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NIEUWSBRIEF 6 Februari 2022

Kerkdienst  om 10.00 uur in Zeddam en zal voorgaan:
Ds. D. van de Boon uit Hummelo.

Schriftlezingen: Lucas 5: 1 – 11 uit de vertaling van het NBG 2021
Simon Petrus, Jakobus en Johannes geroepen

Overdenking:
Deze morgen volgen wij het klassieke leesrooster, waarin ons door Lukas
het evangelieverhaal wordt verteld. De vier evangelieschrijvers vertellen
op hun eigen wijze hoe Jezus mannen uit Galilea aanspoort Zijn leerling
te worden. Lukas verbindt het verhaal over de roeping van de discipelen
met het verhaal van de wonderbare visvangst. Anno 2022 roept dit verhaal
vragen op. Waar gaat dit verhaal over, een verhaal dat verder gaat dan in
onze werkelijkheid gebeurt – of…

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 - 4060 6055  (bij voorkeur via WhatsApp).
We zijn blij dat we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten!

Bloemengroet:
De bloemen gingen afgelopen zondag 30 januari met een groet van onze gemeente
naar;

- Chrisje van Koot uit 's-Heerenberg
- Ineke Thomassen uit Lengel.

Bevestiging ambtsdrager:
Op zondag 13 februari zal Marjolein Koelman in de kerkdienst bevestigd worden als
diaken. 30 januari jl. was Marjolein verhinderd door ziekte, maar we zijn blij dat we zo
snel tot een nieuwe datum konden komen.
Laten we haar als gemeente omringen met onze steun en gebeden.
ds. Henriëtte Nieuwenhuis
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Collecten:

6 februari:

- Bartiméus Fonds
Het Bartiméus Fonds heeft een missie: zij willen dat mensen met een visuele
beperking voluit kunnen meedoen in de samenleving. Dat hun levenslust en talenten
volledig tot hun recht kunnen komen. Het is hun ambitie ervoor te zorgen dat mensen
die slechtziend of blind zijn het leven kunnen leiden dat bij hen past. Want iedereen
in ons land heeft recht op een veilige woonomgeving, goed onderwijs en werk waarin
je je kunt ontplooien. Het gaat niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel
procent je leeft.  info@bartimeusfonds.nl

- 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:
- Woensdag 9 feb: 19.30 uur avondgebed Klavertje 4, in s Heerenberg.
- Donderdag 10 feb: Pauzeren op de berg des Heren
   in de kerk van ’s-Heerenberg, 10-13 uur.
- Zondag 13 feb. om 10.00 uur ds. Henriëtte Nieuwenhuis in ’s-Heerenberg

Uitnodiging Kerk op schoot

Hallo,

Kom je zondag 13 februari ook naar de oecumenische ‘Kerk op schoot’ viering in de
Protestantse kerk in Zeddam? We beginnen om 11.30 uur. De viering duurt een half
uur. Na afloop is er drinken en wat lekkers.

Het thema van deze viering is:

mailto:info@bartimeusfonds.nl
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De schepping

Wat is ‘Kerk op schoot’?
Kerk op schoot is een oecumenische viering voor de allerjongsten.
Dus kinderen tot een jaar of 4/5. Natuurlijk zijn grote broers en zussen ook welkom.
(kerkopschoot.nl)

Wat gaan we doen?
Samen met je familie mag je gaan luisteren en kijken naar het verhaal van de
schepping en we gaan samen zingen en muziek maken.

Ook is het mogelijk de viering online live te volgen en/of achteraf terug te zien via
(https://kerkdienstgemist.nl/stations/547-Protestantse-gemeente-Zeddam)

Namens de commissie,
Ds. Henriëtte Nieuwenhuis
predikant@protestantsbergh.nl
06-22118168

We houden ons aan de richtlijnen van de RIVM. 
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