: 
www.zutphen.christengemeenschap.nl     
Op www.christengemeenschap.nl 

vindt u informatie over de 

landelijke Christengemeenschap.   
U kunt u abonneren op de digitale 

landelijke nieuwsbrief per email: 
secretariaat@christengemeenschap. nl   
  
E-mailadres algemeen: 

cgzutphen27@gmail.com   

 

GEMEENTEBESTUUR   
Aart v.d. Stel, voorzitter   
Marijke Arntzen, secretaris   
Corrie Wijkhuizen, penn. meester   

 

 

 

 

 

PENNINGMEESTER   
Mw. Corrie Wijkhuizen   
Schapendoes 36, 7232 DK   
Warnsveld   
Tel.: 0575-769065   
E-mail: c.h.wijkhuizen@xs4all.nl   
   

ADRESSENADMINISTRATIE   
Mw. Corrie Wijkhuizen   
Schapendoes 36, 7232 DK   
Warnsveld   
Tel.: 0575-769065   
E-mail: c.h.wijkhuizen@xs4all.nl   
   

SLEUTELBEHEER   
Mw. Marianne de Boer,  

Berkelkade 14-7 tel. 0575-512364   

   

REKENINGNUMMER   
IBAN: NL71 TRIO 0784 7575 69   
 t.n.v. Christengemeenschap Zutphen 

Wij vragen voor het ontvangen van 

de gemeenteberichten en "In 

Beweging" een bijdrage van     
€ 30,- per jaar.   
   

REDACTIE Gemeenteber. 
Emilie Opdam 

Marianne de Boer 

Kopij voor septembernummer 

uiterlijk aanleveren: 8 aug. per 

email: 
redactie.zutphen@christengemeensc 

hap.nl     
   

KINDEROPVANG   
Ineke Schevers 06-13791592  
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