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VERKORTE ACTIVITEITENAGENDA 
 

02 sept   - Startzondag      11 
08 sept   - Monumentenfair     11 
18 sept  - Startbijeenkomst TWEK   16 
28 sept  - TGIF: Hans Schnitzler    17 
21 okt  - Lezing Daniëlle van Dijk   18 
22 nov  - Algemene Ledenvergadering   19 
30 nov  - TGIF: Yvonne Zonderop   17 
25 jan  - TGIF: Claartje Kruijff    17 
10 mrt  - Verteltheater: Zit er nog rek in?  12 
29 mrt  - TGIF: Martien E. Brinkman   17 
25 apr  - Algemene Ledenvergadering   19 
24 mei  - TGIF: Ignaas Devisch    17 
10 juli  - Orgelreis/excursie     12 
25 juli  - Theemiddag Diaconie    12 
 
Doorlopend - Leeskring Spiritualiteit    16 
Doorlopend  - Leeskring Filosofie     16 
Doorlopend - Kring Eat & Meet     13 
Doorlopend - Kring Zutphen     17  

Doorlopend - Kring Ouder worden    17  
 
 
 
 
 
 
 
  



3 
 

INLEIDING 
 

In dit Jaarboekje van de Remonstranten Lochem-Zutphen (RLZ) vindt u 
informatie over onze gemeente en over de activiteiten van dit seizoen. 
Voor het eerst zijn ook de nu bekende activiteiten van de 
Vernieuwingsplek opgenomen, aangeduid met VNP.  
Dit jaar is Vierhonderd jaar geloven in vrijheid het landelijk thema. Deze 
lijn zult u (deels) in het aanbod van de kringen en in de kerkdiensten 
terugvinden.  
 
Alle activiteiten staan ook op onze website https://lochem-
zutphen.remonstranten.nl Hier kunt u altijd het actuele aanbod 
terugvinden. Ook kunt u zich hier aanmelden, of door in te schrijven op 
de inschrijflijsten die in de kerk liggen. Voor vragen neemt u contact met 
ons op via rstranta@live.nl  

 

Wij hopen dat u met dit boekje uw weg in de gemeente en in het 
programma-aanbod zult vinden.   
 

  

https://lochem-zutphen.remonstranten.nl/
https://lochem-zutphen.remonstranten.nl/
mailto:rstranta@live.nl
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WIE ZIJN WIJ? 
 

De Remonstranten Lochem-Zutphen (RLZ) vormen een 
geloofsgemeenschap van en voor mensen die zich thuisvoelen bij 
religieuze vrijheid en verdraagzaamheid. Onze geloofsgemeenschap wil in 
een sfeer van openheid: 

 ruimte bieden aan de ontwikkeling van een eigen spiritualiteit; 
 stimuleren met elkaar geloofservaringen te delen en met elkaar na 

te denken over de betekenis van geloof in ons persoonlijk leven; 
 met elkaar stilstaan bij de relatie tussen geloof en samenleving en 

actief handelen waar maatschappelijke situaties daarom vragen; 
 een hechte gemeenschap vormen waar men omziet naar elkaar. 

 
Onze geloofsgemeenschap kent geen bindende geloofsbelijdenis. Wel is 
er een algemeen uitgangspunt waarin alle remonstrantse 
geloofsgemeenschappen zich herkennen: 
 
De Remonstranten vormen een geloofsgemeenschap die, 
geworteld in het evangelie van Jezus Christus en getrouw aan haar 
beginsel van vrijheid en verdraagzaamheid, God wil eren en dienen. 
 

Remonstranten kennen zoals gezegd, geen bindende geloofsbelijdenis. 
Wel hebben zij in de loop van hun vier eeuwen oude geschiedenis drie 
belijdenissen (1621, 1940 en 2006) het licht doen zien. Ze zijn bedoeld 
om behulpzaam te zijn bij ons pogen om te spreken over wat ons draagt 
en bezielt. De versie van 2006 luidt: 
  
Wij beseffen en aanvaarden dat wij onze rust niet vinden in de zekerheid 
van wat wij belijden,  
maar in verwondering over wat ons toevalt en geschonken wordt;  
dat wij onze bestemming niet vinden in onverschilligheid en hebzucht, 
maar in wakkerheid en verbondenheid met al wat leeft; 
dat ons bestaan niet voltooid wordt door wie we zijn en wat we hebben, 
maar door wat oneindig groter is dan wij kunnen bevatten.  
 
Door dit besef geleid, geloven wij in Gods Geest 
die al wat mensen scheidt te boven gaat 
en hen bezielt tot wat heilig is en goed, 
opdat zij, zingend en zwijgend, 
biddend en handelend, 

God eren en dienen.  
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Wij geloven in Jezus, een van Geest vervulde mens, 

het gelaat van God dat ons aanziet en verontrust. 
Hij had de mensen lief en werd gekruisigd 
maar leeft, zijn eigen dood en die van ons voorbij. 
Hij is ons heilig voorbeeld van wijsheid en van moed 
en brengt ons Gods eeuwige liefde nabij.  
 
Wij geloven in God, de Eeuwige, 
die ondoorgronde liefde is, de grond van het bestaan, 
die ons de weg van vrijheid en gerechtigheid wijst 
en ons wenkt naar een toekomst van vrede.  
 
Wij geloven dat wij zelf, 
zo zwak en feilbaar als wij zijn, 
geroepen worden om 
met Christus en allen die geloven verbonden, 
kerk te zijn in het teken van de hoop.  
 
Want wij geloven in de toekomst van God en wereld, 
in een goddelijk geduld dat tijd schenkt 

om te leven en te sterven en om op te staan, 
in het koninkrijk dat is en komen zal, 
waar God voor eeuwig zijn zal: alles in allen.  
 
Aan God zij de lof en de eer 
in tijd en eeuwigheid  
Amen 
 
 
Naast de Remonstranten Lochem-Zutphen zijn er nog zo’n 40 
remonstrantse geloofsgemeenschappen in Nederland en twee in 
Duitsland (Friedrichstadt en Berlijn). De Remonstranten zijn als 
kerkgenootschap een van de oudste protestantse kerken in ons land. 
Deze is ontstaan in 1619, toen een groep predikanten uit de toenmalige 
Gereformeerde Kerk (en uit de Nederlanden) werd verbannen, vanwege 
te vrije opvattingen over de geldigheid van dogma’s. In de bijna 400 jaar 
van haar geschiedenis hebben Remonstranten een grote invloed gehad 
op de theologie en op het maatschappelijk leven. 
 

Aan het eind van de 19e eeuw kwamen nogal wat mensen uit het westen 
van het land in Lochem wonen. Zij troffen hier een Hervormde kerk aan 
die voor veel mensen te rechtzinnig was. Zo ontstond in 1879 de 
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remonstrantse gemeente Lochem. In datzelfde jaar bouwde de gemeente 
haar eigen kerkgebouw aan de Emmastraat. Het oorspronkelijke gebouw 

brandde af (alleen de achterste ruimte van de kerk is nog origineel), 
maar werd weer herbouwd. In de jaren ‘60 van de 20e eeuw werd het 
voorportaal aan de kerk gebouwd. 
In de jaren ‘70 is de remonstrantse kring Zutphen bij de Lochemse 
gemeente gevoegd en sindsdien zijn wij de remonstrantse gemeente  
Lochem-Zutphen. 
 
Onze geloofsgemeenschap is ondanks de relatief hoge gemiddelde leeftijd 
van de leden zeer vitaal en speelt een duidelijke rol in de Achterhoekse 
samenleving. 
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ONZE GEMEENTE 
 

Kernactiviteiten 
Zoals hiervoor al is gezegd wil onze geloofsgemeenschap, in een sfeer 
van religieuze vrijheid, verdraagzaamheid en openheid, ruimte bieden 
aan de ontwikkeling van een eigen spiritualiteit, gelegenheid bieden met 
elkaar geloofservaringen en de betekenis daarvan te delen, met elkaar 
stilstaan bij de relatie tussen geloof en samenleving en een hechte 
gemeenschap vormen waar men omziet naar elkaar.  
Deze intentie krijgt concreet vorm in 
 kerkdiensten op zondagmorgen en incidenteel op andere dagen van de 

week; 
 het actief onderhouden van contact met alle leden en vrienden door 

contactleden en predikant;  
 het actief diaconaal handelen waar maatschappelijke situaties daarom 

vragen; 
 het organiseren van een inspirerend jaarprogramma. 
 
Kerkdiensten 
Kerkdiensten vormen al sinds het begin van het christendom het hart van 
de geloofsgemeenschappen. Dat is voor ons vandaag de dag niet anders. 

Kerkdiensten worden in het algemeen op de 1e en 3e zondag van de 
maand gehouden, aanvang 10:30 uur. In de perioden rond Kerstmis en 
Pasen zijn er ook op andere dagen kerkdiensten. Kenmerkend voor onze 
kerkdiensten is de sobere maar stijlvolle liturgie. Er is veel ruimte voor 
experiment. Vooral de combinatie met eigentijdse kerkmuziek en 
beeldende kunst zorgt voor verrassende en inspirerende diensten. 
Behalve door de eigen predikant worden de diensten ook regelmatig 
geleid door gastpredikanten. Dit zorgt voor een zeer gemengd aanbod 
van diensten, passend bij de veelkleurigheid van onze leden en vrienden.  
 
Bijzondere kerkdiensten  
Onze geloofsgemeenschap kent de viering van brood en wijn (ook Heilig 
Avondmaal of Eucharistie genoemd). Deelname aan deze viering staat 
naar oude remonstrantse gewoonte open voor iedereen, ongeacht of men 
tot een geloofsgemeenschap behoort of niet. 
 
Kinderen en volwassenen kunnen bij onze geloofsgemeenschap worden 
gedoopt. De Remonstranten kennen geen doopleden. Als een kind wordt 
gedoopt wordt het, zoals wij zeggen, ‘opgenomen in de Algemene Kerk 

van Christus.’ Een kind kan zich later aansluiten bij de kerk van eigen 
keuze. De remonstrantse doop wordt door de andere kerken erkend.  
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De inzegening van een huwelijk of relatie vindt vaak in een speciale 
kerkdienst plaats. Deze kerkdiensten bieden alle ruimte voor eigen 

inbreng en kleur. De Remonstranten waren het eerste kerkgenootschap 
waar levensverbintenissen van mensen van hetzelfde geslacht konden 
worden ingezegend. 
 
De remonstrantse gemeente biedt alle ruimte voor eigentijdse 
uitvaartdiensten. Dit kan in onze eigen kerk, maar kan ook op een andere 
locatie. Een goede en waardige manier van afscheid nemen is belangrijk 
voor het verdere verloop van de rouwperiode. De predikant van onze 
gemeente is altijd bereid u bij te staan om de vorm te vinden die bij u 
past.  
 
Vervoer naar en van kerkdiensten 
Heeft u vervoer nodig? In de Nieuwsbrief van onze gemeente vindt u 
steeds een actueel vervoersrooster, zodat u weet wie u voor welke 
kerkdienst kunt bellen. 
 
Omzien naar elkaar 
In onze gemeente wordt op verschillende manieren naar elkaar 
omgezien. De contactleden zorgen voor de verbinding van de individuele 

leden en vrienden met het geheel. Zij kunnen gewaarschuwd worden als 
er sprake is van bijvoorbeeld ziekte. Op verzoek maken de contactleden 
een afspraak met de predikant. De predikant kan ook direct benaderd 
worden door iedereen die, om wat voor reden dan ook, contact wil. De 
predikant is beschikbaar voor gesprekken over levensvragen, vragen 
omtrent levenseinde, vragen omtrent rouw en verlies, zingevingsvragen 
en geloofsvragen. Overigens, in diverse kringen en gespreksgroepen 
gaan we ook onderling over deze onderwerpen in gesprek. Ten slotte kan 
men ook voor geestelijk begeleiding een beroep doen op onze predikant. 
Zie voor de contactleden bij commissies. 
Vanuit de gemeente is er ook een open blik voor wat er in de 
maatschappij gebeurt. De diaconale taak van onze gemeente krijgt vorm 
door het inzamelen van geld, maar ook door praktische hulp en het 
mogelijk maken van onderlinge ontmoetingen. Iedereen kan een verzoek 
om (financiële) hulp indienen bij de diaconie. Deze verzoeken worden in 
alle vertrouwelijkheid behandeld. 
Zie voor de diaconie bij commissies. 
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VERNIEUWINGSPLEK LEVENSKUNST ACHTERHOEK 
 

Samen met de Remonstranten Doesburg is aan Lochem-Zutphen een 
Vernieuwingsplek toegewezen. Landelijk zijn er nog 3 andere 
remonstrantse vernieuwingsplekken. De Remonstranten willen hiermee 
onderzoeken of wij, via andere routes en werkwijzen dan nu gebruikelijk, 
in staat zijn ons remonstrantse gedachtegoed voor de toekomst te 
behouden. Onze vernieuwingsplek sluit aan bij de interesse die er is voor 
zingeving en betekenis. Tegelijkertijd is de kerk niet meer de enig 
aangewezen plek waar de vragen van zoekers aan de orde gesteld 
worden. De zoektocht naar zin en betekenis is individueel en zoekers 
hebben geen behoefte aan voorgebakken antwoorden.  
 
De vernieuwingsplek ‘Levenskunst Achterhoek’ biedt aan 
belangstellenden in de Achterhoek in de vorm van o.a. seminars een 
unieke mogelijkheid tot verdieping en ontmoeting rondom levensvragen. 
Aandacht voor levenskunst biedt de mogelijkheid voor zinvolle en 
betekenisvolle ontmoetingen waarin ontdekt kan worden wat van waarde 
is in ieders leven, zonder dat deze worden ingekaderd door kerkelijke 
vormen en inhouden. 
 

De activiteiten van de Vernieuwingsplek worden samen voor en door 
Doesburg en Lochem-Zutphen aangeboden, voor iedereen die mee wil 
doen. Sommige activiteiten zijn in het bijzonder gericht op ondernemers 
in de Achterhoek. Coördinatie van alles rondom de vernieuwingsplek ligt 
bij de vernieuwingspredikant, ds. Henk van den Berg.  
De vernieuwingsplek wordt landelijk gefinancierd.  
 
Actuele informatie over de Vernieuwingsplek vindt u op de website: 
https://lochem-zutphen.remonstranten.nl/vernieuwingsplek/  
 
 

  

https://lochem-zutphen.remonstranten.nl/vernieuwingsplek/
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ACTIVITEITEN, GESPREKSKRINGEN EN LEZINGEN 
 

Activiteiten 
Startzondag  
Op zondag 2 september, 10.30 uur, starten wij het nieuwe seizoen met 
een bijzondere dienst. Ds. M. Slootmans gaat voor het eerst voor in onze 
gemeente, waar zij interim-predikant is. Tijdens deze dienst nemen we 
afscheid van ds. H. van den Berg als vaste predikant. Hij richt zich de 
komende periode volledig op de Vernieuwingsplek. Na afloop van de 
dienst is er gelegenheid om beide predikanten te spreken, tijdens een 
feestelijke koffie en worden de activiteiten uit het nieuwe jaarprogramma 
aan u gepresenteerd. 
 
 
Open Monumentendag 
Tijdens het landelijk open monumentenweekend zetten de 
Remonstranten zaterdag 8 september a.s. van 10:00 uur tot 17:00 uur 
de deur van hun eigen monument, de kerk uit 1879 aan de Emmastraat 
10, wijd open. De kerk is die dag gratis toegankelijk voor het publiek. 
Men kan genieten van muziek en een foto-expositie bezichtigen. De 
monumentenfair biedt kunst, oude en nieuwe textiel, een boekenselectie 

en brocante. Met de opbrengst wordt de aankooplening van de afgelopen 
jaar aangekochte vleugel afgelost.  
Tijdens de rondgang over de monumentenfair en in het Faircafé kunt u 
vanaf 10:15 uur genieten van pianospel door Herman Nossent. 
Een lunchconcert, tussen 12:30 en 13:00 uur wordt verzorgd door het 
Muze Trio met twee fluiten en een cello. 
Later op de middag, van 15:00 tot 15:30 uur, speelt Marianne Weenink 
op de onlangs aangeschafte vleugel.  
Jaap Bax zorgt tot slot voor orgelklanken op de achtergrond. 
Deze dag leent zich uitstekend om elkaar (in een andere setting) te 
ontmoeten en monumenten-vrienden rond te leiden. Het Faircafé nodigt 
uit tot een drankje en wat lekkers. Kom daarom in groten getale en neem 
vrienden en buren mee. Zo wordt de dag een nog groter succes. 
 
 
Wandelen na de dienst  
Dit jaar is er tweemaal de mogelijkheid om te wandelen met een 
voorganger. Wat tijdens een dienst niet kan, wordt nu mogelijk: u kunt 
reageren op de dienst en al lopend de voorganger en elkaar op een 

andere manier ontmoeten.  
Zondag 7 oktober 2018 en zondag 3 maart 2019. Duur van de wandeling 
± 1 uur. Voor een eenvoudige lunch wordt gezorgd.  
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Kosten: €5,- per keer per persoon.  
Contactpersoon: Carolyn van Weerd, 06-38583000, 

c.van.weerd@kpnplanet.nl 
 

 
Theater: Zit er nog rek in? 
Rekkelijk en precies toen en straks – theater in het kader van 400 jaar 
Remonstranten in 2019. 
Marijke Broekhuijsen is professioneel acteur, cultuurpedagoog en lid van 
de Remonstranten in de Kapel in Hilversum. Zij maakte een 
vertelvoorstelling waarin zij aan de hand van de ontstaansgeschiedenis 
van de rekkelijken, - waarin Arminius een belangrijke rol speelt- ,  
actuele vragen en dilemma's van een rekkelijke in deze tijd verkent. Met 
verhalen, geschiedenis en muziek. Een gezamenlijke zoektocht waarin de 
verteller haar zorgen, haar reflecties en ook haar plezier met de 
aanwezigen deelt.  
Datum: zondag 10 maart 2019 
Tijd: 15:00 uur, zaal open 14:30 uur 
Locatie: Remonstrantse Kerk, Emmastraat 10, Lochem 
Toegang: vanwege het feestelijke karakter van het jubileumjaar is de 
toegang vrij – van harte welkom namens onze gemeente! Wel graag 

even aanmelden via rstranta@live.nl  
 
NB: Op 14 april 2019 wordt dezelfde voorstelling in Doesburg gespeeld. 
 
 
Zomerexcursie 
Bijna niet meer weg te denken uit de zomerse activiteiten: een busreis 
langs mooie kerken, waarbij Jaap Bax op de diverse orgels speelt en 
uitleg wordt gegeven over de kerkjes en kerkgebouwen. Waar we heen 
gaan blijft nog even een verrassing maar noteert u alvast de datum: 10 
juli 2019. Meer informatie volgt. 
 
 
Theemiddag Diaconie 
Als onmisbaar samenzijn tijdens de rustiger vakantiemaanden 
organiseert de Diaconale Commissie ook in de zomer van 2019 weer een 
theemiddag, waarop we met elkaar kunnen bijpraten onder het genot van 
thee en iets lekkers. 
Datum: 25-7-2019 

Tijd en Locatie: n.t.b. 
 
 

mailto:rstranta@live.nl
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Gesprekskringen 
Eat & MeetVNP 

Met elkaar eten en tijdens de maaltijd goede gesprekken voeren, het is al 
eeuwenoud. In die traditie van de symposia komen wij ook dit seizoen bij 
elkaar rond thema’s op het snijvlak van spiritualiteit en beeldende kunst. 
Dit seizoen gaat het over tijdgenoten. Kunstenaars die nog volop in het 
leven staan en in hun werk de meerlagigheid van onze tijdgeest zichtbaar 
maken.  
  
De opzet van de avondserie is: 18:00 uur de maaltijd, 19:15 uur een 
meditatief moment, 19:45 uur koffie en thee met een introductie in het 
werk van de kunstenaar die centraal staat. Het is eerder samen kijken 
dan een lezing. Einde ongeveer 21:00 uur.  
Opzet van de middagserie is: 12:30 uur lunch, 13:30 uur een meditatief 
moment, 13:45 uur koffie en thee met een introductie in het werk van de 
kunstenaar die centraal staat. Het is eerder samen kijken dan een lezing. 
Einde ongeveer 15:00 uur. 
 
Als u wilt deelnemen kunt u zich vóór 1-9 opgeven voor een avond- of 
middagserie. Uw opgave geldt voor de hele serie. Opgave bij voorkeur 
per mail, met vermelding van de gewenste serie. 
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Avondserie 1 
Onderwerpen en data: 

3-9-2018 De betekenis van afval, El Anatsui, (Anyako, 1944) is een 

Ghanees beeldhouwer 

5-11-2018, De leegte heeft vele gedaanten, Anish Kapoor (Bombay,  

1954) is een Brits beeldhouwer 

21-1-2019, Water, bron van transformatie, Bill Viola (New York, 1951) is 

een Amerikaans kunstenaar, internationaal bekend vanwege zijn 

videokunst 

1-4-2019, Over grenzen, vluchten en identiteit, Michal Rovner (Tel Aviv, 
1957) is Israëlisch video-, foto- en filmkunstenaar. 

 
Aanvang van de avondserie: 18:00 uur 
Plaats: Cuyperspastorie, Ruurloseweg 103, Vorden (Kranenburg). 
Contactpersoon: Henk van den Berg, 06 12900469, 
henk@deheerlykheit.nl 
Kosten hele serie (all incl.): € 80,00 (25% korting voor leden en vrienden 
van de Remonstranten Doesburg en Lochem/Zutphen) 
 
Avondserie 2 

Onderwerpen en data: 
10-9-2018 De betekenis van afval, El Anatsui, (Anyako, 1944) is een 

Ghanees beeldhouwer 

12-11-2018, De leegte heeft vele gedaanten, Anish Kapoor (Bombay,  

1954) is een Brits beeldhouwer 

28-1-2019, Water, bron van transformatie, Bill Viola (New York, 1951) is 

een Amerikaans kunstenaar, internationaal bekend vanwege zijn 

videokunst 

8-4-2019, Over grenzen, vluchten en identiteit, Michal Rovner (Tel Aviv, 

1957) is Israëlisch video-, foto- en filmkunstenaar. 
 
Aanvang van de avondserie: 18:00 uur 
Plaats: Cuyperspastorie, Ruurloseweg 103, Vorden (Kranenburg). 
Contactpersoon: Henk van den Berg, 06 12900469, 
henk@deheerlykheit.nl 
Kosten hele serie (all incl.): € 80,00 (25% korting voor leden en vrienden 
van de Remonstranten Doesburg en Lochem/Zutphen) 
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Middagserie 1 
Onderwerpen en data: 

5-9-2018 De betekenis van afval, El Anatsui, (Anyako, 1944) is een 

Ghanees beeldhouwer 

7-11-2018, De leegte heeft vele gedaanten, Anish Kapoor (Bombay,  

1954) is een Brits beeldhouwer 

23-1-2019, Water, bron van transformatie, Bill Viola (New York, 1951) is 

een Amerikaans kunstenaar, internationaal bekend vanwege zijn 

videokunst 

3-4-2019, Over grenzen, vluchten en identiteit, Michal Rovner (Tel Aviv, 
1957) is Israëlisch video-, foto- en filmkunstenaar. 

 
Aanvang van de middagserie: 12:30 uur 
Plaats: Cuyperspastorie, Ruurloseweg 103, Vorden (Kranenburg). 
Contactpersoon: Henk van den Berg, 06 12900469, 
henk@deheerlykheit.nl 
Kosten hele serie (all incl.): € 60,00 (25% korting voor leden en vrienden 
van de Remonstranten Doesburg en Lochem/Zutphen) 
 
Middagserie 2 

Onderwerpen en data: 
12-9-2018 De betekenis van afval, El Anatsui, (Anyako, 1944) is een 

Ghanees beeldhouwer 

14-11-2018, De leegte heeft vele gedaanten, Anish Kapoor (Bombay,  

1954) is een Brits beeldhouwer 

30-1-2019, Water, bron van transformatie, Bill Viola (New York, 1951) is 

een Amerikaans kunstenaar, internationaal bekend vanwege zijn 

videokunst 

10-4-2019, Over grenzen, vluchten en identiteit, Michal Rovner (Tel Aviv, 

1957) is Israëlisch video-, foto- en filmkunstenaar. 
 
Aanvang van de middagserie: 12:30 uur 
Plaats: Cuyperspastorie, Ruurloseweg 103, Vorden (Kranenburg). 
Contactpersoon: Henk van den Berg, 06 12900469, 
henk@deheerlykheit.nl 
Kosten hele serie (all incl.): € 60,00 (25% korting voor leden en vrienden 
van de Remonstranten Doesburg en Lochem/Zutphen) 
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TWEK, “Tussen werk & kerk” (voor werkende mensen) 
In de hectiek van dagelijks werk, gezinsleven en allerlei verplichtingen is 

er soms weinig tijd voor jezelf. In deze kring staan we stil bij wie je bent 
en wie je wilt zijn. Per avond kan er een ander onderwerp ingebracht 
worden waarover we in gesprek gaan. Alleen een eerste avond is 
gepland; in overleg worden de overige bijeenkomsten ingevuld. 
TWEK is een onderlinge kring, zonder begeleiding van een predikant.  
 
Startbijeenkomst: dinsdag 18 september 
Tijd: 20.00-21.30 uur 
Plaats: Remonstrantse Kerk, Emmastraat 10, Lochem. 
Contactpersoon: Mieke van Elk, 06-44746228, mieke.van.elk@gmail.com 
 
 
Leeskring Filosofie 
Dit seizoen start er een leeskring filosofie. Voor allen die belangstelling 
voor filosofie hebben en daarover met anderen van gedachten willen 
wisselen. 
Het boek De geest uit de fles, van Ger Groot, staat dit seizoen centraal. 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 
 

Wanneer: 20/10, 24/11, 9/2, 13/4 
Tijd: 10:00u – 12:00 uur 
Waar: Cuyperspastorie, Ruurloseweg 103, Vorden (Kranenburg) 
Begeleiding en opgave: Henk van den Berg, 06 12900469, 
henk@deheerlykheit.nl 
 
 
Leeskring Spiritualiteit 
De leeskring die vorig jaar min of meer spontaan ontstaan is, wordt dit 
seizoen voortgezet. 
We lezen teksten over de spirituele weg van moderne mystici, zoals Maria 
de Groot, Dag Hammarskjöld, e.a. 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 
 
Wanneer: 22/9, 10/11, 12/1, 16/3 
Tijd: 10:00u – 12:00 uur 
Waar: Cuyperspastorie, Ruurloseweg 103, Vorden (Kranenburg) 
Begeleiding en opgave: Henk van den Berg, 06 12900469, 
henk@deheerlykheit.nl 
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Kring Zutphen  
Deze langlopende kring biedt ontmoetingsmomenten met inhoud, 

waardoor verbondenheid blijft bestaan met elkaar en met de gemeente. 
De kring wordt begeleid door ds. Claartje Slootmans.  
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 
 
