
NIEUWSBRIEF 12 DECEMBER 2021
ADVENT III

Lucas 1: 39-56

Plakboek van Lucas: Elisabet
De derde zondag van advent wordt ook wel
‘Gaudete’ genoemt, wat ‘Verheugt u’
betekent. Het duurt niet lang meer tot de
komst van de Heer. De derde adventskaars
die vandaag door een van de kinderen
wordt aangestoken is roze, de kleur van de
vreugde. Het wit van het kerstfeest schijnt al
door het paars heen. De vreugde groeit!
En de vreugde spat er van af als je naar de
foto van Elisabeth en Maria in het plakboek
van Lucas kijkt. De kleine in Elisabets buik
maakt zelfs een sprongetje van vreugde!
Hopelijk werkt de vreugde aanstekelijk…
Tot zondag, online of in het kerkgebouw!
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).

Aanvullende coronamaatregelen
De PKN heeft n.a.v. de laatste persconferentie geadviseerd om na 17.00 uur geen
bijeenkomsten meer te houden. Het moderamen heeft besloten dit advies te volgen,
hetgeen betekent dat waar mogelijk alle kerkelijke activiteiten te verplaatsen naar een
tijdstip overdag of naar een latere datum.
Een uitzondering wordt gemaakt voor de kerkdienst op Kerstavond. Deze gaat wel
door, uiteraard met inachtneming van de huidige beperkende coronamaatregelen.
Het kan zijn dat de persconferentie van 14 december a.s. aanpassing van deze
afspraken noodzakelijk maakt.
Namens het moderamen, Gerry Vreuls, wnd. scriba

Bloemengroet
De bloemen gingen afgelopen zondag 5 december, met een groet van onze
gemeente, naar
Gerrie en Carel Kersjes, uit Zeddam
ds. Jaap van Sloten, uit Gaanderen



Collecten
Er zijn twee collectes in deze dienst.
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar EO Metterdaad, Hulp in
Moldavië. Met uw gift helpt u de zorg aan huis voor chronisch zieke en terminale
ouderen te bekostigen. Omdat hun kinderen vaak in het buitenland werken en ze
geen geld hebben voor zorg van de overheid, worden zij letterlijk aan hun lot
overgelaten.
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!

Je komt als geroepen!
De diaconie is nog op zoek naar 1 of 2 diakenen. Informatie hierover is verkrijgbaar
bij Else Kaiser (info@else-something-else.nl).
En de kerkenraad is zijn geheel zou heel erg gebaat zijn bij de benoeming van een
voorzitter. Belangstellenden voor deze functie kunnen zich wenden tot Bert Veld
(h.g.veld@hotmail.com). De nieuwe voorzitter heeft alleen voorzitterstaken.
Eind januari nemen 3 diakenen, waaronder de huidige voorzitter afscheid, dus je
komt als geroepen!

Kinderkerstkoortje
Wie vindt het leuk om op Eerste Kerstdag mee te zingen in een klein
kinderkerstkoortje? We zingen het lied ‘Ga je mee op het zoek’
(https://www.youtube.com/watch?v=I9S4DpF5OM0) en oefenen de komende
zondagen om 11.00 uur in de kerk in Zeddam. Karel Barus zal de kinderen
begeleiden met gitaar. Je kunt je opgeven bij jeugdouderling Sijnie Heuvel (06-
40606055) of bij de dominee (06-22118168).

Van de predikant
De afgelopen periode was een intensieve tijd voor mij, zowel in de gemeente als
privé (mijn moeder lag in het ziekenhuis), waardoor ik o.a. de dienst van afgelopen
zondag heb teruggegeven. Ik sliep slecht, had last van hoofdpijn en vermoeidheid.
Met het moderamen heb ik afgesproken dat ik de maand december alleen de
kerkdiensten doe en alles wat daarmee samenhangt en de 2 vergaderingen die nog
staan (met de ouderlingen en de diakenen).
Het gaat gelukkig al wel iets beter, maar ik hoop door voorlopig een stapje terug te
doen dat ik weer mag opknappen. Dank jullie wel.
Hartelijke groet,
ds. Henriëtte Nieuwenhuis
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Agenda
Woensdag 15 december: avondgebed, Klavertje 4
In de protestantse kerk van Silvolde
Aanvang: 19.30 uur

Donderdag 16 december: Pauzeren op de berg des Heren
Open kerk ’s-Heerenberg van 10.00-13.00 uur

Zondag 19 december: dienst in Zeddam - 4e Advent
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis


