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Handelingen 4:32-5:14
‘Ideaal en werkelijkheid’

Ideaal en werkelijkheid
De komende tijd lezen we de zondagen waarop ik voorga uit het boek Handelingen van de
apostelen. In Handelingen gaat het over het ontstaan en de ontwikkeling van de christelijke
gemeente. Iemand zei eens over dit Nieuwtestamentische geschrift: ‘het beste boek om te gaan
nadenken over gemeentevorming en gemeenteopbouw’.
Het gedeelte dat we zondag lezen beschrijft hoe het er aan toe ging in die eerste christelijke
gemeenschap. Ze waren ‘één van hart en één van ziel’, ze leefden in gemeenschap van
goederen en niemand onder hen leed enig gebrek. Een soort van ideaal plaatje lijkt het wel!
Strookte dat wel met de werkelijkheid van toen? En hoe zit het met die van ons?
ds. Henriëtte Nieuwenhuis

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 30 mei, met een groet van onze gemeente, naar 
mw. Margriet van Boggelen, uit ’s-Heerenberg
Bart en Marjan Bosman, uit Beek

Collecten
In de dienst van 6 juni zijn er twee collecten.
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar Werelddiaconaat Oeganda (Kerk in
Actie). Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede en
huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Het jarenlang geweld van het Verzetsleger van de
Heer laat nog steeds littekens na bij ontwrichte gezinnen in Noord-Oeganda. Moeders hebben
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moeite hun kinderen van eten te voorzien en naar school te laten gaan. De vrouwenvereniging
van de Orthodoxe Kerk begeleidt deze vrouwen om hun grootste uitdagingen te overwinnen.
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!

Kerk op schoot: Vijf broden en twee vissen
Zondag 6 juni is er weer een Kerk op schoot viering. Kerk op schoot is een oecumenische
viering voor de allerjongsten. Dus (klein)kinderen tot een jaar of 4/5. Natuurlijk zijn grote broers
en zussen ook welkom. (kerkopschoot.nl) Samen met je familie mag je gaan luisteren en kijken
naar het verhaal van de vijf broden en twee vissen en we gaan samen zingen en muziek maken.
Daarna is er voor iedereen wat lekkers. We beginnen om 11.30 uur in de kerk van Zeddam en
de viering duurt een half uur. Ook is het mogelijk de viering online live te volgen en/of achteraf
terug te zien via kerkdienstgemist.nl.
Namens de commissie, ds. Henriëtte Nieuwenhuis - predikant@protestantsbergh.nl 06-
22118168

Rectificatie
In de Kerkepraat van juni is per ongeluk de titel van de vorige keer overgenomen bij de
overweging van de dominee. De titel moet eigenlijk zijn: ‘Met zonder elkaar’.
Redactie Kerkepraat

Afwezigheid predikant
Op 7-8 juni is ds. Henriëtte Nieuwenhuis afwezig i.v.m. nascholing. Deze dagen kunt u indien
nodig terecht bij ouderling Rien de Zeeuw, ouderling@protestantsbergh.nl, 06-54388758.

Agenda
Woensdag 9 juni: avondgebed, Klavertje 4
Vanuit de protestantse kerk in Gendringen
Aanvang: 19.30 uur

Zondag 13 juni
10.00 uur dienst vanuit Zeddam
Voorganger: ds. Theo Menting, Gendringen
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