
 

NIEUWSBRIEF 12 juni 2022 
Terugblik op de Pinksterviering op de binnenplaats van Huis Bergh 
Afgelopen zondag werd deze dienst door veel mensen bezocht. Het weer bleek mee te 
vallen. We hebben kunnen genieten van zang en muziek, lezingen en de woordverkondiging. 
Helaas was het technisch (nog) niet mogelijk om de bijeenkomst rechtstreeks uit te zenden. 
Om dit een beetje goed te maken is er een filmpje gemaakt. Dat kunt u HIER zien. 

Autodienst zondag 
Joke Radstake: 0314-662005 

Bloemengroet 
De bloemen gingen afgelopen zondag naar Ans van Driel in Beek. 

Aanstaande zondag 12 juni 
In deze dienst hoopt ds. Joop Mol uit Gaanderen voor te gaan. Onderstaand stukje is van zijn 
hand en een vooruitblik op de dienst. 

Zondag Trinita,s. 

Het is vandaag de zondag waarop de grote feesten van de kerk worden afgesloten. Kerst, 
Pasen en Pinksteren liggen achter ons. Wat de toekomst gaat brengen, weten we 
niet. Het zijn onzekere en zorgelijke Ujden. Er woedt een oorlog en we weten niet 

wat ons allemaal te wachten staat. En dan is dat samenkomen op de zondagmorgen, 
waarbij we het wagen om te zingen. Soms, en zeker ook nu, tegen de klippen op! 

Drie-Eenheids-zondag. We staan sUl bij een lied dat de apostel Paulus zingt. Een 
bijzondere tekst (Romeinen 11: 29 t/m 36) met driemaal een drieslag. De moeite 

waard om eens goed naar te luisteren. Want drie maal drie is negen en ieder zingt 
een eigen lied. In Zeddam wagen we het ook om onze stem toch te verheffen. Weet 

u welkom! 
 

SAMEN ETEN 
Nu de covid periode voorbij is willen wij weer starten 
met het “Samen eten voor een goed doel ”, zoals 
inderUjd door Jan en Ria is geïniUeerd. 
De kookbrigade, bestaande uit Virgin, Christa, 
Annemiek, Peter, Jorieke en Maarten willen dat graag 
verzorgen. Het goede doel wordt nog bepaald. 
We starten op 16 juni 2022 in het Imminkhuis om 

https://youtu.be/_54NaodXbxc


17:00 uur. De kosten zijn € 5,00. 
Wil je eraan deelnemen, meld je dan aan bij Maarten via 06-12614558 of mail naar 
maarten.blom@icloud.com. Er kunnen maximaal 25 personen aan deelnemen. 
Dus wees er snel bij, maar doe wel het uiterlijk vóór 15-6-2022. 

 

ZOMER-ZANGAVONDEN 
Op de zondagen 10 juli en 28 augustus bent 
u uitgenodigd voor een open zangavond / 
zangdienst, uitgaande van de Klavertje 4 – 
gemeenten. Op 10 juli in ’s-Heerenberg en 
op 28 augustus in Ehen, telkens om 19.00 
uur. Vieringen waarin de samenzang voorop 
zal staan. En waar u zelf ook een steentje 
aan bij kunt dragen: laat ons (d.w.z. de 
predikanten van Klavertje 4!) weten welke 
liederen u graag wilt zingen. Uit alle 
inzendingen/wensen proberen wij dan in 
overleg met de organisten een keuze te 
maken voor de beide zangavonden. Opgave van wens-liederen kan nog t/m 25 juni bij de 
predikanten. Dus, komt u maar! Email adres Henriëhe Nieuwenhuis: 
dshjnieuwenhuis@gmail.com. U kunt natuurlijk ook bellen: 06-22118168. 

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 Monlerland. 
De amrap 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. 

Uitnodiging Gemeenteavond 
Op dinsdag 14 juni zal de gemeenteavond plaatsvinden. Hiervoor bent u van harte 
uitgenodigd! Tijd en plaats: 20.00 uur in de protestantse kerk te Zeddam. inloop vanaf 19.45 
uur. Naast het beleidsplan wordt er ook aandacht besteed aan onze kerk en Oekraïense 
vluchtelingen. Ook is er een korte terugblik op de corona periode. Zie voor meer details de 
laatste Kerkepraat.  

Collecten 
Er zijn twee collectes in de zondagse dienst. 

• De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar Kerk in AcUe, een stabiel thuis 
voor de kinderen. HIER vindt u meer informaUe over dit project. Uw bijdrage voor de 
diaconie kunt u, desgewenst overmaken op Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 
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65 t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘s-Heerenberg-Zeddam, o.v.v. 
dit project. 

• 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! 

Agenda komende week 

WANNEER WAT WAAR

di 14 juni gemeenteavond Prot. kerk Zeddam v.a. 19.45 
uur

woe 15 juni Avondgebed Klavertje 4 Prot. kerk 's-Heerenberg 
ds. Henriëhe Nieuwenhuis

do 16 juni Pauzeren op de berg des 
Heren 

RepeUUe Cantorij

10.00-13.00 uur, 's-
Heerenberg 

19.30 - 21.00 uur, Prot. kerk 
Zeddamza 18 juni Sta op tegen armoede 10.00 - 12.00 Hotel 
Ruimzicht 
Zeddam

zo 19 juni Kerkdienst 
ds. Henriëhe Nieuwenhuis

10.00 uur, Prot. kerk Zeddam


