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Wij vinden dat geloof begint bij jou. 

 

Met de dingen die je meemaakt en de 

vragen die hierop volgen.  

Met de mensen die je ontmoet en de 

gesprekken die je hebt.  

Als geloof bij jou begint, dan ís het ook 

van jou.  

Mag je er een eigen mening over hebben.  

Dingen ter discussie stellen. 

En zelfs de vrijheid nemen om niet alles te 

geloven. 

Remonstranten, geloof begint bij jou. 

Word vriend in Lochem-Zutphen 

lochem-zutphen.remonstranten.nl 

geloof begint bij jou waar kun je ons vinden 
Remonstranten   
Lochem-Zutphen 

 

"In alles de liefde" staat er op ons kerkgebouw  

De kernwaarde van de christelijke traditie is de 

liefde. Er is altijd liefde genoeg en liefde is  

altijd weer groter dan je verwacht. 

 

Zij is groter dan hoop en geloof en daarmee  

de verbindende factor in ons eigen leven  

en in relatie tot elkaar. 

 

 

Welkom bij de Remonstranten  

Lochem-Zutphen 

Ruime parkeer- 

mogelijkheden 

achter de kerk 
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“NA EEN ZOEKTOCHT LANGS ALLERLEI  

KERKEN ZEI MIJN VROUW:  

‘GA EENS BIJ DE REMONSTRANTEN 

IN LOCHEM KIJKEN.’  

HET WAS ALSOF IK IN EEN WARM 

BAD TERECHT KWAM.”          

warm  & spiritueel 

Warm 

 

De Remonstranten Lochem-Zutphen bestaat uit een kleine, 
groeiende en warme groep mensen. Je zult je gauw thuis 
voelen door een  
persoonlijke benadering  
en een sterke onderlinge  
verbondenheid. 
 
 

Spiritueel 

 

De spiritualiteit van Remonstranten kun je omschrijven als 
geloven met je hart én je hoofd. Voortschrijdend inzicht en 
geestelijke souplesse zijn wezenlijk voor Remonstranten.  
Er is alle ruimte om zelf na te denken over God,  
drie-eenheid het hiernamaals en jouw rol hierin. 
Remonstranten ervaren hun geloof in het leven zelf,  
tijdens bijzondere of alledaagse gebeurtenissen. Ons  
bestaan kent een mysterie waarmee we verbonden willen 
zijn. Ieder kiest zelf de woorden om die verbondenheid 
uit te drukken. Samen zoeken we als geloofsgemeenschap 
naar nieuw vuur in oude woorden, naar vormen en  

rituelen die zin en betekenis kunnen geven aan ons leven. 

Betrokken en actueel 

 

De Remonstranten Lochem-Zutphen zijn onderling  
betrokken, maar staan ook midden in de samenleving.  
                 Duurzaamheid is belangrijk. Inspelen op de 
                 actualiteit ook. Zoals een extra collecte of 

   actie tijdens een crisis of, bijvoorbeeld, een 
   aangepaste bijeenkomst. 
 
 

   Kerkdiensten 

 

Iedere 1e en 3e zondag van de maand is er 
om 10:30u een kerkdienst aan de Emmastraat. Na  
afloop van de kerkdiensten is er gelegenheid om  
onder het genot van koffie of thee na te praten.  
Tijdens, bijvoorbeeld, advent en de veertigdagentijd 
zijn er meer en bijzondere diensten. 
 
 

Actief 

 

Naast de kerkdiensten organiseren we tal van 
andere activiteiten zoals concerten, films,  

wandelingen, dansmeditatie, poëzie en  

inloopmiddagen bij de Cuypers pastorie in Vorden.  
Ook is er een ruime keuze in (regionale) gespreksgroepen. 
Zo is er o.a. Tussen Werk en Kerk - voor werkende  
vrienden en leden, Eat & Meet - tafelgesprekken met 
maaltijd en de Kring Ouder worden. De 1e zondag van de 
maand is er tijdens de kerkdienst Kinderkring. 
In de Kring Remonstrantica leer je over het Remonstrants 
gedachtengoed en de historie. Uiteraard zijn we ook 
benieuwd naar jouw eventuele nieuwe ideeën.  
 
 

Word vriend 

 

Op zoek naar zingeving, naar mensen die misschien niet 
gelijk gestemd zijn, maar met wie je wel van gedachten 
kunt wisselen? Bezoek eens vrijblijvend een kring, activiteit 

      of kerkdienst. Je kunt 
      na afloop altijd iemand 
      aanspreken om te laten  

   weten hoe je het  
   ervaren hebt. Want 
   jij bent welkom bij  
   Remonstranten  

   Lochem-Zutphen. 

“DE UITLEG, DIE AAN DE OUDE BIJBELVERHALEN 

WORDT GEGEVEN DOOR ONZE PREDIKANT 

VIND IK SUBLIEM. ER WORDT ZO  

WEZENLIJK NAGEDACHT OVER WAT 

ZE IN ONZE TIJD KUNNEN  

BETEKENEN. NA ELK KERKBEZOEK 

DENK IK: JA, IK KAN WEER VERDER!” 


