
 
 

NIEUWSBRIEF 2 januari 2022 
Rondom Oud en Nieuw 

 
Oud en Nieuw 

Op de laatste dag van 2021 is er een kerkdienst in de 

vorm van een Avondgebed. We staan stil bij bekende 
woorden uit Numeri 6, de zogenaamde ‘Aäronitische 

zegen’ die als vuurwerk in drie klappen steeds mooier 
en kleurrijker aan de hemel verschijnt. Als slotlied 
zingen we een Nederlandse vertaling van het lied 

‘Auld lang syne’ (‘Vervlogen tijden’). Een van 
oorsprong Schots lied die in Schotland en in andere 

Engelstalige landen vaak wordt gezongen om het 
nieuwe jaar mee in te luiden. De melodie is ons 
allemaal vast bekend (‘Wij houden van Oranje’). In de 

Nederlandse versie heet het lied ‘Het heden wordt 
verleden tijd’. 

In deze dienst gaat de opbrengst voor de diaconiecollecte naar het Frans 
Gijzelfonds. Bestemd voor de kwetsbaren in Montferland, met name de kinderen uit 
arme gezinnen. 

Op de eerste zondag van 2022 is er weer een kerkdienst. We lezen het verhaal van 
de drie wijzen uit Matteüs 2. Ik bleef bij het lezen van dit gedeelte haken bij de wijzen 

die na het aanbidden van het kind en een droom ‘een andere weg’ terug gaan.  
Met online diensten gaan we het oude jaar uit en het nieuwe jaar in. Ik hoop op 
goede diensten, ook al zijn we op afstand met elkaar verbonden.  

Bij deze wens ik iedereen een gezegend 2022 toe! 
ds. Henriëtte Nieuwenhuis 

 
Mededeling vanuit het moderamen 

Zoals al eerder meegedeeld worden de komende kerkdiensten en avondgebeden 
weer digitaal uitgezonden, zonder kerkgangers in het kerkgebouw. Behalve de 

gemeenteleden die dienst of een taak hebben. 

Alle andere activiteiten komen ook te vervallen tot 14 januari.  
Houd de nieuwsbrief en onze website in het oog voor de laatste informatie.  
 
Bloemengroet 

De bloemen gingen afgelopen zondag 26 december, met een groet van onze 

gemeente, naar 
Joke en Gerrit Radstake, uit ’s-Heerenberg 
mw. ter Vrugt, uit Lengel 
 
Collecten 

Er zijn twee collectes in de zondagse dienst. 
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar het Kansfonds. Bestemd 

voor jongeren die dak- of thuisloos zijn in Nederland. Zogenaamde ‘bankhoppers’, 



omdat ze geen eigen huis hebben en worstelen met meerdere problemen tegelijk: 

schulden, geen opleiding of werk, drugsgebruik. 
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 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! 
 
Agenda 
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 

 
Woensdag 5 januari: avondgebed, Klavertje 4 (alleen digitaal) 

In de protestantse kerk van Gendringen 
Aanvang: 19.30 uur 
 
Zondag 9 januari: dienst in ’s-Heerenberg (alleen digitaal) 

Aanvang: 10.00 uur 

Voorganger: ds. Jaap van Sloten, uit Gaanderen 
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