
NIEUWSBRIEF 2 MEI 2021
5E VAN PASEN

Nederlands/Indonesische dienst
1 Johannes 3:18-24

‘Back to basics’

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

Back to basics
Deze zondag een bijzondere Nederlands/Indonesische kerkdienst. Niet alleen onze gemeente is
(deels) online verbonden, maar ook de Christelijke Kerk van Zuidelijk Sumatra (GKSBS) in
Pugungraharjo. Dit is de gemeente waar mijn man Karel 7 jaar predikant is geweest. De dienst
bestaat daarom uit Nederlandse en Indonesische elementen, met eventuele vertalingen
geprojecteerd via de beamer.
Een mooie kans om zo wat van de wereldkerk te ervaren. Er zijn veel verschillen tussen
Nederland en Indonesië: in het dagelijks leven, de kerk en samenleving. Maar wat bindt ons nu
juist, wat is de gezamenlijke basis? De brief van Johannes heeft een universele boodschap,
voor christenen wereldwijd. Johannes neemt ons ‘back to basics’, terug naar de kern.
Na de kerkdienst vindt er een online ontmoeting plaats waarbij we over en weer vragen zullen
stellen, die door gemeenteleden daar en hier zijn voorbereid. Uiterlijk 11.30 uur willen we de
bijeenkomst afsluiten. Hartelijk welkom in het kerkgebouw van ’s-Heerenberg of vanuit de
huiskamer. ‘Selamat datang!’
De liturgie van de dienst vindt u op onze website. Mogelijk komt er later deze week nog een
uitgebreidere liturgie met alle vertalingen op de website te staan.
ds. Henriëtte Nieuwenhuis
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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 25 april, met een groet van onze gemeente, naar
dhr. Jelle Brunink, uit ’s-Heerenberg
mw. Adrie de Vries, uit ‘s-Heerenberg

Collecten
In de dienst zijn er twee collecten.

De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar Dokters van de Wereld. Zij zetten zich
onder andere in voor mensen die geen aanvullende tandartsverzekering kunnen betalen. Bij hen
schiet preventieve mondzorg er vaak bij in en als er klachten ontstaan stellen mensen
behandeling zo lang mogelijk uit.
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

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

Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Afwezigheid predikant
3-11 mei ben ik afwezig. 3-9 mei i.v.m. vakantie en 10-11 mei i.v.m. verplichte nascholing.
Deze week kunt u indien nodig terecht bij ouderling Rien de Zeeuw,
ouderling@protestantsbergh.nl of 06-54388758.

Agenda
Dinsdag 4 mei: oecumenische gebedsviering ter gelegenheid van de nationale
dodenherdenking
De link naar deze gebedsviering staat vanaf maandagavond op de website:
www.protestantsbergh.nl

Woensdag 5 mei: avondgebed, Klavertje 4
Vanuit de protestantse kerk in Terborg
Aanvang: 19.30 uur

Zondag 9 mei
10.00 uur dienst vanuit ’s-Heerenberg
Voorganger: ds. K. Bakker, Doetinchem
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