
 
 

NIEUWSBRIEF 10 april 2022 
6e van de 40 dagen – Palmpasen  

Johannes 12:12-19 
 
Palmpasen(stok) 
Zondag staat helemaal in het teken van Palmpasen. De cantorij o.l.v. Jos 
Thomassen brengt o.a. verschillende Palmpaasliederen ten gehore. De kinderen 
hebben de dag ervoor palmpaasstokken gemaakt en zullen al zwaaiend de kerk 
binnenkomen. En iedereen in de kerk mag mee zingen en zwaaien met een groen 
takje. 
Zo’n palmpaasstok is folklore. Misschien ken je het uit je eigen jeugd, maar het kan 
ook zijn dat je helemaal niets met dat volksgeloof hebt.  
Toch heeft het volk er heel wat van begrepen denk ik. Het paradoxale van (de) 
Palmpasen(stok).  
In Johannes begint het verhaal(tje) van Palmpasen ook met het volk. Niet met Jezus 
en zijn leerlingen zoals in de andere Evangeliën. Wat heeft het volk ervan begrepen? 
Tot zondag in Zeddam! 
ds. Henriëtte Nieuwenhuis 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen afgelopen zondag 3 april, met een groet van onze gemeente, 
naar 
 Mw. Letty Schieven, te Wijnbergen 
 Mw. Matty Wentink, te Azewijn 
 
Collecten 
Er zijn twee collectes in de zondagse dienst. 
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar Pastoraal Diaconaal 
Centrum De Herberg, Oosterbeek. 
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! 
 
Afkondiging overlijden 
Deze zondag staan we stil bij het overlijden van één van onze granny’s die we via 
Dorcas ondersteunen. Afgelopen week ontvingen de diakenen bericht dat granny 
Erzsebet is overleden aan de gevolgen van een hartaanval. Een aantal weken voor 



haar overlijden is haar man plotseling gestorven. Erzsebet had hier veel verdriet van. 
Ze is heel plotseling thuis overleden. Het is een grote steun en bemoediging voor 
haar geweest om deel uit te maken van het project van Dorcas. Erzsebet is 70 jaar 
geworden.  
 
Autodienst van Palmpasen tot en met Pasen 

 
 

 
Oekraïners krijgen welkomsttasje 
De gezamenlijke Montferlandse kerken hebben welkomsttasjes gemaakt voor de 
Oekraïense vluchtelingen in Montferland. 
Deze tasjes met informatie over de kerken en echte Hollandse stroopwafels en 
chocolade (gesponsord door de Coop Zeddam) worden door Stichting Welcom 
uitgedeeld aan de vluchtelingen in onze gemeente. 
Inmiddels zijn er verspreid over de gemeente Montferland al een aantal vluchtelingen 
opgevangen, gecoördineerd door Welcom. 
Halverwege maart hebben de H. Gabriël parochie, de Protestantse Gemeente Didam 
en de Protestantse Gemeente ’s-Heerenberg Zeddam geïnventariseerd wat ze 
kunnen betekenen voor de vluchtelingen. Deze welkomsttasjes zijn daar één 
concrete uitkomst van. We proberen als kerken samen te werken waar mogelijk en 
onze deuren en activiteiten open te zetten. Sinds een paar weken is er bijvoorbeeld 
een Mariakapel ingericht in de Oswalduskerk die nu dagelijks open is en hangt er 
informatie in het Russisch bij beide kerken in Zeddam. Later volgt dit ook bij de 
kerken in ’s-Heerenberg. 
Via Welcom kregen we het bericht dat de tasjes zijn uitgedeeld aan de Oekraïense 
vluchtelingen in Zeddam: ‘Ze waren er heel blij mee. En dankbaar dat er aan hen 
wordt gedacht. Ik moest de kerk namens hen hartelijk danken.’ 
Mocht je ook wat willen betekenen voor vluchtelingen, kijk dan in het onderstaand 
schema met wie je contact kunt opnemen: 
 



 
 
Afvalbrigade Zeddam 
We zijn op zoek naar afvalprikkers! Samen met de katholieke buren actief buiten 
bezig voor een goede zaak. Misschien wat voor jou? 
Vorig jaar verdiepte de oecumenische gespreksgroep zich tijdens één van de 
bijeenkomsten in het thema ‘duurzaamheid’. Aan het eind kwam een klein groepje bij 
elkaar om te kijken wat we samen als kerken zouden kunnen doen. Na overleg met 
de gemeente Montferland hopen we van start te gaan met een afvalbrigade in 
Zeddam. Later deze maand zal er eerst een informatiebijeenkomst plaatsvinden voor 
belangstellenden en zullen er afspraken gemaakt worden o.a. hoe vaak de brigade 
op pad gaat.  
Doe je mee? Geef je dan op bij: Cora Cloin (cenf.cloin@kpnmail.nl). 
Hartelijke groet, Christa, Jos, Henriëtte, Cora 
 
Agenda komende week 
 

Wanneer Wat Waar 

maandag 11 april,  
dinsdag 12 april, 
woensdag 13 april 

Vesper Stille Week Klavertje 4 
 

19.30 uur, Terborg 
 

donderdag 14 april Pauzeren op de berg des Heren 
 
Dienst Witte Donderdag, Avondmaal 
 
De Passie 

10.00-13.00 uur, ‘s-Heerenberg 
 
19.00 uur, Zeddam 
 
 
20.30 uur, Oswalduskerk, Zeddam 

vrijdag 15 april Dienst Goede Vrijdag 
 
De Passie 

10.00 uur, ’s-Heerenberg 
 
20.30 uur, Oswalduskerk, Zeddam 

zaterdag 16 april Paaswake Klavertje 4 
 

21.30 uur, Silvolde 
 

zondag 17 april Dienst Pasen! 
(dit jaar geen ontbijt vooraf, maar 
paasbrood na) 

10.00 uur, Zeddam 
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