
NIEUWSBRIEF 13 februari 2022
6e na Epifanie

Bevestiging ambtsdrager
Lucas 6:17-26

We leven in een plat land…
Toen ik nog in Indonesië woonde, werd me wel eens gevraagd hoe hoog de bergen
in Nederland waren. Dan moest ik heel serieus uitleggen dat onze hoogste heuvel
maar liefst 322 meter is!
Vandaag krijgen we onderwijs van Jezus op een vlakte. Wist je dat Jezus in het
Evangelie van Lucas een Vlakterede heeft uitgesproken? Dikke kans dat de
Bergrede uit Matteüs veel bekender is geworden. Wel apart eigenlijk, want onderwijs
gewoon op dezelfde hoogte met het volk moet ons egalitaire en tutoyerende
Nederlanders toch veel meer aanspreken! Maar of dat ook voor de inhoud van Jezus’
onderwijs geldt? Jezus doet me denken aan Jeremia en de confronterende
boodschap die hij moest brengen (zondag 30 januari).
In deze dienst zal ook Marjolein Koelman bevestigd worden als diaken. Marjolein zou
twee weken geleden bevestigd worden, maar toen was ze ziek. Het is fijn dat we zo
snel een nieuwe datum konden vinden. Wilt u haar omringen met uw medeleven en
dragen in uw gebeden?
Tot zondag!
ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Kerk op schoot
Na de gewone kerkdienst in Zeddam is er om 11.30 uur een oecumenische Kerk op
schoot viering voor ‘de kleintjes’. Deze keer met als thema ‘de schepping’. Welkom!
Ook voor ‘de groten’ om online mee te beleven.

Bloemengroet
De bloemen gingen afgelopen zondag 6 februari, met een groet van onze gemeente,
naar

Mw Gre van Rooij, te ’s-Heerenberg
Dhr Hein Roth, te ‘s-Heerenberg

Collecten
Er zijn twee collectes in de zondagse dienst.
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar Jongeren in Nepal (Kerk in
actie). Door de hoge werkloosheid in Nepal, verlaten veel jongeren naar India,
Maleisië of de Golfstaten. Daar zijn de arbeidsomstandigheden erbarmelijk en de
lonen laag. Door de coronapandemie moesten veel van deze arbeidsmigranten
terugkeren. Mede door Kerk in Actie wordt er voor 2500 jongeren werkgelegenheid
gecreëerd, zodat zij in hun eigen omgeving een menswaardig bestaan kunnen
opbouwen.



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 zaterdag 5 februari is overleden mw Lien Frauenfelder-de Heus uit ’s-
Heerenberg. Ze is 95 jaar geworden. A.s. zaterdag 12 februari is de afscheidsdienst
en crematie in besloten kring in het crematorium te Etten.
Afgelopen zondag 6 februari hebben we een steen met haar naam gevoegd bij onze
herdenkingsplek.
Laten we haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen gedenken in onze
gebeden.

Agenda
Woensdag 16 februari: Pelgrimeren
Verzamelen in het Imminkhuis, Zeddam
Aanvang: 9.30 uur

Woensdag 16 februari: avondgebed, Klavertje 4
In de protestantse kerk van Gendringen
Aanvang: 19.30 uur

Donderdag 17 februari: Pauzeren op de berg des Heren
In de kerk van ’s-Heerenberg, van 10.00-13.00 uur

Donderdag 17 februari: Quiltgroep
In het Imminkhuis, Zeddam, van 9.30-12.00 uur

Zondag 20 februari: kerkdienst in Zeddam
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. Gerjanne van der Velde, kanselruil Klavertje 4

De Bijbelgespreksgroep ‘Op verhaal komen’ zal niet plaatsvinden op 16 februari,
zoals in de Kerkepraat staat vermeld, maar op 9 maart.


