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 Dit boekje bidt de kerken en geloofsgemeen-

schappen in Zutphen en Warnsveld om bij te 

dragen aan de Stichting Stadsklooster Zut-

phen. Om daarmee de activiteiten van het 

Stadsklooster Zutphen te steunen en mogelijk 

te maken. Maar ook financiële bijdragen van 

allen die het stadsklooster een warm hart toe-

dragen zijn welkom. 

Bovenal bidden de initiatiefnemers van het 

Stadsklooster Zutphen dat de activiteiten van 

het stadsklooster gezegend mogen worden 

door de Heer die zij aanbidden. 

 

De Stichting Stadsklooster Zutphen heeft ten 

doel: Het creëren en in stand houden van plek-

ken van rust, inspiratie, spiritualiteit, gastvrij-

heid en aandacht voor mensen onderweg in 

verbondenheid met de stad Zutphen en haar 

geloofsgemeenschappen. De stichting doet dit 

vanuit een gedeeld christelijk geloof. 



Het Stadsklooster Zutphen kent geen materi-

ële targets of ambities. In veel opzichten heb-

ben de initiatiefnemers al zegen bij hun ver-

langen ervaren. Voor de verdere voortgang zijn 

wij dankbaar als er middelen beschikbaar ko-

men voor huur van ruimten, voor drukwerk, et 

cetera. Donateurs van de stichting leveren een 

maatschappelijke investering met een geeste-

lijk rendement. 

 

 

 

 

Bijdragen kunnen overgemaakt worden op 

rekening nr. NL97 RABO 0349 7125 06 

t.n.v. Stichting Stadsklooster Zutphen. 

 

Stadsklooster Zutphen is een ANBI. 



 18 mei 2019 was de Startdag van het Stads-

klooster. Thomas Quartier osb gaf een lezing 

over ‘Kiemcellen’. Hannah Rijken gaf een le-

zing over Evensongs en gaf een zangwork-

shop. 

Op 18 oktober was het stadsklooster een half 

jaar oud. Er was een bezinningsdag in de 

Dorpskerk van Wilp. Met een kloosterwande-

ling in het voetspoor van Lebuïnus.  

En Jeroen Pijpers verzorgde een zangwork-

shop. 

 

 

Vanaf de start tot Advent werkte het stads-

klooster in stilte aan het bouwen van een ei-

gen liturgie voor het Avondgebed  op maandag. 

 



Stadsbrouwer Cambrinus introduceert op 

18 mei 2019 een Zutphens Stadskloosterbier 

met de naam ‘Refter’. 

Het Zutphense reclamebureau FiRST ontwik-

kelt het logo en de lay-out van het stadskloos-

ter en van het kloosterbier ‘Refter’. 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de viering van Advent was een ieder wel-

kom om het Avondgebed op maandag samen 

met het stadsklooster te houden. 



 

 

….. in verbondenheid met de stad Zutphen ….. 





 

 

Gebed van Benedictus 

 

Genadige en heilige God en Vader 

geef ons 

wijsheid om U te ontdekken 

volharding om U te zoeken 

geduld om op U te wachten 

ogen om U te zien 

een hart dat zich in stilte op U richt 

en een leven dat U verkondigt 

door de kracht 

van de Geest van Jezus Christus 

onze Heer.  

 

Amen 

 

(Benedictus leefde van ± 480 tot ± 543) 


