
NIEUWSBRIEF 4 JULI 2021
3E VAN DE ZOMER
Handelingen 9:1-27
‘Ananiasbekering’

Ananiasbekering
Wachten op een ‘Paulusbekering’.
In de plaats waar ik ben opgegroeid was dit een belangrijk ding. Wachten tot je net als Paulus
een licht uit de hemel zou ontvangen of een andere bijzondere ervaring, zodat je er zeker van
mocht zijn dat je door God was uitgekozen. Dit was dan het teken dat je echt was bekeerd of
veranderd. Door de hoge lat liepen/lopen er dan ook maar weinig ‘echte’ bekeerlingen rond…
Doordat alle aandacht is gegaan naar Paulus en dat plotselinge licht, zou je bijna vergeten dat
hij er ook nog is. Vandaag staan we stil bij de man die altijd in de schaduw van Paulus heeft
gestaan. Terwijl zonder deze beste man Paulus misschien wel Saulus uit Tarsus was gebleven
en zonder hem was Paulus waarschijnlijk de geschiedenisboeken ingegaan als ‘de man die de
leerlingen van Jezus bedreigde met de dood’.
De beste man heeft een naam en hij heet Ananias. Nee, niet die van Saffira. Dit is Ananias uit
Damascus. Ook hij onderging een verandering, een bekering, ook al zag deze er wat minder
spectaculair uit misschien. Waardoor wij ons denk ik eerder iets van onszelf in hem zullen
herkennen dan in Paulus.
Alvast een spoileralert: mensen kunnen veranderen!
Tot zondag! Hetzij online of offline in de kerk.
ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Samenzang vanaf 4 juli
In de vergadering van 29 juni jl. heeft de kerkenraad besloten om vanaf zondag 4 juli weer
‘ingetogen’ samen te zingen. Dit n.a.v. het advies van de overheid dat samenzang weer
mogelijk is. De 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers moet nog wel aangehouden worden.
We zijn blij dat we na meer dan 15 maanden weer samen de lofzang kunnen aanheffen!
Halleluja!

Aanmelden kerkdiensten
Ondanks alle versoepelingen geldt voor de kerkdiensten nog steeds dat u zich moet
aanmelden. Dit komt omdat we nog steeds met de 1,5 meter regel te maken hebben. U kunt
zich voor de zondagse vieringen uiterlijk de vrijdagavond vooraf aan de dienst aanmelden bij
Sijnie Heuvel (aanmelden@protestantsbergh.nl of 06-40606055).

Bloemengroet
De bloemen gingen afgelopen zondag 27 juni, met een groet van onze gemeente, naar 
mw. Gerry Vreuls, uit Zeddam

mailto:aanmelden@protestantsbergh.nl


mw. Jolanda van Dulmen, uit Doetinchem

Collecten
In de dienst van 4 juli zijn er twee collecten.
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar Stichting Leergeld de Liemers.
De stichting heeft als doel te voorkomen dat kinderen in een sociaal isolement raken als ze niet
kunnen deelnemen aan gezamenlijke activiteiten.
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!

Rectificatie: Kerktuin
In de Kerkepraat is per ongeluk een verkeerde datum gezet: 3 juni moet zijn zaterdag 3 juli.
Dus heb je zin om een keer te helpen in de kerktuin. Vanaf 10.00 uur gaan de vrijwilligers bezig.
Voor meer informatie kun je terecht bij Willemien Onstenk (0643233461)

Agenda
Dinsdag 6 juli: barbecue 45-
Bij Jorieke thuis in Netterden (0619697798)
Aanvang 18.30 uur

Woensdag 7 juli: avondgebed, Klavertje 4
Vanuit de protestantse kerk in Silvolde
Aanvang: 19.30 uur

Zondag 11 juli
10.00 uur dienst vanuit ‘s-Heerenberg
Voorganger: ds. Jolande van Baardewijk, uit Loil