Data: 18-9-18, 16-10, 20-11, 8-1-2019, 5-2, 19-3, 9-4 
Tijd: 15:00 uur 
Locatie: Weerdslag 181, Zutphen 
Contactpersoon: Gonnie Spaargaren, 0575-527147, 
hgspaargaren@zonnet.nl 
 
 
Kring Ouder worden 
Onder begeleiding van ds. Claartje Slootmans met elkaar spreken over de 
mooie en minder mooie kanten van het ouder worden. In de beslotenheid 
van de groep kunnen gedachten en gevoelens worden gedeeld die buiten 
deze kring maar met moeite onder woorden gebracht kunnen worden.  
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 
 
Data: 20-9-2018, 18-10, 22-11, 17-1-2019, 14-2, 28-3, 9-5  

Tijd: 10:00 uur – 12:00 uur. 
Plaats: Remonstrantse Kerk, Emmastaat 10, Lochem. 
Contactpersoon: Dolf Eshuis, 0575-553 695, dolf.eshuis@xs4all.nl 
 
 
 
Lezingen 
TGIF: Thank God, it’s Friday!VNP 
Een filosofisch en spiritueel tegengif. Vijf sprankelend tegendraadse 
middagen die de vitale krachten van onze tijd opdiepen.   
 
28 sept  Hans Schnitzler, over zijn boek: Kleine filosofie van de 

digitale onthouding 
 
30 nov  Yvonne Zonderop, over haar boek: Ongelofelijk 
 
25 jan  Claartje Kruijff, over haar boek: Leegte achter de dingen  
 
29 maart  Martien E. Brinkman, over zijn boek: Dicht bij het 

onuitsprekelijke 
 
24 mei  Ignaas Devisch, over zijn boek: Rusteloosheid 
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De middagen worden georganiseerd op het Wijngoed Kranenburg, 

Kostedeweg 2, 7251 MZ Vorden (Kranenburg). 
Aanvang: 14:00 uur 
Zaal open: 13:30 uur 
Entree: € 15,00 (inclusief koffie/thee/drankje) 
Contactpersoon: Henk van den Berg, 06 12900469, 
henk@deheerlykheit.nl 
 
 
Lezing over Maria Magdalena 
Daniëlle van Dijk komt opnieuw naar Lochem, na haar goed ontvangen 
lezing in het afgelopen seizoen. Deze keer komt zij een lezing houden 
over haar nieuwe boek “Maria Magdelena, de lady van Glastonbury en 
Iona” (over de oude wortels van het Keltische Christendom). 
 
Drs. Daniëlle van Dijk (1953) houdt zich al meer dan veertig jaar bezig 
met geesteswetenschappen, esoterie en gnostiek. Ze studeerde 
Nederlandse taal-en letterkunde in Utrecht en Amsterdam. Vanaf 1975 is 
ze docent op de Stichtse Vrije School te Zeist (VO). Ze geeft lezingen 
over haar boeken en heeft een eigen meditatiewerkplaats. 

 
Datum: 21 oktober 2018 
Tijd: 15:00 uur. 
Plaats: Remonstrantse Kerk, Emmastaat 10, Lochem. 
Toegang: € 15,- 
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ORGANISATIE VAN DE GEMEENTE 
 

Belangstellenden, vrienden, leden 
Er zijn momenteel drie manieren waarop mensen zich kunnen verbinden 
met onze geloofsgemeenschap. ‘Belangstellenden’ zijn zij die te kennen 
hebben gegeven op de hoogte te willen blijven van wat er in onze 
gemeente gebeurt. Zij worden opgenomen in de lijst van 
belangstellenden en ontvangen onze Nieuwsbrief. 
‘Vrienden’ zijn zij die zich betrokken voelen bij de Remonstranten, maar 
zich (nog) niet ten volle willen verbinden, b.v. door een kerkelijk 
lidmaatschap elders.  
‘Leden’ zijn degenen die zich als Remonstrant willen engageren en als 
teken daarvan de beginselverklaring hebben onderschreven.  
Leden en vrienden hebben gelijke rechten en plichten in een gemeente. 
Onze gemeente telt momenteel ongeveer honderd leden en vrienden en 
ongeveer twintig belangstellenden. 
Wie belangstellende, vriend of lid wil worden kan contact opnemen met 
een lid van de kerkenraad of met de predikant. 
 
ALV en kerkenraad 
De leden en vrienden vormen samen een algemene ledenvergadering 

(ALV) die tweemaal per jaar bij elkaar komt. Deze ALV is het hoogste 
besluitvormingsorgaan van de gemeente.  
De kerkenraad bestuurt de gemeente in praktische zin. De kerkenraad is 
verantwoordelijk voor het beleid en voor de praktische uitwerking 
daarvan, met alle organisatorische, personele en financiële 
randvoorwaarden die daarbij horen. Een aantal werkzaamheden is belegd 
bij commissies. De leden van deze commissies voeren periodiek overleg 
met de kerkenraad.  
 
 
Commissies  
Diaconale commissie 
De diaconie heeft een stimulerende en coördinerende taak op het gebied 
van werelddiaconaat en ontwikkelingswerk. Daarnaast richt zij zich op de 
diaconale taken binnen de eigen gemeente. De diaconie is 
vertegenwoordigd in de Stichting Hulpverlening Lochemse 
Geloofsgemeenschappen, die diaconaal werk doet in Lochem, Laren en 
Barchem. De Diaconale Commissie zoekt de collectedoelen uit en maakt 
jaarlijks een collecterooster. Ook draagt zij zorg voor de collectes. 

Contactpersoon: Anke von Vaupel Klein, secretaris, 0573-459515. 
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Liturgiecommissie 
Deze commissie verzorgt een aantal keren per jaar enkele onderdelen 

van de dienst en denkt mee in de voorbereiding van een aantal 
bijzondere diensten. 
Contactpersoon: Rommie Hulsinga, 0573-441216, 
rommiehulsinga@gmail.com 
 
 
Commissie Pastorale zorg 
Deze commissie bestaat uit een aantal contactleden. De contactleden 
hebben contact met een aantal gemeenteleden. Het streven is om ieder 
gemeentelid aan een contactlid te koppelen. 
Via deze commissie worden de bezoeken van de predikant aan de leden 
en vrienden van de gemeente gecoördineerd. 
Contactpersonen: Rommie Hulsinga, 0573-441216, 
rommiehulsinga@gmail.com en Gonnie Spaargaren, 0575-527147, 
hgspaargaren@zonnet.nl 
 
 
Commissie Kunst in de Kerk 
Deze commissie verzorgt gedurende het jaar wisselende exposities in de 

kerk. 
Contactpersoon: Gerthe Lamers, gerthelamers@gmail.com 
 
 
Redactie Nieuwsbrief 
Ons gemeenteblad, de Nieuwsbrief, verschijnt 4x per jaar. Deze wordt 
aan alle leden, vrienden en belangstellenden toegestuurd. De redactie 
bestaat uit Ineke en Dolf Eshuis en kent een dringende vacature. De 
redactie is bereikbaar op 0575-553695 en via remlz.redactie@xs4all.nl 
 
 
Activiteitencommissie 
Deze commissie verzorgt de activiteiten van het Jaarprogramma. Ook de 
planning en organisatie van de kringen gebeurt in deze commissie.  
Contactpersoon: Florentine Wery, 0575-493337, florentine@nutbey.nl 
PS: De activiteiten van de Vernieuwingsplek worden gecoördineerd door 
ds Henk van den Berg. 
 
 

 
 
 

mailto:gerthelamers@gmail.com
mailto:florentine@nutbey.nl
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Financiën 

Financiële bijdrage 

Het zal u duidelijk zijn dat de gemeente met z’n veelzijdige activiteiten, 
zoals dit jaarboekje schetst, alleen financieel goed kan blijven draaien, 
wanneer leden en vrienden zich daar ook met hun jaarlijkse financiële 
bijdragen achter scharen. Alle activiteiten bij elkaar kosten gemiddeld per 
lid of vriend een behoorlijk bedrag. Wij hebben een richtlijn opgesteld om 
de lasten eerlijk te verdelen. Deze is 2% van het bruto jaarinkomen.  
 
Er kunnen redenen zijn om van de richtlijn van 2% af te wijken. Uw 
financiële situatie kan nooit een belemmering zijn om u met onze 

gemeente te verbinden. De penningmeester vertelt u graag meer over de 
financiële situatie en zou ook graag van u horen wat u kunt bijdragen.  
 
In de maand januari kunt u een brief verwachten waarin u verzocht wordt 
aan te geven wat u kunt bijdragen en op welke wijze u uw bijdrage wilt 
overmaken. 
Nieuwe leden/vrienden hoeven niet op de januaribrief te wachten om 
reeds nu hun bijdrage over het lopende jaar over te maken op 
bankrekening nr. NL79 INGB 0000 9523 02 t.n.v. Remonstrantse 
Gemeente Lochem Zutphen. 
  
Onderhoudsfonds 
Naast de financiële bijdrage voor de kosten van het gemeentewerk, 
vragen wij onze leden en vrienden ook een bijdrage voor het 
onderhoudsfonds van ons kerkgebouw. Het noodzakelijke (groot) 
onderhoud kan niet uit de begroting van de gemeente worden bekostigd, 
zodat een extra bijdrage aan dit fonds noodzakelijk is om ook in de 
toekomst ons kerkgebouw in goede staat te houden. 
 

Overige fondsen 
Voor steun aan het bloemenfonds, het orgelfonds en het muziekfonds 
kunt u gebruik maken van het algemene rekeningnummer van de 
gemeente (o.v.v. het doel). 
 
Notariële vastlegging en legaten 
De mogelijkheid bestaat om uw jaarlijkse bijdrage op fiscaal voordelige 
wijze vast te leggen. Ook kunt u via het opmaken van een legaat een 
bijdrage aan de gemeente nalaten. De penningmeester kan u hierover  
verder informeren. 
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LANDELIJKE ACTIVITEITEN 
 

Landelijke website 
De Remonstranten organiseren veel landelijke activiteiten. Via de website 
www.remonstranten.nl of in AdRem is hierover meer informatie 
beschikbaar. 
Op de website vindt u uiteraard ook de agenda en allerlei 
achtergrondinformatie, maar heel belangrijk zijn ook de blogs: beknopte 
berichten, columns, teksten, ter verdieping, informatie en inspiratie. 
 
 
AdRem 
In AdRem, het maandblad van de Remonstranten, vindt u ook 
achtergrondinformatie over wat onze geloofsgemeenschap bezighoudt. 
Alle leden en vrienden krijgen AdRem thuisgestuurd. Een vrijwillige 
bijdrage in de kosten wordt zeer op prijs gesteld. Belangstellenden 
kunnen een abonnement aanvragen via de website 
www.remonstranten.nl. 
 
Vierhonderd jaar geloven in vrijheid 
In 2019 bestaan de Remonstranten vierhonderd jaar. Reden om te 

herdenken, te vieren en ons gedachtengoed nader bekend te maken. Dat 
doen we rond het thema ‘Vierhonderd jaar geloven in vrijheid’.  
Landelijke activiteiten die al bekend zijn: 

- uitgave Glossy over verleden en heden van de Remonstranten 
(januari 2019) 

- 3-3-2019 gezamenlijke landelijke kerkdienst, Rotterdam. De 
Rotterdamse cantorij voert daar een speciaal voor deze gelegenheid 
geschreven cantate uit, op een tekst van Sytze de Vries. 

- 10-3-2019 Vertelvoorstelling Marijke Broekhuijsen in Lochem 
- Voorjaar 2019: Verschijning van ‘vijf artikelen van de 

Remonstranten’, waarin in kort bestek de vijf V’s van de 
Remonstranten worden neergezet: vrijheid, verdraagzaamheid, 
vriendschap, vertrouwen, verantwoordelijkheid. In de periode 
maart-september worden de 5 V’s elk uitgediept in 5 bijeenkomsten 
door het land heen. 

- 14 september 2019: Slotbijeenkomst van ons jubileumjaar in de 
Rode Hoed in Amsterdam (een voormalige remonstrantse kerk). Met 
een interessante spreker, samen eten en een vrolijk cultureel 
programma. 

Dit programma wordt nog verder ontwikkeld. Let op de aankondigingen 
via AdRem en de landelijke website. 

  

http://www.remonstranten/
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OVERZICHT VAN DE KERKDIENSTEN 2018-2019 
De diensten beginnen om 10.30u en worden (tenzij anders vermeld) 

gehouden in de Remonstrantse Kerk, Emmastraat 10, Lochem. 
 
2018 

  

02-09-18 
mw ds M. Slootmans en ds 

H. van den Berg 

startzondag / afscheid ds Van 

den Berg, welkom ds Slootmans 

16-09-18 mw ds A.L. Wieringa Vredesweek 

07-10-18 mw ds M. Slootmans 
 

21-10-18 ds H. Noordeman 
 

28-10-18 ds H. van den Berg 
Oecumenische viering, St 

Josephkerk 10:00 u 

04-11-18 mw ds M. Slootmans Gedachteniszondag 

18-11-18 Nog niet bekend 
 

02-12-18 mw ds M. Slootmans 1e advent 

09-12-18 mw ds M.G. Fernhout 2e advent 

16-12-18 ds H. van den Berg 3e advent 

23-12-18 dhr P.W.A. Overdiep 4e advent 

25-12-18 mw ds M. Slootmans kerstmis 

   
2019 

  
06-01-19 mw ds M. Slootmans 

 
20-01-19 dhr J.J. Marinus 

 
27-01-19 RK voorganger oecumenische viering RvK 

03-02-19 mw ds M. Slootmans 
 

17-02-19 dhr A.C. van Baarsen 
 

03-03-19 mw ds M. Slootmans 
 

17-03-19 ds H. Noordeman 2e veertigdagen 

07-04-19 ds H. van den Berg 5e veertigdagen 

18-04-19 mw ds M. Slootmans Witte Donderdag 

19-04-19 mw ds M. Slootmans Goede Vrijdag 

21-04-19 mw ds M. Slootmans Pasen 

04-05-19 ds H. van den Berg dodenherdenking RvK 19.30 uur 

05-05-19 ds J.H. Röselaers  
 

19-05-19 ds J. de Valk 
 

02-06-19 mw ds M. Slootmans 
 

09-06-19 mw ds M. Slootmans Pinksteren 

16-06-19 mw S. Zeeland-van Cassel 
 

23-06-19 OIKO event RvK 13:30 uur 

07-07-19 mw ds M. Slootmans 
 

21-07-19 ds H. van den Berg 
alleen oecumenische viering 
met ds H. van den Berg in 

Gudulakerk om 10 uur! 

04-08-19 dhr J. van Belle 
 

25-08-19 PKN 
Oecumenische viering met PKN 

Corien Veenhuizen om 10 uur! 

 

CONTACTADRESSEN 
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Kerkgebouw 
Emmastraat 10 

7241 EJ Lochem 

 
e-mail: rstranta@live.nl 

website: lochem-zutphen.remonstranten.nl 

 
Predikant 

Ds. M. (Claartje) Slootmans 

06-51313621, sicfaturm@gmail.com 
 

Vernieuwingspredikant 

Ds. H. (Henk) van den Berg 
06-12900469, henk@deheerlykheit.nl 

 

Kerkenraad 
Voorzitter: vacature 

Secretaris: vacature 

Penningmeester: J.W. (Jo) Nelisse 
0573-459811, jwnelisse@gmail.com 

 

De kerkenraad wordt in besluitvorming en uitvoering ondersteund door 
vertegenwoordigers vanuit diverse commissies in de zogenaamde Brede 

Kerkenraad.  

 
Ledenadministratie 

Eline Coops-Franck 

e-mail: rstranta@live.nl 
 

Redactie Nieuwsbrief 
dhr. A.F. (Dolf) Eshuis 

0575-553695, remlz.redactie@xs4all.nl 

 
Organist 

dhr. J. (Jaap) Bax 

0548 – 362744, jaapenmienbax@gmail.com 
 

Rekeningnummers 

NL79 INGB 0000 9523 02 t.n.v. Remonstrantse Gemeente Lochem-Zutphen 
NL98 INGB 0004 2848 80 t.n.v. Fonds. Kerkgebouw v.d. Remonstrantse 

gemeente Lochem-Zutphen. 

mailto:rstranta@live.nl
mailto:henk@deheerlykheit.nl
mailto:rstranta@live.nl
mailto:remlz.redactie@xs4all.n

