
NIEUWSBRIEF 6 maart 2022
1e van de 40 dagen

Johannes 11:55 – 12:11

De geur van Jezus
De 40-dagentijd is een periode van bezinning en zelfreflectie. En deze 1e zondag van
de 40 dagen zet gelijk de toon. Nee, ik kan beter zeggen: zet de geur. We worden
vandaag en 40 dagen lang herinnert aan de geur van Jezus. Hoe ruikt dat en wat is
de uitwerking daarvan in ons leven?
We lezen de zondagen tot en met Pasen voornamelijk uit het Johannes Evangelie.
We volgen dezelfde lezingen als in de kinderkerk.
Ik hoop tot zondag in ‘s-Heerenberg!
ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Bloemengroet
De bloemen gingen afgelopen zondag 27 februari, met een groet van onze
gemeente, naar

- Eef en Diny Duthler, te ‘s-Heerenberg
- Mw. de Hartog, te Zeddam

Collecten
Er zijn twee collectes in de zondagse dienst.
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar Rwanda (Kerk in actie). Voor
trainingen van boeren en boerinnen door Rwandese diaconessen. Ze leren hen
veeteelt en groenten en fruit verbouwen met moderne landbouwtechnieken.
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!

Paasontmoeting senioren
Senioren van ‘s-Heerenberg en Zeddam,
We kunnen elkaar weer ontmoeten! Op vrijdagmiddag 1 april om 14.30u in
Hotel Ruimzicht te Zeddam.
Hopelijk kunnen we de draad weer oppakken en met elkaar het Paasfeest 
vieren na zo'n lange tijd van corona! We hebben als thema gekozen '''Ontmoeten'' .



Wilt u zich wel opgeven, zodat we weten op hoeveel  mensen we mogen rekenen. 
We sluiten de middag af met een lunch. 
U kunt zich opgeven bij:
Riet Markvoort, tel.0314 650864  E.mail lmarkvoort@kpnmail.nl
Gré van Rooij, tel. 0314 662707 Email  lamvanrooij@hotmail.com
Vriendelijke groet van de Werkgroep Senioren

Klokken, gebeden en kaarsjes voor vrede en recht
Heb je afgelopen woensdag de klokken gehoord? Ook onze klok van de kerk in ’s-
Heerenberg, die van de kerken van de Gabriel Parochie en de Klavertje 4 gemeenten
luidden mee. We bidden samen om vrede en recht in Oekraïne en Rusland en al die
andere plaatsen in de wereld waar oorlog en onrecht plaatsvindt.
(www.raadvankerken.nl/nieuws/2022/02/klokken-voor-vrede-en-recht/)
Ook vorige week werden er kaarsjes gebrand op de cantorijrepetitie net als tijdens de
Aswoensdag viering van Klavertje 4. En er wordt in elk woensdagavondgebed van
Klavertje 4 om vrede gebeden. Op de donderdagen kan iedereen die langskomt een
kaarsje branden in de kerk te ’s-Heerenberg. Allemaal manieren om iets te kunnen
doen: bidden om vrede!

Veertig dagen met Johannes
Vorig jaar hebben ongeveer tien gemeenteleden in de veertigdagentijd het Marcus
Evangelie doorgespit. Vanuit de 'Kring zonder de naam' (45-) kwam de vraag om dat
dit jaar weer te doen met een ander Evangelie.
Wie zou daar nog meer belangstelling voor hebben? Reageer dan op deze oproep!
Dit jaar volgen we in de kerk (voornamelijk) lezingen uit Johannes, dus mijn voorstel
is om dan dit keer het Johannes Evangelie door te nemen.
De veertigdagentijd is begonnen op 2 maart met Aswoensdag en eindigt op 17 april
met Pasen.
Voor het ‘samengevoel’ zou het mooi zijn om in deze periode drie contactmomenten
te hebben via de mail (maar je kunt ook met iemand afspreken natuurlijk):
Aan het begin (rond 2 maart): wat motiveert je om mee te doen?
Halverwege (rond 23 maart): wat is jouw grootste ontdekking tot nog toe? (over het
Evangelie, jezelf of een combinatie van beiden)
Aan het eind (rond 17 april): wat heeft jou het meest geraakt in het Johannes
Evangelie?
Graag hoor ik wie de veertigdagen uitdaging (weer) aandurft. Deze week nog de
laatste mogelijkheid om aan te haken.
Hartelijke groet, ds. Henriëtte Nieuwenhuis
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Agenda
Woensdag 9 maart: avondgebed, Klavertje 4
In de protestantse kerk van Zeddam
Aanvang: 19.30 uur

Woensdag 9 maart: bijbelgespreksgroep Op verhaal komen
In het Imminkhuis
Aanvang: 20.00 uur (na het avondgebed)

Donderdag 10 maart: Pauzeren op de berg des Heren
In de kerk van ’s-Heerenberg, van 10.00-13.00 uur

Donderdag 10 maart: Repetitie cantorij
In de kerk van Zeddam, aanvang 19.30 uur

Zondag 13 maart: kerkdienst in ‘s-Heerenberg (2e van de 40 dagen: diaconale
zondag)
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis


