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Psalm 104

Pinksteren met Klavertje 4
Zondag vieren we samen met alle Klavertje 4 gemeenten Pinksteren op de
binnenplaats van Huis Bergh. We staan stil bij de Pinksterpsalm, psalm 104, en dat
Gods adem alles tot leven brengt. Ook zal de cantorij, aangevuld met enkele zangers
meewerken aan deze dienst, net als de Chr. Muziekvereniging Excelsior. In deze
dienst is er ook uitgebreid aandacht voor ‘het Passion’ dat we als Klavertje 4
gemeenten samen ondersteunen. Voor de kinderen is er kinderkerk.
We hopen op mooi weer, dus neem gerust een zonnebril of pet mee. Mocht het weer
tegenzitten dan wijken we uit naar de Pancratiuskerk. Dit zal op zondagochtend
besloten worden.
Na de dienst is er een samenzijn met koffie en thee buiten bij de kerk in ’s-
Heerenberg of binnen in de Pancratiuskerk, met lekkers gemaakt door de kookclub
uit onze gemeente.
Helaas is er deze zondag i.v.m. de buitenlocatie geen online verbinding mogelijk.
Hopelijk tot Pinksterzondag!
ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Autodienst zondag
Peter van de Weerd: 06-46843211.

Bloemengroet
De bloemen gingen afgelopen zondag 29 mei, met een groet van onze gemeente,
naar

Dhr. Jan Roseboom, ’s-Heerenberg
Mw. Brouwer, Antonia-Terborg

Collecten
Er zijn twee collectes in de zondagse dienst.
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar Het Passion in Hummelo.
Een project dat we als Klavertje 4 gemeenten samen ondersteunen.
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 onkosten voor deze gezamenlijke dienst.
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!

Bericht van de kerkrentmeesters
De jaarrekening van de College van Kerkrentmeesters ligt tot en met maandag 6 juni
ter inzage bij de voorzitter van het college, Harry Wentink. U kunt met hem
telefonisch een afspraak maken (06-12218042).

Gemeenteavond 14 juni
Op 14 juni vindt er een gemeenteavond plaats in de kerk van Zeddam, aanvang
20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur). Deze gemeenteavond beginnen we met een korte
terugblik op de coronatijd en verder hoe onze gemeente momenteel betrokken is bij
de Oekraïense vluchtelingen.
Het grootste deel van de avond is er aandacht voor het nieuwe beleidsplan.
Hieronder vindt u het verslag van de beleidscommissie. Lees dit met aandacht en als
u vragen heeft n.a.v. dit verslag, lever deze dan in vòòr 8 juni bij de voorzitter Peter
van de Weerd (pa.vandeweerd@gmail.com), zodat de commissie de gemeenteavond
zo goed mogelijk kan voorbereiden.
Kunt u niet (fysiek) aanwezig zijn dan kunt u via deze link de gemeenteavond
bekijken tot uiterlijk 24 juni:
https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520997/embed?access_key=AQfBSEiLBzcrQg

Verslag van de beleidscommissie
Waarom een beleidsplan
Een kerk, een gemeente is geen bedrijf. Een beleidsplan suggereert een bepaalde
maakbaarheid terwijl wij als gemeente weten dat niet alles maakbaar is, maar ons laten leiden
door Gods Geest. Ervan uitgaande dat niet alles maakbaar is willen we voor onszelf
duidelijkheid bieden wie we zijn, waar we met Gods hulp naar toe willen en welke prioriteiten
voor de komende vier jaar gekozen kunnen worden. Het gaat daarbij denken wij om te
waarderen wat we hebben en vertrouwen in God, die niet loslaat het werk van Zijn handen en
zowel vertrouwen in elkaar.
Korte samenvatting van de aan de groepen van vrijwilligers gestelde vragen
We hebben met elkaar nagedacht over missie en visie en aan de groepen van vrijwilligers
gevraagd wat zij vinden van huidige missie en visie, wat hun plannen zijn, hun knelpunten en
mogelijke oplossingen. Tijdens dit proces van inventarisatie kan je je verwonderen over de
activiteiten van de vrijwilligers en wij willen alle groepen die respons gegeven hebben op
onze vragen hartelijk danken voor hun bijdrage.
Uit de respons blijkt dat iedereen zich met een paar aanpassingen nog kan vinden in de
huidige missie en visie. We vinden met elkaar dat de samenwerking met Klavertje vier
gemeenten verder mag worden verkend, maar wel met behoud van onze zelfstandigheid. We
mogen dan een gemeente zijn die kleiner wordt en ouder, maar het bruist nog steeds. We
vinden het belangrijk om het hart van de gemeente te waarborgen. Dat hart is: Vertellen over
het verbond tussen God en mensen, en aandacht geven aan wat kostbaar, zwak en kwetsbaar
is. We streven naar een goede samenstelling en toerusting van de kerkenraad. We proberen in
ons handelen transparant en duurzaam te zijn en waar we van belang en verbinding kunnen
zijn in onze lokale samenleving, maar ook daarbuiten. Op langere termijn willen we kijken
naar onze huisvesting, begraafplaatsen en financiën in hoeverre het ons gemeente zijn
ondersteunt. Onze communicatie middelen zoals kerkepraat, nieuwsbrief, LRP, website, beeld
en geluid willen we up to date hebben. Ook met onze kerktuin willen we een verhaal vertellen

https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520997/embed?access_key=AQfBSEiLBzcrQg


en willen we doorgaan met het organiseren van de Passie, kinderkerstfeest, kerk op schoot en
samen eten en vooral willen we blijven zingen.

Uit het bovenstaande is de beleidscommissie gekomen tot een aantal speerpunten die de
komende maanden verder uitgewerkt gaan worden:

1. Samenwerking met Klavertje vier gemeenten
2. Bezetting kerkenraad en commissies
3. Verbinding met Jeugd en randkerkelijken
4. Samenwerking met anderen voor mensen in nood
5. Aandacht voor actieve gemeenteleden
6. Huisvesting
7. Communicatie

Hartelijke groet van de Beleidscommissie
Gerrit Bloemendaal, Ernst Haagsman, Else Kaiser, Henriëtte Nieuwenhuis, Hans Otte, Peter
van de Weerd en Harry Wentink

Sta op tegen armoede!
‘Armoede kan iedereen overkomen’, dat is het thema van de eerste Sta op tegen
armoede dag, georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Montferland.
De aftrap vindt plaats op zaterdag 18 juni in hotel restaurant Ruimzicht in Zeddam
met een ochtendprogramma en begint om 10.00 uur. Daar zal onder meer Jos Bolder
uit Braamt, die aangewezen is op de voedselbank, zijn verhaal vertellen.
U bent daar van harte bij uitgenodigd om te luisteren, mee te praten en mee te doen.
Inloop vanaf 9.45 uur.

Agenda komende week

Wanneer Wat Waar
woe 8 juni Koffieochtend

Avondgebed Klavertje 4

10.00-12.00 uur, Olde Posthuus

Megchelen
do 9 juni Pauzeren op de berg des Heren

Cantorij repetitie

10.00-13.00 uur, ’s-Heerenberg

19.30-21.00 uur, Zeddam

zo 12 juni Kerkdienst
ds. J. Mol, uit Gaanderen

10.00 uur, Zeddam

di 14 juni Gemeenteavond 20.00-22.00 uur, kerk Zeddam
za 18 juni Sta op tegen armoede 10.00-12.00 uur, Hotel Ruimzicht

Zeddam
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