
NIEUWSBRIEF 30 MEI 2021
ZONDAG TRINITATIS

Exodus 3: 1-6 / Johannes 3:1-15

Trinitatis
Op deze zondag van de drie-eenheid lezen we over Mozes die de engel van de HEER in de
doornstruik ontmoet en het gesprek tussen Jezus en een van de Joodse leiders, Nicodemus
genaamd.
‘Ja de Heer doet mij geloven,
Hij ontstak in mij het licht
Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid’ (LB 903:3)
ds. Sietse Visser, Tolkamer

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 23 mei, met een groet van onze gemeente, naar 
Jorieke Lokhorst, uit Netterden
Familie Veurink, uit Zeddam

Collecten
In de dienst van 30 mei zijn er twee collecten.
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar Jong in Actie (Kerk in Actie). Met Jong in
Actie, een samenwerkingsproject van Jong Protestant en Kerk in Actie, maken jongeren kennis
met een diaconaal project en gaan ze ook diaconaal aan de slag. 
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

mailto:aanmelden@protestantsbergh.nl


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
Woensdag 2 juni: koffiedrinken in Zeddam
Aanvang: 10.00 uur. Bij mooi weer buiten en anders in de kerk

Woensdag 2 juni: avondgebed, Klavertje 4
Vanuit de protestantse kerk in Zeddam
Aanvang: 19.30 uur

Zondag 6 juni
10.00 uur dienst vanuit Zeddam
Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis

11.30 uur: Kerk op schoot vanuit Zeddam
Kerk op schoot is een oecumenische viering voor de allerjongsten.
Dus kinderen tot een jaar of 4/5. Opgeven kan ook bij Sijnie.


