
NIEUWSBRIEF 23 januari 2022

Kerkdienst  om 10.00 uur in s Heerenberg en zal voorgaan;
ds. Rosemarie van der Hucht, uit Didam

Schriftlezingen: Ex. 33:12-23  en Luc. 4:14-21

Mededeling vanuit de kerkenraad:
Afgelopen dinsdag 18 januari heeft de kerkenraad het advies van de PKN
overgenomen.  Dit betekent dat er vanaf dit weekend weer kerkdiensten met
kerkgangers gehouden mogen worden (wel opgeven!) en ook de gemeente
activiteiten kunnen weer starten. We houden bij alle activiteiten de RIVM maatregelen
in acht. Voor de kerkdienst moet je je opgeven bij:
- Sijnie Heuvel tel. 06-40606055 (bij voorkeur via WhatsApp).
We zijn blij dat we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten!

Bloemengroet:
De bloemen gingen afgelopen zondag 16 januari met een groet van onze gemeente
naar;

- Dhr. Boslooper uit 's-Heerenberg
- Mevr. Leenen uit Zeddam.

Collecten:

23 januari:
– Dorpskerkenbeweging (Kerk in Actie)
In veel dorpen speelt de kerk een belangrijke rol: als geloofsgemeenschap, maar ook
maatschappelijk en cultureel. De Dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk
biedt kleine gemeenten een platform waar zij hun
ervaringen kunnen delen, ideeën kunnen opdoen en elkaar kunnen inspireren en
motiveren om kerk in, van en voor het dorp te zijn. Veel dorpskerken hebben
hierdoor(opnieuw) verbindingen gelegd met hun buurt. NL 10 ABNA 0444 444 777
Collecte Missionair werk januari

- 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:
- Dinsdag 25 jan - oecumenische gespreksgroep, Imminkhuis 10.00 uur
- Woensdag 26 jan -Kring zonder naam (45- groep), om 20.00 uur in het Imminkhuis
   in de Kerkepraat staat op 25 jan, maar moet de 26e zijn!
- Woensdag 26 jan 19.30 uur avondgebed Klavertje 4, in Silvolde
- Donderdag 27 jan: Pauzeren op de berg des Heren
   in de kerk van ’s-Heerenberg, 10-13 uur.
- Zondag 30 jan 10.00 uur ds. Henriëtte Nieuwenhuis in ‘s-Heerenberg
   dienst van bevestiging & afscheid ambtsdragers

Voordracht ambtsdrager:
Het is met grote dankbaarheid dat de kerkenraad u ervan in kennis mag stellen dat
een gemeentelid zich bereid heeft verklaard toe te willen treden tot de kerkenraad.
De kerkenraad draagt voor aan de gemeente: mevrouw Jorieke Lokhorst uit
Netterden voor het ambt van diaken.

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.

PASSIE IN MONTFERLAND

Wie doet er mee?



Al een aantal jaren wordt in Zeddam het eeuwenoude verhaal van de laatste uren
van Jezus nagespeeld, maar dan wel in een modern jasje. Want het verhaal  is van
alle tijden. Het niet voor zijn mening uit durven komen van Petrus bijvoorbeeld, want
de angst voor ‘t gezag is groot. De wanhoop van Jezus omdat hij weet dat hij zal
lijden voordat hij sterft. Judas die hem verraad, maar eigenlijk heel veel spijt krijgt op
het moment dat blijkt wat men Jezus aan wil doen.

Door corona hebben we dit verhaal al 2 jaar niet kunnen spelen. Maar we pakken de
draad weer op en hopen er op Goede Vrijdag 2022 (15 april) weer een fantastische
uitvoering van te maken.
Een oecumenische spelersgroep en koor Weerklank staan al in de startblokken om
ons met spel, zang en muziek (o.a. van De Dijk, Stef Bos, Frank Boeijen en Guus
Meeuwis) te raken met het verhaal van Pasen.

Er is al jaren een redelijk vaste groep van spelers, maar aanvulling van deze
spelersgroep is bijzonder welkom. Voor zover we nu kunnen overzien zijn we vooral
op zoek naar mensen die de rol van discipel of agent op zich willen nemen.

De repetities zijn op zaterdagmorgen en starten binnenkort.

Heb je interesse om mee te doen en/of wil je meer weten?  Neem dan contact op met
Sijnie Heuvel, tel.  0314-663924,  sijnieebbers@hotmail.com, of Gerry Vreuls, tel.
0314-652307, g.vreuls@gmail.comm


