
 
 

NIEUWSBRIEF 20 maart 2022 
3e van de 40 dagen  

Johannes 12:37-50 

 
Zij wel, hij niet 

Waarom gelooft de een wel en de ander niet? 
In de EO documentaire ‘De dochter van de dominee’ doet filmmaker en 

domineesdochter Christine Boersema haar verhaal. Het geloof en de kerk stonden 
centraal in haar opvoeding. Haar ene broer ging door met geloven, de andere haakte 
af. Naarmate ze zelf ouder werd kwamen er twijfels. In de documentaire zie je hoe ze 

op zoek gaat naar een eigen identiteit, los van het geloof. En welke teleurstellingen 
en pijn daarbij komen kijken voor haar ouders, maar ook voor haarzelf. 

Misschien is het verhaal van Christine herkenbaar. Je kunt als ouders je kinderen 
met geloof opvoeden, het ze voordoen en ze voorleven, ze meenemen naar de kerk 
en kerkelijke activiteiten waar ze ook andere gelovigen ontmoeten. Of je bent in 

hetzelfde kerkelijke gezin grootgebracht. Maar ondanks dat alles, besluit de een wel 
te geloven en de ander niet…  

In het Johannes Evangelie lezen we deze zondag dat ‘Ondanks alle tekenen die Hij 
voor hun ogen verricht had, geloofden ze niet in Hem.’ Mensen zagen Jezus en de 
tekenen met eigen ogen, maar toch geloofden ze niet. Hoe zit dat? Waarom niet? 

Vandaag gaan we het hebben over geloof en ongeloof. 
Tot zondag in ‘s-Heerenberg! 

ds. Henriëtte Nieuwenhuis 
 
Bloemengroet 

De bloemen gingen afgelopen zondag 13 maart, met een groet van onze gemeente, 
naar 

- Mw. Prizeman, te ’s-Heerenberg 
- Mw. Lucienne de Bruin, te Lengel 

 
Collecten 

Er zijn twee collectes in de zondagse dienst. 
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar Werelddiaconaat Indonesië 
(Kerk in Actie). Het valt niet mee om boer te zijn op Zuid-Sumatra. Veel boeren zijn 

arm omdat hun grond niet  genoeg oplevert. Daarnaast lopen ze het risico om door 

grote bedrijven of door de overheid van hun land verdreven te worden. met steun van 
Kerk in Actie helpt de kerk deze boeren – in groepen – met duurzame landbouw die 

meer oplevert, met spaar- en kredietgroepen en met trainingen die leren hoe ze voor 
hun rechten moeten opkomen. 
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! 
 
Stilte Workshop 

In de 40-dagen tijd neemt Ernst Haagsman, ouderling in de PG ’s-Heerenberg-
Zeddam, ons mee de stilte in tijdens een Stilte Workshop. Het thema is: ‘Kunnen 

jullie dan niet één uur met Mij waken?’ (n.a.v. Matteüs 26:40) Na een persoonlijke 

introductie over het belang van God zoeken in de stilte doen we een Stilteoefening. 
Daarna wisselen we erover uit en kunnen er nog vragen worden gesteld. 

Welkom op 21 maart van 19.30-21.30 uur. Locatie: de kerk in Zeddam. 

Geef je snel op, want er kunnen maximaal 12 personen meedoen aan deze 
workshop. Opgeven kan rechtstreeks bij Ernst: e@haagsman.com of 0314-785510.  

 
Choral Evensong, Klavertje 4 

Het Catharinacollegium uit Doetinchem, onder leiding van Else te Lindert, verzorgt op 
de vierde zondag in de Veertigdagentijd (27 maart) een Choral Evensong. Een 
gezongen avondgebed, met veel en mooie koormuziek uit de Engelse traditie. 

Natuurlijk is er ook ruimte voor gemeentezang. 
Aanvang: 19.00 uur, in de kerk van Silvolde. 

 
Ook in 2022 gratis vakantie voor 100 gezinnen op bijstandsniveau 

Voor veel mensen in Nederland is op vakantie gaan niet vanzelfsprekend door 

gebrek aan geld. Om hen ook de gelegenheid te geven een fijne vakantie te vieren, 
biedt het Vakantie Bureau - partner van Kerk in Actie - samen met RCN 

Vakantieparken 100 gratis vakantieweken voor gezinnen op bijstandsniveau aan. 
Aanmelden voor deze gratis “diaconale vakantie” kan vanaf 1 maart. 
Gezinnen kunnen zelf aangeven wanneer ze in 2022 op een van de RCN parken in 

Nederland vakantie willen vieren in een bungalow, mobil-home of safaritent. 
Hoe werkt het? 

Als je een gezin met jonge schoolgaande kinderen (maximaal 6 personen) op 
bijstandsniveau kent dat graag van dit aanbod gebruik wil maken, kun je de diaconie 
benaderen (Else Kaiser 0638903540). De diaconie kan samen met het betreffende 

gezin de aanvraag inclusief een korte motivatie indienen. 
Om iedereen een kans te geven vakantie te vieren worden alleen aanvragen van 

gezinnen, die nog niet eerder van dit aanbod gebruik hebben gemaakt en jaren niet 
op vakantie zijn geweest, in behandeling worden genomen. Opgeven voor 31 maart. 
 
Agenda 
Maandag 21 maart: Stilteworkshop, Klavertje 4 

In de protestantse kerk van Zeddam 
Aanvang: 19.30 uur 
 
Woensdag 23 maart: avondgebed, Klavertje 4  

In de protestantse kerk van Megchelen 

Aanvang: 19.30 uur 
 
Donderdag 24 maart: Pauzeren op de berg des Heren (kaarsje voor Oekraïne!) 

mailto:e@haagsman.com


In de kerk van ’s-Heerenberg, van 10.00-13.00 uur 

 
Donderdag 24 maart: Repetitie cantorij 

In de kerk van Zeddam, aanvang 19.30 uur 
 
Zondag 27 maart: kerkdienst in ‘s-Heerenberg (4e van de 40 dagen) 

Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis 

 
Zondag 27 maart: Choral Evensong, Klavertje 4 

In de kerk van Silvolde, aanvang: 19.00 uur 

 
Vrijdag 1 april: Paasontmoeting senioren ‘Ontmoeten’ 

In Hotel Ruimzicht, aanvang: 14.30 uur 
U kunt zich opgeven bij: 
Riet Markvoort, tel. 0314 650864, e-mail lmarkvoort@kpnmail.nl 

Gré van Rooij, tel. 0314 662707, e-mail lamvanrooij@hotmail.com  
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