
 

De tuinman 

 

Rondom de kerk is een prachtige tuin. De tuin ligt 

beschut door de afgrenzing van buren en water aan de 

achterkant. Om er te komen ga je door het hekje van de 

kerk, een andere toegang is er niet. Eenmaal in de tuin 

kun je genieten van planten en bloemen die met 

liefdevolle aandacht geordend en gerangschikt zijn. De 

plaats biedt rust en ruimte aan iedere bezoeker die de 

pracht van moedernatuur wil bewonderen. Ieder jaar 

groeit en bloeit de natuur in al zijn schoonheid en weelde 

weer op als een groot wonderwerk. Toch is er naast deze 

schoonheid die de natuur ons schenkt nog een andere 

kracht werkzaam in de tuin die de tuin tot tuin maakt: de 

dragende en verzorgende kracht van hen die erin werken. 

Zonder hen zou de tuin snel verwilderen en paden en 

perken verdwijnen. 

Het is geen toeval dat bij het ochtendgloren op eerste 

Paasdag Christus als tuinman aan Maria Magdalena 

verschijnt (Joh. 20). Hij heeft zich vanaf die tijd 

verbonden met de levenskrachten van de aarde. Daar 

waar een stille ruimte zich vormt kan hij in ons 

werkzaam worden. Een tuin wordt verzorgd door een 

tuinman. De verzorger van onze zielentuin is Hij. 
 

Ardan Heerkens

 
 



 

MENSENWIJDINGSDIENST 

   

 

Zondag       10.30 uur              

  

Dinsdag        9.15 uur          Niet op 18 april en 2 mei 

 

Donderdag   9.15 uur          Niet op 4 mei 

 

• In de Stille Week is er iedere dag een dienst, ook op maandag, 

woensdag, vrijdag en zaterdag, steeds om 9.15 uur. 

 

• Op Goede Vrijdag 7 april wordt het lijdensevangelie gelezen om 

15.00 uur 

 

• Op 2e Paasdag, maandag 10 april begint de dienst om 10.00 uur 

 

• Op Hemelvaart, donderdag 18 mei begint de dienst om 10.00 uur 

 

• Op 2e en 3e Pinksterdag begint de dienst om 10.00 uur 

 

 

 

HET EVANGELIE IN DE DIENST 

 

 

Stille week 

Palmzondag 2 april    Mattheüs 21, 1-11 

Maandag  3 april    Mattheüs 21, 12-27 

Dinsdag  4 april    Mattheüs 22, 34-46 

Woensdag 5 april   Mattheüs 26, 6-16 

Donderdag  6 april   Lukas 23, 13-32 

Vrijdag  7 april    Johannes 19, 1-15 

Zaterdag  8 april    Johannes 19, 16-42 

 



Paastijd 

Zondag  9 april    Markus 16 

Maandag  10 april  Markus 16 

Zondag  16 april   Johannes 20, 10-29 

Zondag  23 april  Johannes 10, 1-21 

Zondag  30 april  Johannes 15, 1-27 

Zondag  7 mei    Johannes 16, 1-33 

Zondag  14 mei   Johannes 14, 1-31 

 

Hemelvaartstijd 

Donderdag  18 mei   Johannes 16, 24-33 

Zondag  21 mei   Johannes 16, 24-33 

 

Pinksteren  

Zondag  28 mei   Johannes 14, 23-31 

Maandag 29 mei   Johannes 14, 23-31 

Dinsdag 30 mei   Johannes 14, 23-31 

 

 

 

ZONDAGSDIENST  VOOR DE KINDEREN. 

   

 

Samenkomsten voor de zondagsdienst 

Zondag 9.30 uur op 9 en 23 april en 14 en 28 mei 

Voorafgaand aan iedere zondagsdienst is er een verhaal voor de 

kinderen dat is afgestemd op het evangelie van de week.  

Het verhaal vormt de brug tussen buiten- en binnenwereld, tussen het 

alledaagse en die wereld die in de dienst wordt aangesproken. 

Iedereen is welkom! 

 

Zondagsdienst op eerste Pinksterdag om 12.00 uur 

Op eerste Pinksterdag is de zondagsdienst voor de kinderen na de 

mensenwijdingsdienst, zodat we -voor wie wil- aansluitend naar de 

Hommelhoeve kunnen fietsen. Zie Pinksteruitje verder in dit bericht. 

 



Jeugdwijding 2024 

Na de zomer begint de voorbereiding op de jeugdwijding in 2024 die in 

de Paastijd zal plaatsvinden. Komt je kind hiervoor in aanmerking (8e 

klas/groep 10, of 14 worden in komend schooljaar) neem dan contact op 

met Ardan Heerkens.  

 

 

HET EVANGELIE IN DE KINDERDIENST  

 

 

Pasen  

Zondag 9 april  Johannes 20  De opstanding 

Zondag 23 april  Johannes 10  De opwekking van Lazarus 

Zondag 14 mei Johannes 14, 1-14       De weg naar de Vader 

 

Pinksteren 

Zondag 28 mei Handelingen 2  Pinksteren 

 

 

 

LIEDEREN TIJDENS DE DIENST 

 

 

MENSENWIJDINGSDIENST  KINDERDIENST 

Paastijd  

Verrezen is de Heer    Zaai nu uw zaad 

O Heer, uw vrede wone onder ons  

 

Pinksteren  

Tot de hoogten    Hij is de ster 

Wij hebben niet ontvangen 

 

 

 

 



MEDEDELINGEN VAN HET CONVENT 

  

 

Afwezigheid geestelijken 

Beide geestelijken zijn afwezig van 17 april t/m 19 april (synode). In 

dringende gevallen te bereiken: 06-49898082 (TB) of 06-14741057 

(AH). 

Ton Besterveld is afwezig van 26 april t/m 10 mei 

Ardan Heerkens is afwezig van 1 mei t/m 5 mei 

 

 

Over de cultische teksten 

In de afgelopen jaren is er in de synode opnieuw gewerkt aan de 

cultische teksten, omdat duidelijk was dat er nog verouderde 

taalelementen (vooral naamvallen) waren overgebleven na de vorige 

aanpassingen. Het zijn kleine en geen ingrijpende veranderingen, maar 

iedereen die vertrouwd is met de cultus zal ze uiteraard opmerken. We 

vermoeden dat ze snel zullen wennen. 

De vernieuwde teksten zullen worden gecelebreerd met ingang van de 

stille week, vanaf zondag 2 april. 

 

 

GESPREKSGROEPEN 

 

Johannesevangelie 

In de gespreksgroep op donderdagochtend na de Mensenwijdingsdienst 

bespreken we het Johannesevangelie.  

Data: 13 en 27 april, 11 en 25 mei 

Tijd: 10.30-11.45 uur  

 

In Hengelo: Lukasevangelie  

Gewerkt wordt aan het evangelie volgens Lukas. 

Data: 13 april en 11 mei 

Tijd: 20.00-21.30 uur 

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

 



 

BIJEENKOMSTEN 

 

 

Toespraken na de dienst 

De toespraken na de dienst hebben als titel: Het Onze Vader 

De toespraken zullen meestal plaatsvinden op de 3e zondag van de 

maand: 16 april en 21 mei 

 

 

Golgotha,   

Donderdag 6 en vrijdag 7 april om 10.30 u. 

Inleiding door Ton Besterveld 

Het gebied van de stad Jeruzalem is oeroud. Op de verschillende bergen 

en heuvels, waaronder Golgotha, zijn eeuwenlang offers gebracht, 

tempels gebouwd, er zijn rituelen voltrokken, er hebben inwijdingen 

plaatsgevonden; uiteindelijk is Christus er gekruisigd. 

Ik bespreek deze geschiedenis mede aan de hand van tekeningen van de 

kunstenaar/architekt Egon Plany. 

 

 

Lijdensevangelie  

Vrijdag 7 april 15.00 uur 

Ieder jaar wordt in de Stille Week op vrijdag om 15.00 uur het 

lijdensevangelie gelezen. Dit moment stemt overeen met het negende 

uur waarop Christus aan het kruis sterft. 

 

 

Paastuintje 

Zondag 9 april om 15.30 uur 

Het Paastuintje vindt plaats op eerste Paasdag en is bedoeld voor de 

jonge kinderen. Er is een verhaal, muziek en een verrassing. Iedereen is 

welkom! 

Na afloop is een vrijwillige bijdrage gevraagd. 

 

 



Novalis 

“Ich sag es jedem das Er lebt“ 

Maandag 10 april om 11.30 u. (na de dienst) 

Een uitvoering van “Die Geistliche Lieder” door Evert van Grootel en 

Cristina Popa van Grootel. 

Op het affiche in de hal vindt u alle bijzonderheden 

 

 

Paulus, een voordracht door Ton Besterveld 

Donderdagavond 20 april om 20.00 u. 

De betekenis van wat Christus heeft volbracht zou zonder Paulus lang 

onduidelijk zijn gebleven. Hij heeft in en met zijn gemeenten 

gepraktiseerd wat als nieuwe werkelijkheid in de aardewereld was 

gekomen. In zijn brieven vinden we alle aspecten daarvan terug: 

kosmisch, spiritueel, theologisch, praktisch: Paulus bestrijkt alle 

terreinen. Toch is hij nog altijd een onbekende, die schijnbaar uit het 

niets verschijnt en weer verdwijnt; alsof zijn wezen versluierd is. 

We zullen proberen een tipje op te lichten van deze sluier om erachter te 

komen wie hij is, en wat zijn relatie is tot Christus. 

 

 

Jongeren gespreksgroep 

Zondag 14 mei 12.15 – 13.30 uur 

Ben je tussen de 18 en 35 jaar en wil je ook meer te weten komen over 

de mensenwijdingsdienst of het evangelie van die week en hoe zich dit 

verhoudt tot je eigen leven? Dan ben je van harte welkom! De 

gespreksgroep wordt begeleid door Ardan Heerkens. Neem gerust iets 

lekkers mee, voor thee en koffie wordt gezorgd. Meer informatie: 

ardan.heerkens@gmail.com of 06 14741057 

 

 

Hemelvaart 

Donderdag 18 mei, 11.30 – 12.30 uur 

Deze ochtend is er na de dienst een inleiding in de Hemelvaartstijd aan 

de hand van een kunstwerk door Ardan Heerkens. De inleiding kan ook 
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worden gezien als een opmaat voor het uitje naar het Kröller-Müller-

Museum. 

 

 

Uitstapje Kröller-Müller 

Dinsdag 23 mei van 11.00 tot 17.30 uur 

In de Hemelvaarttijd trekken we er een dagje op uit naar de Hoge 

Veluwe met de mogelijkheid een bezoekje te brengen aan het Kröller-

Müller museum. Daar hebben we dan de mogelijkheid het kunstwerk 

dat op Hemelvaartsdag besproken is met eigen ogen te zien. 

Heb jij ook zin om mee te gaan, lees dan rustig verder want alle 

informatie die je nodig hebt volgt hier: 

- Vervoer: we vertrekken na de mensenwijdingsdienst met de bus vanaf 

de kerk (een rollator kan mee) en komen ook weer aan bij de kerk. 

- Aanmelden: voor 1 mei bij Frans Bouts: fbouts@xs4all.nl of 06 

40720782. Of vul je naam in op de deelnemerslijst in de hall. Zodra het 

geld is overgemaakt is je plaats gezekerd. 

- Kostprijs: € 40,- p.p. inclusief, entree Hoge Veluwe Park, kopje 

koffie/thee en gebak. Lunch op eigen rekening of zelf meenemen. 

Toegang museum € 12,50 en voor museumkaarthouders gratis. 

- Overmaken geld op: NL71 TRIO 0784 7575 69 t.n.v. 

Christengemeenschap Zutphen met vermelding ‘Uitje’ 

Wil je mee maar kun je niet, omdat het net te duur is, neem dan contact 

op met Corrie Wijkhuizen voor een financiële tegemoetkoming. 

Vanaf 30 deelnemers kan het doorgaan en zijn de kosten gedekt. Zijn 

we met meer dan komt wat over is in een potje voor de volgende 

uitstap. 

