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Lucas 1: 57-80

Plakboek van Lucas: WIJ
We bekijken nog steeds het plakboek van Lucas.
Elke zondag was er een persoon van de zondag.
Deze keer zijn wij het zelf. Alleen in verband met
de privacy kan ik de foto pas zondag onthullen
helaas. De enige aanwijzing die ik kan geven is
‘Johannes is zijn naam’.
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.
Let op: ook voor deze dienst moet je je opgeven!
Namens het moderamen, Gerry Vreuls, wnd. scriba

Bloemengroet
De bloemen gingen afgelopen zondag 12 december, met een groet van onze
gemeente, naar
Matty Wentink, uit Azewijn
Dik-Jaap en Bea Wentink-Luijmes, uit Azewijn

Collecten
Er zijn twee collectes in deze dienst.
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar het Nederlands-Vlaams
Bijbelgenootschap. Haar missie is: ieder mens kan de Bijbel ontdekken, lezen en
omarmen als bron voor zijn of haar leven. Want in de Bijbel horen wij Gods
boodschap van liefde voor de wereld, die ons in beweging brengt en onze weg
verlicht. Hiervoor werken ze in Nederland en Vlaanderen en via lokale
bijbelgenootschappen wereldwijd.



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!

Voordracht kerkenraadsleden
Het is met grote dankbaarheid dat de kerkenraad u ervan in kennis mag stellen dat
twee gemeenteleden zich bereid hebben verklaard toe te willen treden tot de
kerkenraad.
De kerkenraad draagt voor aan de gemeente:

voor het ambt van diaken:
mevrouw Marjolein Koelman uit Braamt
voor het ambt van ouderling-scriba:
mevrouw Helma Krachten uit Stokkum
Zij hebben allebei hun roeping aanvaard.

Eventuele bezwaren kunnen ingebracht worden door stemgerechtigde leden van de
gemeente en dienen uiterlijk vijf dagen na deze bekendmaking schriftelijk en
ondertekend bij de kerkenraad te worden ingediend.
Indien er geen bezwaren zijn ingebracht vindt de bevestiging plaats op zondag 30
januari 2022 in de kerk van 's-Heerenberg.
Op deze datum zal tevens de heer Martin Boslooper in de bediening worden gesteld
als diaconaal rentmeester.

Je komt als geroepen!
De diaconie is alsnog op zoek naar 1 of 2 diakenen. Informatie hierover is
verkrijgbaar bij Else Kaiser (info@else-something-else.nl).
En de kerkenraad in 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!

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 op 7 december jl. 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).
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Het gaat gelukkig steeds beter, maar ik hoop door voorlopig een stapje terug te doen
dat ik weer mag opknappen. Dank jullie wel.
Hartelijke groet, ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Rectificatie: Oudjaarsavonddienst
In de Kerkepraat staat dat de oudjaarsavonddienst op donderdag 30 december
plaatsvindt. Dat moet natuurlijk zijn op vrijdag 31 december. Deze dienst begint,
met de huidige kennis van zaken, om 19.30 uur in ’s-Heerenberg.

Agenda
Woensdag 22 december: avondgebed, Klavertje 4
In de protestantse kerk van Megchelen
Aanvang: 19.30 uur

Donderdag 23 december: Pauzeren op de berg des Heren
Open kerk ’s-Heerenberg van 10.00-13.00 uur

Vrijdag 24 december: Kerstnachtdienst in Zeddam
Aanvang: 22.00 uur
Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis en verschillende gemeenteleden, m.m.w.
(een deel van) de cantorij o.l.v. Jos Thomassen

Zaterdag 25 december: Kerstmorgendienst in ’s-Heerenberg
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis, m.m.w. (een deel van) de cantorij o.l.v. Jos
Thomassen

Zondag 26 december: dienst in Zeddam
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. Theo Menting, uit Gendringen


