
NIEUWSBRIEF 28 NOVEMBER 2021
ADVENT I

Lucas 1: 5-25
Heilig Avondmaal

Plakboek van Lucas: Zacharias
Eerste adventszondag. We volgen hetzelfde thema als de kinderkerk ‘Het plakboek
van Lucas’. De komen zondagen tot en met kerst lezen we uit het Lucas Evangelie.
Elke zondag wordt een adventskaars aangestoken en zingen we het projectlied ‘We
bidden om verhalen’.
De persoon die deze zondag centraal staat, is Zacharias.
We vieren samen het Heilig Avondmaal. Mocht u thuis de kerkdienst meebeleven
dan wordt u uitgenodigd om met brood en wijn mee te vieren. Vindt u het fijn om bij u
thuis avondmaal te vieren, dan kunt u altijd met mij of diaken Else Kaiser contact
opnemen.
Er was wat misverstand over, maar zondag kerken we in ’s-Heerenberg. Tot zondag!
ds. Henriëtte Nieuwenhuis

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).

NBV21
Afgelopen woensdag 13 oktober overhandigde Rieuwert Buitenwerf, directeur van
het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap, het eerste exemplaar van de NBV21 aan
koning Willem Alexander. De NBV21 is de opvolger van de Nieuwe Bijbel Vertaling
(2004) waar we tot op heden gebruik van maakten in de kerkdiensten. Om het met
de woorden van het Bijbelgenootschap te zeggen: ‘Het is hetzelfde bouwwerk, maar
vernieuwd en verstevigd’.
De kerkenraad heeft besloten om vanaf 1e Advent, het nieuwe kerkelijke jaar, de
NBV21 als kanselbijbel in de kerkdiensten te gaan gebruiken.
Wilt u meer weten over deze bijbelvertaling kijk dan op https://nbv21.nl/over-de-
nbv21/ of bekijk de powerpoint presentatie op onze website
(https://www.protestantsbergh.nl/welkom).

Bloemengroet
De bloemen gingen afgelopen zondag 21 november, met een groet van onze
gemeente, naar
Piet en Joke Verstraete, uit ’s-Heerenberg
Annie Klein-Wentink, uit ‘s-Heerenberg

Collecten
Er zijn twee collectes in deze dienst.

https://nbv21.nl/over-de-nbv21/
https://nbv21.nl/over-de-nbv21/
https://www.protestantsbergh.nl/welkom


De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar Manege Zandewierde.
Het doel van deze manege is om mensen met een beperking op een recreatieve
manier te laten sporten.
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!

Berichten van overlijden
Op 16 november is overleden mw. M.P. Bruinshoofd, Peeskesweg 46 te ’s-
Heerenberg. Mary is 76 jaar geworden en is afgelopen dinsdag 23 november in
besloten kring begraven op het kerkhof in ’s-Heerenberg.

Op 22 november is Jaap Wentink onverwachts overleden. Hij woonde samen met
Matty aan de Hartjensstraat 5, te Azewijn. Ze mochten vorige maand nog hun 60-
jarig jubileum vieren. Jaap is 83 jaar geworden. A.s. maandag 29 november vindt de
afscheidsdienst en crematie plaats. In de bijlage vindt u de rouwkaart.

Tevens op 22 november is mw. E.M. Ingelaat-Bussing overleden. Ze is 77 jaar
geworden en woonde de laatste periode van haar leven in Sydehem. Haar man
woont aan de Professor Wobelstraat 23 te ’s-Heerenberg.

We herdenken deze families in onze gebeden. Dat er een omarming zal blijven die
de kinderen, kleinkinderen en nabestaanden draagt.

Agenda
Zondag 28 november: Klavertje 4 Adventszangdienst
In de protestantse kerk van Silvolde
Aanvang: 16:00 uur

Woensdag 1 december: avondgebed, Klavertje 4
In de protestantse kerk van Terborg
Aanvang: 19.30 uur

Donderdag 2 december: Pauzeren op de berg des Heren
Open kerk ’s-Heerenberg van 10.00-13.00 uur

Zondag 5 december: dienst in Zeddam - 2e Advent
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis


