
NIEUWSBRIEF 5 DECEMBER 2021
2e ADVENT

Evangelielezing:  Lucas 1, 26 t/m 38

Deze kerkdienst is om 10.00 uur in Zeddam, en wordt voorgegaan door:
ds. Jaap van Sloten uit Gaanderen.

Zondag 5 december:
Henriëtte heeft een intensieve periode achter de rug. Met een drukke kerst in het
vooruitzicht was Jaap van Sloten zo vriendelijk deze dienst voor zijn rekening te
nemen.

Bijdrage van Jaap van Sloten:
Vorige week zoomden we op priester Zacharias in, op het nieuws dat hij te horen
kreeg en hoe hij ‘met stomheid was geslagen’. We zien nog voor ons de afbeelding
dat Zacharias bij het uitspreken van de zegen geen woord kon zeggen…
Komende zondag, de tweede Advent, gaan we verder lezen in Lucas en valt onze
aandacht op een meisje met de naam Maria. Ook zij lijkt van slag lijkt door wat zij te
horen krijgt. Om wat zij te horen krijgt, daar draait het hier om. En daar mag het voor
ons nog steeds elke nieuwe dag omdraaien!
Heel opmerkelijk - en vol verkondiging voor ons -  is ook de verdere reactie van
Maria,  in de woorden van de nieuwe Bijbelvertaling: ’laat er met mij gebeuren wat u
hebt gezegd’.  Ook hierin zit genoeg om ons door te laten raken!
De kinderen gaan weer verder met het vorige week begonnen ‘plakboek van Lucas’.
We zijn ook daar weer benieuwd naar!
Evangelielezing:  Lucas 1, 26 t/m 38

Aanmelden:
Door de 1,5 meter is het aantal plaatsen beperkt. Daarom is aanmelden voor het
bijwonen van de diensten weer noodzakelijk geworden. Aanmelden kan bij Sijnie
Heuvel, tel. 06-40606055 (bij voorkeur via WhatsApp).

Bloemengroet:
De bloemen gingen afgelopen zondag 28 November met een groet van onze
gemeente naar:

- Mw. Ans Agelink uit Zeddam
- Mw. Ds. Henriëtte  Nieuwenhuis uit Zeddam.



Collecten:

- Max Maakt Mogelijk:

MAX Maakt Mogelijk Duizenden ouderen in Roemenië, Moldavië, Oekraïne,
Litouwen, Kosovo, Albanië en Bosnië zien ieder jaar met angst en beven de
wintermaanden tegemoet. Met hun pensioen van €  30 tot €  45 per maand, kunnen ze
geen kolen of hout kopen om deze koude periode, met temperaturen van -20 graden
te overleven. MAX Maakt Mogelijk wil daarom voor de winter al kolen en hout
uitdelen. Maar als de temperatuur in heel Europa laag is, hebben vooral de ouderen
in Oost-Europa, het extreem koud. Om -25 graden te overleven in tochtige krotten is
veel meer hout, kolen en voedsel nodig. Help de eenzame ouderen om ook deze
koude dagen te overleven
Help ouderen de winter door:  NL33 INGB 000 0004567

- Erediensten en kerkelijke gebouwen:

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!

Agenda:

Oudejaarsdienst staat in Kerkepraat verkeerd: er staat donderdag 30-12 moet zijn
vrijdag 31-12.

- 8 december     avondgebed vanuit kerk 's-Heerenberg, 19.30 uur
- 9 december     pauzeren op de berg des Heren, 10.00  tot 13.00 uur
- 12 december   dienst in Zeddam, 10.00 uur. Ds. Henriëtte Nieuwenhuis.

Kinderkerstfeest 18 december:

I.v.m. aangescherpte coronaregels ziet de groep die de Kinderkerstroute door beide
kerken wil organiseren geen mogelijkheid om dit veilig te doen. Helaas gaat deze
tocht ook niet door.


