
NIEUWSBRIEF 26 DECEMBER 2021
Rondom de Kerstdiensten

Mededeling van het moderamen
Afgelopen zaterdag is er een totale lockdown afgekondigd met ingang van zondag 19
december. Deze lockdown duurt in ieder geval tot 14 januari.
De lockdown heeft ook gevolgen voor ons als gemeente. Gelukkig heeft de PKN al
snel aanbevelingen op de website gezet en heeft het moderamen hun advies
opgevolgd.
Dit betekent concreet dat we de kerkdiensten weer digitaal zullen gaan uitzenden,
zonder kerkgangers in het kerkgebouw. 
Maar de Kerstnachtdienst en de Kerstmorgendienst zijn daarop een uitzondering.
Deze mogen wel MET kerkgangers gehouden worden. U kunt zich voor deze
kerkdiensten opgeven bij Sijnie Heuvel, tel. 06-40606055 (bij voorkeur via
WhatsApp). Daarbij geldt, geheel tegen de kerstgedachte in, vol is vol. Verder volgen
we de gebruikelijke basisregels.
Wat betreft de andere activiteiten houdt het moderamen u zo snel mogelijk op de
hoogte. De komende weken vervallen in ieder geval de ontmoetingsmomenten in de
kerk (‘Pauzeren op de berg des Heren’).
Houd de nieuwsbrief en onze website in het oog voor de laatste informatie.
We hadden gehoopt om Kerst dit jaar uitbundig te vieren, maar helaas is het weer
met beperkingen. Laten we ons er niet door uit het veld slaan. Er is hoop in tijden van
wanhoop, er is licht in de duisternis, want een Kind is ons geboren.
Iedereen alvast Goede Kerstdagen toegewenst.

Kerstnachtdienst
Op 24 december vindt de Kerstnachtdienst plaats in Zeddam. Deze begint om 22.00
uur. Het thema is ‘Bloeien in de nacht’. Een deel van de cantorij zingt voor en met
ons. De diaconie collecte is voor het Passion in Hummelo. Helaas kunt u zich niet
meer opgeven voor deze dienst, maar u kunt wel de dienst online volgen.

Kerstmorgendienst
Op 25 december begint de Kerstmorgendienst om 10.00 uur in ’s-Heerenberg. Het
thema is ‘Uit de doeken’. Naast een deel van de cantorij zal ook een klein
kinderkerstkoortje een lied voor ons zingen. De diaconie collecte is voor Kinderen in
de Knel (Kerk in actie).

Zondagse dienst – Tweede Kerstdag
Op zondag 26 december gaat ds. Theo Menting uit Gendringen-Bontebrug voor in de
kerk van Zeddam. Door de samenwerking van Klavertje 4 is Theo al een bekende
voor onze gemeente. Deze dienst, die de vorm krijgt van een ochtendgebed, is
digitaal te volgen.



De Schriftlezing gaat over de dood van Stefanus, de eerste martelaar.
Traditiegetrouw wordt dit gedeelte gelezen op Tweede Kerstdag. Een uitdaging naast
alle romantiek van stalletje, herders en het kindje teer…
Bloemengroet
De bloemen gingen afgelopen zondag 19 december, met een groet van onze
gemeente, naar
Jos Bolder, uit Braamt
Gea en Hans Matla, uit Braamt

Collecten
Er zijn twee collectes in de zondagse dienst.
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar het Leger des Heils. Het doel
van deze organisatie is: hulp verlenen en mensen vertellen van Gods liefde.
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: Oudjaarsavonddienst
In de Kerkepraat staat dat de oudjaarsavonddienst op donderdag 30 december
plaatsvindt. Dat moet natuurlijk zijn op vrijdag 31 december. Deze dienst begint om
19.30 uur in ’s-Heerenberg en is digitaal te volgen.

Nieuwjaarsdienst
In deze dienst komt de viering van het Heilig Avondmaal te vervallen vanwege de
huidige coronamaatregelen.

Agenda
Vrijdag 24 december: Kerstnachtdienst in Zeddam
Aanvang: 22.00 uur
Voorgangers: ds. Henriëtte Nieuwenhuis en verschillende gemeenteleden

Zaterdag 25 december: Kerstmorgendienst in ‘s-Heerenberg
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Zondag 26 december: dienst in Zeddam (alleen digitaal)
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. Theo Menting, uit Gendringen-Bontebrug

Vrijdag 31 december: Oudjaarsavonddienst in ’s-Heerenberg (alleen digitaal)
Aanvang: 19.30 uur



Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Zondag 2 januari: Nieuwjaarsdagdienst in ’s-Heerenberg (alleen digitaal)
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis


