
 

  
 

NIEUWSBRIEF 14 november 2021. 

 
 
Deze kerkdienst is om 10.00 uur in ’s-Heerenberg. Hierin gaat voor:   

ds. Jaap van Sloten uit Gaanderen. 
 
Bijdrage van Jaap van Sloten: 

 
de schriftlezing is: Psalm 42 

De hoofdpersoon in psalm 42 is het eerst helemaal kwijt. Hij moest noodgedwongen 
verhuizen ver weg van zijn geliefde tempel vandaan, waar hij zo’n mooie baan had.  

En dan dreigt hij nu zijn geloof helemaal kwijt te raken. Moedeloosheid krijgt hem te 
pakken. En wat nu?     
Blijven vertrouwen lukt niet meer. Er dapper tegenin blijven hopen gaat ook niet. Wat 

dan?   
Dan gaat hij herinneringen ophalen: warme herinneringen komen boven die hem aan 

eerdere goede tijden doen terugdenken. En juist zo vindt hij weer een weg om te 
gaan, met vallen en opstaan.   
Hoe oud deze psalm ook is, deze is herkenbaar voor velen, ook voor onze tijd.   

Alleen al het feit dat deze psalm de eeuwen door steeds weer opnieuw op muziek 
gezet werd geeft dat aan. Denk bijv. aan de mooie uitvoering van Mendelssohn. Ja, 

er zit muziek in deze psalm. 
 
Nieuwe coronamaatregelen: 

De aangescherpte coronamaatregelen hebben helaas ook gevolgen voor onze kerk. 
Ook dit keer volgen wij het advies van de PKN, hetgeen betekent dat m.i.v. zondag 

14 november de volgende regels gelden voor het bijwonen van de kerkdienst: 
Blijf thuis bij klachten! 
De 1,5 meter regel wordt weer gehanteerd. 

Bij binnenkomst (en verplaatsingen) in de kerk wordt het dragen van een mondkapje 
sterk geadviseerd. 

Handen ontsmetten bij de ingang. 
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). 
Het is mogelijk dat er n.a.v. de persconferentie van 12 november nog aanvullende 

maatregelen komen. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. Houd de nieuwsbrief en de 
website in de gaten. 
Om met de scriba van de PKN te spreken: “Laten we onze verantwoordelijkheid 

nemen en elkaar niet uit het oog verliezen. Sluit niemand uit, maar geef elkaar de 
noodzakelijke ruimte.” 

 



Bloemengroet: 

De bloemen gingen afgelopen zondag 7 November met een groet van onze 
gemeente naar; 

 
- Mw. P. Pieper-Hagen uit ’s-Heerenberg 
- Mw. J. Frauenfelder- Frazer uit ’s-Heerenberg 

 
Collecten: 

 

- TBBLZ Doetinchem 
 

Binnen verpleeghuis Den Ooiman in Doetinchem is de Stichting ter behartiging van 
de belangen van langdurig zieken (afgekort TBBLZ) actief. Deze vriendenstichting is 

in 1963 opgericht door het toenmalige bestuur van de Hervormde Stichting 
verpleeghuis Den Ooiman en probeert het leven van de bewoners mooier en 
aangenamer te maken.. De financiële middelen van de stichting zijn destijds 

bijeengebracht door giften van diverse diaconieën uit de omgeving. Bankrekening 
NL91I NGB 0693 0625 09. 

 
- Erediensten en kerkelijke gebouwen. 
 

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! 
 

 
 
Agenda: 

 

(zie Kerkepraat) 

 Woe 17 nov.: Ontmoetingsmiddag i.s.m. Welcom,  Het Barghse Huus, 14.00 
uur 

 Do 18 nov    : Theatervoorstelling Klavertje 4 ‘Alle 7 goed’,  Silvolde, 19.30 uur 

(Voor alle activiteiten geldt: ten gevolge van de verspreiding van het corona-virus kan 
vooraf niet worden gewaarborgd dat de activiteit daadwerkelijk doorgaat. Informeer 

dus vooraf of het evenement doorgaat) 
 
 

Afwezigheid predikant: 

 

15 en 16 november ben ik afwezig i.v.m. de nascholingsdagen. De laatste twee 
dagen in het traject. Deze dagen kunt u indien nodig terecht bij ouderling Rien de 
Zeeuw, ouderling@protestantsbergh.nl , 06-54388758. 

ds. Henriëtte Nieuwenhuis  
 

 
 



Vooraankondiging: Pelgrimeren. 

 

De eerste keer hebben de deelnemers prettig ervaren. Wie gaat er nog meer mee 

pelgrimeren op woensdag 24 november? We beginnen met een kop koffie in het 
Imminkhuis om 9.30 uur. Daarna starten we de pelgrimage in de kerk rondom de 
Paaskaars met een korte introductie op het thema. Daarna gaan we eerst in stilte 

onderweg zodat een ieder zich persoonlijk kan bezinnen op het thema. Na een 
afgesproken tijd kun je met anderen oplopen om samen je gedachten te delen. We 

komen al wandelend op onze eindbestemming en sluiten gezamenlijk af. 
Heb je interesse gekregen, meld je dan aan bij de dominee 
(predikant@protestantsbergh.nl of 06-22118168).  

Hartelijke groet van de pelgrims Henk de Bruin (Lengel) en ds. Henriëtte 
Nieuwenhuis 

      
 
Aanmelden workshop Adventskrans maken: 

Wie doet er mee met deze activiteit van Klavertje 4 op maandag 22 november om 
10.00 uur of om 19.30 uur in het Imminkhuis in Zeddam? Een mooie gelegenheid om 

èn elkaar wat beter leren te kennen èn een adventskrans voor thuis te maken. U kunt 
zich nog opgeven deze week bij Gerard van den Broek (g.merenbroek@gmail.com, 
06-34857089). We houden daarbij rekening met de coronamaatregelen. 
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