
 
 

NIEUWSBRIEF 15 MEI 2022 
5e van Pasen  

Psalm 145 
 
Zing! 

Zondag gaan we zingen! Want het is zondag Cantate. Cantate betekent: ‘Zing!’ en 
komt uit Psalm 98:1, waar staat: ‘Zing voor de HEER een nieuw lied’. Sinds Pasen is 

alles anders, alles is nieuw, en in ‘nieuwe’ liederen zingen wij Gods lof. Een mooie 
zondag om ook het 50 jarig jubileum van de cantorij al zingend met elkaar te vieren. 
Met samenzang en met medewerking van de cantorij zelf. Aansluitend aan de dienst 

is er een samenzijn in Zalencentrum de Gracht met koffie en taart. 
Tot zondag in ‘s-Heerenberg! 

ds. Henriëtte Nieuwenhuis 
 
Autodienst zondag 

Maarten Blom: 06-12614558. 
 
Bloemengroet 

De bloemen gingen afgelopen zondag 8 mei, met een groet van onze gemeente, 
naar 

 Mw Margriet van Boggelen, te ‘s-Heerenberg 
 Mw Alie Gemmink-Koolenbrander, te ‘s-Heerenberg 

 
Collecten 

Er zijn drie collectes in de zondagse dienst. 
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar Stichting Red een Kind (1e). 

Armoede veroorzaakt langdurige stress onder ouders in ontwikkelingslanden. Dit 

heen een ernstig effect op kinderen in het gezin: verwaarlozing, psychische en 
fysieke mishandelingen komen in gezinnen onder armoede vaak voor. De stichting 
vraagt aandacht voor dit probleem en benadrukt het belang van sterke gezinnen. 

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 (2e) en de kerkelijke gebouwen 

(uitgang). 

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! 

 

 



Huwelijksaankondiging 

Ingrid Karssens en Richard de Jong gaan trouwen! Ze vragen de zegen over hun 
huwelijk op dinsdag 24 mei in de kerk in ‘s-Heerenberg. Deze dienst wordt geleid 

door ds. Henriëtte Nieuwenhuis. 
Ingrid en Richard zijn 2 jaar geleden in Zeddam komen wonen en ze voelen zich hier 
helemaal thuis. Ingrid is betrokken bij verschillende activiteiten in de kerk. We 

wensen jullie veel geluk samen en Gods zegen! 
Vind je het leuk om met hen mee te leven: ze wonen op de Kerkweg 34 (7038CG). 

 
Kerk op schoot 

Zondag 29 mei is er weer een oecumenische ‘Kerk op schoot’ 

viering in de kerk van Zeddam. We beginnen om 11.30 uur. 
De viering duurt een half uur. Na afloop is er drinken en wat 

lekkers. Het thema van deze viering is: Abraham. 
Wat is ‘Kerk op schoot’? Kerk op schoot is een 
oecumenische viering voor de allerjongsten. Dus kinderen tot 

een jaar of 5/6. Natuurlijk zijn grote broers en zussen ook welkom. 
Ook is het mogelijk de viering online live te volgen en/of achteraf terug te zien via de 

livestream (https://kerkdienstgemist.nl/stations/547-Protestantse-gemeente-Zeddam). 
 
Vooraankondiging: Pinksteren (5 juni) 

Zoals in de Kerkepraat van maart stond geschreven vieren we vanaf dit jaar 
Pinksteren samen met de Klavertje 4 gemeenten. De 3 andere gemeenten hebben al 

een langere traditie om samen buiten Pinksteren te vieren. Omdat wij voor het eerst 
zullen aansluiten wordt Pinksteren dit jaar op eigen terrein gevierd en wel op de 
binnenplaats van Huis Bergh te ’s-Heerenberg. De dienst begint om 10.00 uur. De 

cantorij, aangevuld met enkele zangers uit de Klavertje 4 gemeenten, werkt mee aan 
deze dienst, net als het blazersensemble Excelsior. We hopen op een zonnige, 

vrolijke buitendienst samen! 
Op de dag zelf zijn er nog extra handen nodig voor het sjouwen van stoelen. Wil je 
een handje meehelpen? Meld je dan aan bij Fred Heuvel (06-51912838). 

 
Hulpvraag: oppas gezocht! 

Via Welcom is er een hulpvraag bij de kerk binnengekomen. Het gaat om een 
nieuwkomer gezin met 4 kinderen. Meneer werkt fulltime, mevrouw is huisvrouw en 
wil graag Nederlandse les gaan volgen, maar alle opvang zit vol. Ze komt er niet 

tussen. Ze hebben concrete tijden dat ze eigenlijk omhoog zitten met oppas voor hun 
jongste (baby): op maandag en woensdag van 9.00-13.00 uur en op dinsdag van 

12.00-15.00 uur. Wie zou een dagdeel kunnen helpen? Meld je dan bij één van de 
diakenen of de predikant. 
 
Agenda komende week 
 

Wanneer Wat Waar 

woe 18 mei 

 
 

Pelgrimeren 

 
Avondgebed 

Klavertje 4  
 

9.30 uur, starten vanaf ‘s-Heerenberg 

 
19.30 uur, Terborg 

 
 
20.00 uur, Imminkhuis  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/547-Protestantse-gemeente-Zeddam


Kring zonder naam 

(45- groep) 

do 19 mei Pauzeren op de berg 
des Heren 
 

Cantorij repetitie 

10.00-13.00 uur, ’s-Heerenberg 
 
19.30-21.00 uur, kerk Zeddam 

zo 22 mei  Kerkdienst  
ds. Frans Gijzel, 

Leiden 

10.00 uur, ‘s-Heerenberg 

zo 29 mei Kerk op schoot 11.30 uur, Zeddam 

 


