
 
 

NIEUWSBRIEF 26 SEPTEMBER 2021 
Jakobus 4: 11-17 
Heilig Avondmaal 

‘Deo Volente’ 
 
Deo Volente 

S.c.J. 
B.l.e.w. 
D.V. 
3 afkortingen. Allemaal te herleiden op het Bijbelgedeelte van vandaag: ‘Als de Heer het wil, zijn 
we dan in leven en zullen we dit of dat doen’ (Jakobus 4:15). 
Sub conditione Jacobi (Onder het voorbehoud van Jakobus). 
Bij leven en welzijn. 
Deo Volente (indien God het wil). 
Wat betekenen deze woorden in ons dagelijkse leven van agenda’s en plannen maken? Daar 
gaan we het b.l.e.w. D.V. zondag over hebben. S.c.J. 
We vieren deze zondag de Maaltijd van de Heer. Dit doen we voorlopig nog ‘zittend’. 
In deze dienst staan we ook stil bij het 50 jarig jubileum van onze cantorij. Volgend jaar, op 15 
mei 2022 (4e zondag na Pasen, zondag cantate), hopen we deze gouden mijlpaal uitgebreid te 
vieren.  
Hopelijk tot zondag in de kerk of vanuit de huiskamer! 
ds. Henriëtte Nieuwenhuis 
 
Versoepeling coronamaatregelen 

De basisregel ‘verplicht 1,5 m afstand houden’ is vanaf 25 september veranderd in een 
dringend advies om afstand te houden. De PKN heeft naar aanleiding van deze versoepeling 
ook een advies uitgebracht. Zoals we tot nu toe steeds gedaan hebben, volgen wij ook dit keer 
dit advies. Concreet betekent dit voor onze gemeente:   

- Aanmelden voor de kerkdienst hoeft niet meer. 
- Blijf thuis bij klachten. 
- Er is geen coronapas nodig. 
- Kerkgangers kunnen op gepaste afstand van elkaar plaatsnemen in de banken/op de 

stoelen. 

- Achterin de kerk worden 3 rijen gereserveerd voor mensen die wel graag de 1,5 m 
afstand willen bewaren. 

We hopen dat iedereen zich hierbij veilig en gerespecteerd voelt en dat we elkaar de ruimte 
geven. 
Namens het moderamen, 
Gerry Vreuls, wnd. scriba 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen afgelopen zondag 19 september, met een groet van onze gemeente, naar 
dhr. Johan van de Put, uit Braamt 
ds. H. Westerink, uit Vorden 
 



Collecten 

Er zijn twee collectes in deze dienst. 
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar de Voedselbank Montferland. Stichting 

Voedselbank Montferland e.o. helpt mensen die niet genoeg geld hebben om iedere dag een 
volledige maaltijd op tafel te zetten. Zij zamelen levensmiddelen in en stellen deze gratis ter 
beschikking aan huishoudens die, tijdelijk, onvoldoende in hun levensbehoefte kunnen voorzien. 
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 
Maandag 27 en dinsdag 28 september ben ik  afwezig i.v.m. nascholing. Deze week kunt u 
indien nodig terecht bij ouderling Rien de Zeeuw, ouderling@protestantsbergh.nl, 06-54388758. 
 
Kerk op schoot: zondag 3 oktober 

Kerk op schoot is een interactieve oecumenische viering voor de allerjongsten. Dus kinderen tot 
een jaar of 4/5. Natuurlijk zijn grote broers en zussen ook welkom. 
Deze keer gaat het over het verloren schaap. De viering begint om 11.30 uur en duurt een half 
uur. We sluiten af met drinken en wat lekkers. 
 
Agenda 
Woensdag 29 september: avondgebed, Klavertje 4 

In de protestantse kerk van Zeddam 
Aanvang: 19.30 uur 
 
Donderdag 30 september: Pauzeren op de berg des Heren 
Open kerk ’s-Heerenberg van 10.00-13.00 uur 
 
Zondag 3 oktober: 10.00 uur dienst in Zeddam 

Voorganger: ds. Ruben den Hartog, uit Vorden 
 
11.30 uur Kerk op schoot, peuter/kleuterviering, in Zeddam 

Verzorgd door de oecumenische Kerk op schoot commissie  
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