
NIEUWSBRIEF 9 januari 2022

Kerkdienst  om 10.00 uur in s Heerenberg en zal voorgaan;
ds. Jaap van Sloten, uit Gaanderen.

Schriftlezingen: Jesaja 40, 1 – 11 en Lucas 3, 15 en 16: 21 en 22

Inleiding:
Komende zondag staat op het rooster de lezing over de doop van Jezus. Maar de
vraag is dan meteen wat heeft dat ons vandaag te zeggen. In ieder geval weten we
dat in de oosters orthodoxe kerken de doop van Jezus als een groot feest wordt
gevierd, nog grootser dan kerst! Maar waarom dan?  De vraag komt ook op: heeft
deze doop dan ook iets te zeggen over onze eigen doop? Is dat alleen iets uit een
grijs verleden? Of is het een bron van inspiratie voor vandaag?  Er is om de doop van
zuigelingen in de kerk veel te doen geweest, zullen we horen. Ook horen we een
markante uitspraak van Luther over zijn doop voorbijkomen. Die putte er juist veel
kracht uit.   Er is kortom genoeg (teveel?) om komende zondag bij stil te staan.

Mededeling vanuit het moderamen:
Zoals al eerder meegedeeld worden de komende kerkdiensten en avondgebeden
weer digitaal uitgezonden, zonder kerkgangers in het kerkgebouw. Behalve de
gemeenteleden die dienst of een taak hebben.
Alle andere activiteiten komen ook te vervallen tot 14 januari.
Houd de nieuwsbrief en onze website in het oog voor de laatste informatie.

Bloemengroet:
De bloemen gingen afgelopen zondag 2 januari met een groet van onze gemeente
naar;

- Bert en Truus Veld uit 's-Heerenberg
- Ernst en Monica Haagsman uit Zeddam

Collecten:

-Schuldhulpmaatje;
Samen lukt ’t, dat is waar SchuldHulpMaatje in gelooft. Zeker als je in de schulden
zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen, maar
gewoon met je aan de slag gaat! Steeds meer mensen in Nederland hebben tijdelijk
of blijvend schulden, of geen overzicht in hun financiën. Als je er zelf niet meer
uitkomt, is SchuldHulpMaatje er.
NL 56 ABNA 0469 896 361, SchuldHulpMaatje Nederland



- Erediensten en kerkelijke gebouwen.
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!

Je komt als geroepen!
De diaconie is nog op zoek naar diakenen. Informatie hierover is verkrijgbaar bij Else
Kaiser (info@else-something-else.nl).
En de kerkenraad is zijn geheel zou heel erg gebaat zijn bij de benoeming van een
voorzitter. Belangstellenden voor deze functie kunnen zich wenden tot Bert Veld
(h.g.veld@hotmail.com). De nieuwe voorzitter heeft alleen voorzitterstaken.
Eind januari nemen 3 diakenen, waaronder de huidige voorzitter afscheid, dus je
komt als geroepen!

Agenda:
- Woensdag 12 jan 19.30 uur avondgebed Klavertje 4 Terborg ( alleen digitaal)
- Zondag 16 jan 10.00 uur ds. Henriëtte Nieuwenhuis ’s-Heerenberg ( alleen digitaal)


