
NIEUWSBRIEF 17 april 2022
Pasen

Johannes 20:1-18

Pasen
Met veel muziek en zang vieren we samen Pasen. We staan stil bij Maria van
Magdala bij het open graf, welke kant het precies zal opgaan, weet ik op dit moment
van schrijven nog niet.
Tot zondag in Zeddam!
ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Bloemengroet
De bloemen gingen afgelopen zondag 10 april, met een groet van onze gemeente,
naar

Jaap en Dieneke van Sloten, te Gaanderen
Mw Bertha Verhoeve, te Zeddam

Collecten
Er zijn twee collectes in de zondagse dienst.
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar Voedselbank Montferland.
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
Op 11 april is op 98 jarige leeftijd overleden Theodora Isabella Angenita Brakel.
Thea woonde in Zeddam bij haar dochter en schoonzoon.
De afscheidsplechtigheid heeft vrijdag in besloten kring plaatsgevonden in Den Haag.
Zondag noemen we haar naam en herdenken herdenken we Thea Brakel voor Gods
aangezicht. We zullen de nabestaanden gedenken in onze gebeden.

Autodienst Stille Zaterdag en Pasen



Ontmoeting Oekraïners
Wie zou zich willen inzetten voor vluchtelingen uit Oekraïne en/of andere plekken in
de wereld?
Op dinsdag 19 april organiseert de Hogeschool Arnhem Nijmegen in samenwerking
met Welcom en de kerken van Montferland een dag vol workshops. Een dag om wat
te leren, te ontspannen en elkaar te ontmoeten. In de middag biedt de HAN naast
een aantal workshops ook een trainingssessie voor de vrijwilligers gericht op
lesgeven en sociaal-emotionele begeleiding. Een mooie kans om te leren!
Het programma is van 10.00-15.00 uur. Van 10.00-12.00 uur en 13.00-15.00 zijn de
workshops. Inloop vanaf 9.45 uur. Tussendoor wordt er voor een lunch gezorgd.
Locatie: Imminkhuis, Bovendorpsstraat 8a, Zeddam
Uit de kerken heeft een groepje vrijwilligers zich al gemeld, maar we kunnen nog wel
een paar mensen gebruiken.
Wil je meedoen, meldt je dan aan bij dshjnieuwenhuis@gmail.com of op het
telefoonnummer 06-22118168.

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
di 19 april Workshops en ontmoeting

vluchtelingen
10.00-15.00 uur, Imminkhuis
Zeddam

woe 20 april Avondgebed Klavertje 4 VERVALT
Kring zonder naam (45- groep) 20.00-22.00 uur, Imminkhuis

Zeddam
donderdag 21
april

Pauzeren op de berg des
Heren

10.00-13.00 uur, ’s-
Heerenberg

Informatieavond Afvalbrigade
Zeddam (interkerkelijk initiatief)

Aanvang 19.30 uur,
Imminkhuis Zeddam

Cantorij repetitie 19.30-21.00 uur, kerk
Zeddam

zondag 24 april Kerkdienst
ds. K. Bakker uit Doetinchem

10.00 uur, Zeddam
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