 

 

Pinksteruitstapje 

Zondag 28 mei van 12.30 -14.30 uur 

Op eerste Pinksterdag fietsen we na de zondagsdienst voor de kinderen 

gezamenlijk vanaf de kerk naar de Hommelhoeve, Hommelstraat 1, 

7399 RK Empe (15km). Bij een pinkstervuur en zelf meegebrachte 

lunch luisteren we naar een verhaal. Jong en oud zijn van harte welkom! 

Informatie bij Ardan Heerkens 

 

mailto:fbouts@xs4all.nl


BERICHTEN UIT DE GEMEENTE 

 

 

Kunst in de kerk. 

Kunst in de gemeentezaal is iets wat gemist wordt als het er niet is. 

Langzamerhand krijgen we als kunstcommissie een beetje zicht op wat 

er van ons verwacht wordt. Met steeds wisselende tentoonstellingen 

willen we de sfeer en uitstraling van onze gemeentezaal ten dienste zijn. 

Kunst kent vele expressievormen. Naast de schilderkunst kunnen dat 

ook ander uitingsvormen zijn. 

Voorheen coördineerde Jan Opdam dit alles. Hij had een groot netwerk 

en bezocht diverse kunstenaars. Wij, Angeline Snelders en Dries Olthof 

nemen deze taak van hem over. Ons netwerk moet nog groeien. Wij 

zoeken dus mogelijke exposanten die bij ons een periode willen 

exposeren. Ken je iemand of ben je zelf kunstzinnig bezig laat het ons 

weten.  

Op dit moment tot Pasen loopt een wissel expositie van een werk van 

Aaf Renkema. Van Pasen tot Pinksteren komt er een nieuw werk van 

haar te hangen. Vanaf Pinksteren  hangt er het derde en laatste werk.  

Citaat van Aaf: 

“Ik heb lang geworsteld met de zoektocht naar het licht. Op zeker 

moment besefte ik dat je de duisternis nodig hebt om licht te ervaren. Ik 

werk op een zwarte ondergrond. Met de sluier techniek werk ik door de 

hele kleurencirkel heen naar een vorm toe”. 

 

 

Vervoer Maatjes gezocht 

In de gemeenteberichten van februari-maart, was een stukje te lezen 

over de nieuw gevormde Contactgroep. 

Paulien Roskam heeft onlangs met de Contactgroep besproken, dat er 

wellicht gemeenteleden en belangstellenden zijn, die graag aan 

activiteiten van onze kerk willen deelnemen, maar die - incidenteel of 

regelmatig- tegen een vervoer probleem aanlopen. Dit door verminderde 

mobiliteit, al dan niet leeftijd gebonden. 



Graag wil zij daarom  in samenwerking met de Contactgroep het 

initiatief van Vervoer Maatjes gaan vormgeven en hier de komende tijd 

de coördinator van zijn. 

Het doel is om de mensen die vervoer zoeken en de mensen die vervoer 

willen aanbieden, bij elkaar te brengen, zodat ze -eenmalig of vaker-  

elkaars Vervoer Maatje kunnen worden. 

Hierbij de uitnodiging aan zowel de Vervoer Zoekers, als aan de 

Vervoer Aanbieders zich te melden bij Paulien, zodat vraag en aanbod 

op elkaar afgestemd kunnen worden. 

Bij de aanmelding graag vermelden voor welke activiteit U vervoer 

zoekt of aanbiedt. Bijvoorbeeld voor het bijwonen van een 

mensenwijdingsdienst, de evangeliegroep of de ledenvergadering. 

Paulien is bereikbaar per mail: p.e.roskam@gmail.com. 

Bellen kan ook: 06-41057056. bij voorkeur tussen 19.00 en 20.00 uur. 

Een voicemail bericht achterlaten of de whatsapp gebruiken is eveneens 

mogelijk. 

 

 

Van de contactgroep  

Gezamenlijke maaltijd 

Het voorjaar staat voor de deur en lokt ons naar buiten om het groen en 

de bloemetjes te begroeten en onze aandacht en vreugde te schenken. 

Zou het niet een goed idee zijn om op een mooie voorjaarsdag elkaar te 

ontmoeten tijdens een gezamenlijke lunch in de gemeentezaal, op een 

donderdag na de evangeliegroep, om 12.00 uur, dan zorgen wij voor 

koffie, thee en soep.  Brood nemen we dan zelf mee. 

Het zou dan om 13 april en11 mei gaan. 

Er komt binnenkort een intekenlijst op het prikbord in de hal om 

hiervoor in te tekenen voor wie dit wil, zodat we weten op hoeveel 

deelnemers we kunnen rekenen. 

 

 

Van de muziekgroep 

Wie op dinsdag de Mensenwijdingsdienst bezoekt heeft waarschijnlijk 

al kennis gemaakt hebben met een nieuwe muziekcombinatie, namelijk 
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die van zangstem  en dwarsfluit. De ‘première’ hiervan was te horen 

tijdens de avond voor Oekraïne. 

De muziek wordt geïmproviseerd en de tijd van het jaar en het evangelie 

zijn daarbij leidraad. Het is elke keer voor ons als musici een verassing 

wat aan samenklanken ontstaat en hoe de vorm van het muziekstuk zich 

ontrolt. Op zondag 14 mei zullen wij na de dienst wat toelichten en op 

1ePinksterdag, zondag 28 mei, spelen wij in de Mensenwijdingsdienst. 

 

 

Afhaalpunt van de Hommelhoeve 

Bij de Johanneskerk komt een afhaalpunt voor groentepakketten van De 

Hommelhoeve. Dat betekent dat u achter de achterste schuur bij de kerk  

een afdakje kunt zien waar de groentepakketten worden neergezet.  

Op het prikbord in de hal kunt u over dit project meer informatie 

vinden. 

 

 

Vooraankondiging Bastiaan Baan 

Op 15 juni om 20.00 u. zal Bastiaan Baan in onze gemeentezaal een 

voordracht houden: 

“De toekomst rumoert - niet alleen overal om ons heen, maar ook in 

onze hoofden. 

Hoe kunnen we een orgaan ontwikkelen om toekomstige gebeurtenissen 

te voorvoelen? 

Hoe kunnen we onze angst voor de toekomst overwinnen? 

En vooral: wat kunnen we zelf doen om de toekomst mede mogelijk te 

maken?” 

 

Om deze voordracht enigszins voor te bereiden, zal er op zondag 11 

juni na de Mensenwijdingsdienst een bijeenkomst zijn waarin we ons 

alvast gezamenlijk met bovenstaande vragen kunnen verbinden. 

  

  

 



 

 

KERKGEBOUW    
Johanneskerk   
Badhuisweg 27, 7201 GM Zutphen.   
   

 

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

Mobiel: 06 14741057 (niet op 

woensdag)  

E: ardan.heerkens@gmail.com 

 

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

Mobiel: 06-49898082  

E: ton.besterveld@upcmail.nl   

   

 

WEBSITE   
Op www.christengemeenschap.nl vindt 

u informatie over de landelijke 

Christengemeenschap en van alle 

gemeenten.  
U kunt u abonneren op de digitale 

landelijke nieuwsbrief per email: 
secretariaat@christengemeenschap.nl   
  

 SLEUTELBEHEER   
Mw. Marianne de Boer,  

Berkelkade 14-7 tel. 0575-512364   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEMEENTEBESTUUR   
Aart v.d. Stel, voorzitter, 

aartvanderstel@hotmail.com 

tel. 06 29024351   
 

Marijke Arntzen, secretaris, 

mnj.arntzen@hotmail.com   

tel. 06 13273119 

 
Ger Reekers, penningmeester en 

adressenadministratie: 

penningmeesterzutphen@christenge

meenschap.nl 

tel. 06 28597097 

   

   

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 Gemeenteberichten 
Emilie Opdam 

Marianne de Boer 

Kopij voor juni/juli/aug. uiterlijk 

aanleveren: 8 mei  per email: 

redactie.zutphen@christengemeens

chap.nl     
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