
 
 

NIEUWSBRIEF 27 maart 2022 
4e van de 40 dagen  
Lucas 5: 1-3,11-32 

 
Etiketten plakken 
Het gebeurt mij geregeld: etiketjes plakken. Gewoon, in huis. Vanwege de privacy 
noem ik geen namen… ‘NN is zo’n sloddervos’. ‘NN is meneer netjes’. ‘NN is zo’n 
sterke beer’.  
Buiten huis kennen we denk ik nog meer etiketten: ‘afgekeurd’, ‘ADHD’, ‘depressief’, 
‘80plus’, en ga zo maar door. Helemaal niet kwaad bedoeld natuurlijk, maar klopt 
zo’n etiket eigenlijk wel? Of gaat de persoon er misschien naar handelen als je het 
maar vaak genoeg zegt? Waarom zou je etiketten gebruiken? 
In het Bijbelgedeelte van vandaag plakken de farizeeën en schriftgeleerden ook een 
groot etiket: ‘ZONDAAR!’ Jezus gebruikt een gelijkenis om uit te leggen dat God 
maar weinig met etiketten kan. Hij ziet mensen, geen etiketten. En dat is in de 
gelijkenis reden voor een groot feest! 
Daarom is deze gelijkenis een toepasselijke lezing op deze vierde zondag van de 
veertigdagentijd, ook wel ‘Laetare’ genoemd: ‘verheug je’. De veertigdagentijd is over 
de helft. Het Paasfeest komt dichterbij. Het licht van Pasen schijnt al een beetje door 
het paars, de kleur van berouw en bezinning, heen. In sommige kerken is de 
liturgische kleur deze zondag dan ook roze. De vreugde om Pasen zal ook al iets in 
ons bidden en zingen doorklinken. 
Tot zondag in ‘s-Heerenberg! 
En o ja: de zomertijd is dan weer begonnen. Dus de klok een uur vooruit… 
ds. Henriëtte Nieuwenhuis 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen afgelopen zondag 20 maart, met een groet van onze gemeente, 
naar 

- Mw. Willy Menting te Zeddam 

- Dhr. Ronny Reindsen te Zeddam 

 
Collecten 
Er zijn twee collectes in de zondagse dienst. 
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar jeugdwerk missionair werk 
(Kerk in actie). 
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! 
 
Choral Evensong, Klavertje 4 
Het Catharinacollegium uit Doetinchem, onder leiding van Else te Lindert, verzorgt op 
de vierde zondag in de Veertigdagentijd een Choral Evensong. Een gezongen 
avondgebed, met veel en mooie koormuziek uit de Engelse traditie. Natuurlijk is er 
ook ruimte voor gemeentezang. 
De Evensong vindt plaats op zondag 27 maart. Aanvang: 19.00 uur, in de kerk van 
Silvolde. 
 
Kinderkoortje Pasen 
Heb je (klein)kinderen tussen de 4 tot 12 jaar en vinden zij het leuk om te zingen? 
Geef ze dan op bij Marian van Kessel (Whatsapp 06-12476898). De kinderen gaan 
de komende tijd samen een Paaslied instuderen.  
Wat is de bedoeling? Op 27 maart ('s-H), 3 april (Z) en 10 april (Z) oefenen we na de 
kerkdienst het liedje, dus vanaf 11.00 uur. En op Pasen, zondag 17 april treden de 
kinderen op. In die dienst is er ook kinderkerk voor de kinderen.  
Wie doet ermee? 
We zijn al met een leuk clubje van 7 kinderen! 
 
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 
Dinsdag 29 maart: oecumenische gespreksgroep 
In het Imminkhuis, aanvang 14.00 uur 
 
Woensdag 30 maart: pelgrimeren 
Verzamelen in het Imminkhuis, aanvang 9.30 uur 
 
Woensdag 30 maart: avondgebed, Klavertje 4  
In de kerk van ’s-Heerenberg 
Aanvang: 19.30 uur 
 
Woensdag 30 maart: kring zonder naam 



Let op: In de consistorie van de kerk van ’s-Heerenberg 
Aanvang 20.00 uur 
 
Donderdag 31 maart: quiltgroep 
In het Imminkhuis, van 9.30-12.00 uur 
 
Donderdag 31 maart: Pauzeren op de berg des Heren (kaarsje voor Oekraïne!) 
In de kerk van ’s-Heerenberg, van 10.00-13.00 uur 
 
Donderdag 31 maart: Repetitie cantorij 
In de kerk van Zeddam, aanvang 19.30 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  
 
Zondag 3 april: kerkdienst in Zeddam (5e van de 40 dagen) 
Aanvang: 10.00 uur 
Voorganger: ds. Ruben den Hertog 
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