
Activiteitenprogramma Remonstranten 
Lochem-Zutphen september-december 2019 
 
SEPTEMBER 

14 Monumentendag - Tussen 11 en 15.30 uur is iedereen van harte 
welkom om de ruimte te beleven, iets over onze kerkgemeenschap en haar 
activiteiten te horen en de bouwhistorie op oude foto’s te zien. Met 
monumentencafé, oude foto’s, muziek, verkoop van kunst. 
Locatie: Kerk, Emmastraat 10, Lochem 
Meehelpen? Mail of bel aenfzuidema@dds.nl/0573-460889 

20 Kring Zutphen – deze groep komt bij elkaar in Zutphen om te praten 
over de dingen die ons bezig houden. Aanvang vrijdagmorgen 10.00 uur 
Locatie: bij een van de leden thuis in Zutphen 
Aanmelden: Gonnie Spaargaren, hgspaargaren@zonnet.nl of 0575-527147 

26 Kring TWEK: Tussen Werk & Kerk – voor werkende mensen. Hoe houd 
je het zinnig in de waan van de drukke dag met werk, gezin en/of hobbies – 
kom je ook nog eens aan jezelf toe en wat echt belangrijk is? TWEK wordt 
begeleid door ds. Henk van den Berg. 
Locatie: Cuyperspastorie, Ruurloseweg 103, Vorden (Kranenburg) 
Aanmelden: Mieke van Elk, Mieke.van.Elk@gmail.com of 06-44746228 

 

OKTOBER 

? Kring Ouder Worden – samen in gesprek over wat je bezig houdt als je 
op leeftijd komt. Deze kring start weer als er meer duidelijkheid is over de 
nieuwe predikant.  
Aanmelden: Dolf Eshuis, dolf.eshuis@xs4all.nl of 0575-553695 

6 Wandelen na de dienst – Samen met ds Claartje Slootmans wandelen we 
(met een korte lunch-stop) rond in en om Lochem en gaan we in gesprek 
over de kerkdienst van die morgen. 
Aanvang: 12.00 uur. Locatie: Kerk, Emmastraat 10, Lochem 

13 Lezing de Kracht van Troost – Hella van der Wijst  
Aanvang 15.00 uur. Locatie: Stadshuus, Markt 3, Lochem.  
Kaarten vanaf €12 (organisatie: G. Lamers) 

17 Huub Oosterhuis houdt een inleiding, we zingen van liederen samen 
het Twents Liturgie Koor. Organisatie: Protestantse Gemeente Lochem. 
Locatie: Gudulakerk. Tijdstip: 19.45 uur (kerk open 19.30 uur). Meer 
informatie via Wim Boelens, wjboelens@planet.nl of 0575-491123 
 

 
 
 
 
 
NOVEMBER 

8 Kring Zutphen – zie september 

21 Kring TWEK – zie september 
 
 
 
 
 
 
 



z.o.z. voor activiteiten in september, oktober en november 
 
 
DECEMBER 

15 Kerststukjes maken – Na een lekkere lunch maken we samen 
kerststukjes, om mee naar huis te nemen, weg te geven óf: om de kerk 
mee te versieren! Voor lunch en materiaal wordt gezorgd; zelf een bakje 
meenemen mag natuurlijk wel. 
Locatie: Kerk, Emmastraat 10, Lochem 
Kosten: €10 
Aanmelden: Florentine Wery, florentine@nutbey.nl of 0575-493337 
Meehelpen? Mail naar rstranta@live.nl 
 
 

 
 

 
ACTIVITEITENPROGRAMMA 2020 
In december verschijnt het nieuwe activiteitenprogramma voorjaar 2020. 

Als bijlage treft u aan de activiteiten van de Cuyperspastorie met o.a. Eat & 
Meet, aangeboden door en onder verantwoordelijkheid van Henk van den 
Berg. 
 
 
KERKDIENSTEN 
01-09-19 mw ds M. Slootmans 
15-09-19 mw ds S. Coenradie 
06-10-19 mw ds M. Slootmans 
20-10-19 dr P.J.A. Nissen 
27-10-19 PKN/ApGen, oecumenische viering 10u St. Josephkerk 
03-11-19 mw ds M. Slootmans, Gedachteniszondag 
17-11-19 mw ds M.G. Fernhout 
01-12-19 mw ds M. Slootmans, 1e advent 
08-12-19 ds H. Noordeman, 2e advent 
15-12-19 dr H.J. Siebrand, 3e advent 
25-12-19 mw ds M. Slootmans, kerstmis 
 
 
CONTACT 
Meer en altijd de meest actuele informatie over onze activiteiten vindt u 
op de website Lochem-Zutphen.remonstranten.nl en in onze e-nieuwsbrief 
(abonneren mogelijk via de website) 
Vragen of suggesties graag via rstranta@live.nl  
 

 
 


