
 
 

NIEUWSBRIEF 30 januari 2022 
4e na Epifanie 

Jeremia 1:4-10 

 
Afscheid en bevestiging ambtsdragers 

Zondag lezen we het roepingsverhaal van Jeremia. Een jongeman, rond de 18 jaar, 
die zonder dat hij daar om vraagt en wil, wordt geroepen voor een moeilijke taak. 

Gelukkig zijn wij Jeremia niet! Maar zondag daag ik ons als gemeente uit om ons 
toch met deze profeet te identificeren. Jeremia die eerder een confronterende 
(confronting) dan bemoedigende boodschap (comforting) heeft te brengen… 

In deze dienst nemen we ook afscheid van drie ambtsdragers: 
 Bert Veld, diaken en voorzitter 

Hennie den Ouden, diaken 
Martin Boslooper, diaken 

Martin zal in deze dienst worden bevestigd als gemeentelid, diaconaal-rentmeester, 

omdat hij nog wel een administratieve taak blijft vervullen in de diaconie.  
Daarnaast zullen er drie gemeenteleden worden bevestigd als ambtsdrager: 

Marjolein Koelman, diaken 
Helma Krachten, ouderling-scriba 
Jorieke Lokhorst, diaken 

Hoewel de kerk niet helemaal vol kan zitten in verband met de coronamaatregelen, 
zijn we blij dat er weer meer mensen bij kunnen zijn! We proberen er een feestelijke 

dienst van te maken, o.a. samen met een deel van de cantorij o.l.v. Jos Thomassen. 
Het grootste deel van de gemeente zal zondag thuis zitten en de dienst daar 
meebeleven. Wilt u allen zowel de aftredende als de aantredende ambtsdragers, zij 

het op een afstandje, omringen met uw medeleven en hen dragen in uw gebeden? 
Tot zondag! 

ds. Henriëtte Nieuwenhuis 
 
Bloemengroet 

De bloemen gingen afgelopen zondag 23 januari, met een groet van onze gemeente, 
naar 

 Mw Ondine Wiersema, uit ‘s-Heerenberg 
 Mw Dianne Berntsen-Klein Obbink, uit Azewijn 
 
Collecten 

Er zijn twee collectes in de zondagse dienst. 
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar het Leger des Heils. 

Samenleven doe je niet alleen. Help mee je medemens een nieuwe toekomst te 
bieden. Het Leger des Heils helpt mensen zonder helper, mensen zoals jij en ik. 

Omdat zij geloven dat iedereen recht heeft op een eerlijke kans en een menswaardig 
bestaan. 

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! 

 
Bericht van overlijden 

Op maandag 24 januari is overleden mw Janny Willems-Boer uit ’s-Heerenberg. Ze is 

89 jaar geworden. A.s. zaterdag 29 januari is de afscheidsdienst in de kerk van ’s-
Heerenberg. Aansluitend begeleiden we Janny naar haar laatste rustplaats op de 

Algemene begraafplaats in ’s-Heerenberg. 
Zondag zullen we een steen met haar naam voegen bij onze herdenkingsplek.  
Laten we haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind gedenken in onze 

gebeden. 
 
Agenda 
Maandag 31 januari: gespreksgroep ‘Op verhaal komen’ 

In het Imminkhuis, Zeddam 

Aanvang: 19.30 uur 
 
Woensdag 2 februari: avondgebed, Klavertje 4  

In de protestantse kerk van Megchelen 
Aanvang: 19.30 uur 

 
Donderdag 3 februari: Pauzeren op de berg des Heren 

In de kerk van ’s-Heerenberg, van 10.00-13.00 uur 
 
Donderdag 3 februari: Quiltgroep 

In het Imminkhuis, Zeddam, van 9.30-12.00 uur 
 
Zondag 6 februari: kerkdienst in Zeddam  

Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. D. van de Boon 

 
 
 

 

 


