
NIEUWSBRIEF 16 MEI 2021
7E VAN PASEN

Schriftlezingen: Exodus 19: 1 t/m/ 11 en 1 Joh. 5: 9 t/m 15

De nieuwsbrief gaat door!
Zoals u in de laatste Kerkepraat heeft kunnen lezen, gaan we door met de nieuwsbrief! We
pakken de draad vanaf nu weer wekelijks op. Omdat er meer staat te lezen dan alleen
informatie voor de zondag, hebben we gekozen voor ‘Nieuwsbrief’ i.p.v. ‘Zondagsbrief’.
Lijkt het jou leuk om praktisch bij de nieuwsbrief betrokken te zijn?
We zijn op zoek naar iemand die de nieuwsbrief zou willen opstellen voor de zondagen met
gastpredikanten. Het samenstellen van de inhoud van één nieuwsbrief duurt ongeveer een uur.
Geïnteresseerden kunnen zich melden bij: webmaster@protestantsbergh.nl of
predikant@protestantsbergh.nl.

Hartelijke groet,
Webmasters Eduard Spaan, Fred Heuvel,
ouderling communicatie Rien de Zeeuw en ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Wezenzondag

Het is volgens de kerkelijke traditie: Wezenzondag vandaag.
Ik denk dan aan de ouders van mijn vader, die elkaar als wezen hebben ontmoet en herkend in
1900 in Zetten.
Wat dat betekent voor een kind, wees te zijn, kunnen we ons in onze welvaart haast niet meer
voorstellen, terwijl onze voorouders er meer mee te maken kregen en een zondag naar dat
bestaan te noemen, vanzelfsprekend was in vroeger tijden.
Maar wij mogen steeds meer vooruitkijken en genieten van deze mooie lente buiten en ons op
weg voelen gaan naar het Weken- of Pinksterfeest volgende week.
We lezen uit Exodus 19 alvast hoe goed het is dat er regels van God komen om ons aan te
houden en om ons, wat nog belangrijker is, te bevrijden van angsten en zorgen. En dan volgt de
Johannesbrief, die dat gegeven toespitst voor de gelovigen en het eeuwige leven, dat ons
beloofd is..
Nu we ons los gaan schudden van de Corona-restricties is het zo goed voor ons ons meer en
meer te gaan richten op onze God en zijn bedoelingen met ons....
Ik wens u een mooie zondag en een nog mooiere zomer....

da. Natalie Da Costa, Angeren
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Aanmelden kerkdiensten
U kunt zich voor de zondagse vieringen uiterlijk de vrijdagavond vooraf aan de dienst
aanmelden bij Sijnie Heuvel (aanmelden@protestantsbergh.nl of 06-40606055).
Voor alle diensten geldt dat u alleen naar de kerk komt wanneer u geen klachten heeft.
Mondkapjes zijn verplicht bij het binnenkomen en verlaten van de kerk. Tijdens de dienst mag
deze af. De kosters zullen u een plaats aanwijzen.
Wat is het fijn om elke zondag weer met een kleine groep fysiek bij elkaar te zijn. Dat het
lichaam van Christus als het ware weer ogen, oren en handen krijgt. Maar we zijn dankbaar dat
de online verbinding op haar eigen manier ook voelbaar blijft!

Bloemengroet
Voortaan melden we in de nieuwsbrief waar de bloemen de vorige zondag naar toe gingen,
anders is het ‘verrassingseffect’ van de bloemengroet weg.

De bloemen gingen afgelopen zondag 9 mei, met een groet van onze gemeente, naar
mw. Marie van der Linde, uit ’s-Heerenberg
mw. Joke Roseboom, uit ’s-Heerenberg

Afkondiging van overlijden
Op zondag 9 mei werden er 2 afkondigingen van overlijden gedaan.
Op 3 mei is Jenny Veurink-Dieters uit Zeddam overleden. Ze is 96 jaar geworden. Op zaterdag
8 mei is in besloten kring afscheid van haar genomen.
Op 6 mei is Gerrit Stegeman overleden te Bunnik. Hij was van 1993-2000 predikant in onze
gemeente. Hij is 85 jaar geworden. Op woensdag 12 mei vond de afscheidsdienst en begrafenis
plaats.

Zangers gezocht!
Vanaf Pinksteren zal er elke zondag weer door 4 mensen gezongen worden in de kerk. Vind je
het leuk om af en toe op zondag te zingen, meld je dan aan bij Sijnie Heuvel (06-40606055).

Collecten
In de dienst van 16 mei zijn er twee collecten.

De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar Stichting Red een Kind. Zij zetten zich in
het bijzonder in voor ouders in ontwikkelingslanden die lijden onder constante, langdurige stress
veroorzaakt door armoede. Deze stress heeft negatieve gevolgen voor kinderen in het gezin:
verwaarlozing, psychische en fysieke mishandeling.

Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65
t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam
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De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst en de kerkelijke gebouwen.
De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26
Of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 8535 71
T.n.v. C.v.K. Prot.Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam

U kunt natuurlijk ook gebruik maken van de GIVT-app. deze kunt u deze downloaden via
www.givtapp.net/download of zoek ‘Givt’ in de Apple Store of Google Play Store.
Op blz. 7 van de laatste Kerkepraat staat een uitleg hoe de app werkt.

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Agenda
Woensdag 19 mei: avondgebed, Klavertje 4
Vanuit de protestantse kerk in Megchelen
Aanvang: 19.30 uur

Woensdag 19 mei: gespreksgroep ‘Op verhaal komen’
Verzamelen in de kerk van Zeddam. Neem wandelschoenen mee!
Aanvang: 19.30 uur

Zondag 23 mei - Pinksteren
10.00 uur dienst vanuit ’s-Heerenberg
Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis
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