
 
 

NIEUWSBRIEF 18 september 2022 
1e van de herfst 

Amos 8:4-7 
 
Zwijg niet! 
Afgelopen woensdag hebben we met de 
gespreksgroep ‘Op verhaal komen’ samen het 
Bijbelgedeelte van deze zondag gelezen. ‘Waar 
zou jij het zondag over gaan hebben n.a.v. 
Amos?’, vroeg ik de deelnemers. Volgens hen 
was de kernboodschap: ‘Zwijg niet, maar doe je 
mond open tegen onrecht, blijf niet stil, ook al is 
jouw boodschap tegen dovemans oren gericht, 
zet je in voor de armen en zwakken’. Dus daar 
ga ik het zondag over hebben, mede mogelijk 
gemaakt door de gespreksgroep.  
In tegenstelling tot het bericht in de Kerkepraat 
wordt er deze zondag GEEN Heilig Avondmaal 
gevierd. 
Hopelijk tot zondag in ‘s-Heerenberg! 
ds. Henriëtte Nieuwenhuis 
 
Autodienst zondag 
Maarten Blom 0314-344314 / 06-12614558 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen afgelopen zondag, met een groet van onze gemeente, naar 
 Mw. Monique Brücker, te ‘s-Heerenberg 
 Mw. Sylvia Kupers, te ‘s-Heerenberg 
  
 
Voorbedeboek 
In de kerk bij de ingang ligt het voorbedeboek. Wilt u voor 
iemand of iets bidden, dan mag u dat hierin noteren en neemt 
de predikant het mee tijdens de gebeden. 
 
Collecten 
De opbrengst voor de diaconie gaat deze septembermaand naar Stichting Urgent 
Noden (SUN). Aan mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen wordt hulp 
geboden bij acute financiële nood. Onze diaconie steunt SUN mede door deel uit te 
maken van het dagelijks bestuur van de stichting. 
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 eredienst (2e) en kerkelijke gebouwen (3e). 
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! 
 
Start Zwerfafvalbrigade Zeddam 
Op zaterdag 17 september gaat de Zwerfafvalbrigade Zeddam officieel van start. Dit 
initiatief is voortgekomen uit de oecumenische gespreksgroep.  
De start vindt plaats in het Imminkhuis, Bovendorpsstraat 8a, Zeddam. Van harte 
welkom om dit mee te vieren en/of om mee te doen met maandelijks afval rapen. Wil 
je meer weten neem dan contact op met de coördinator van de brigade, Daniël ten 
Have (06-19099895). 

Programma 

10.00 uur          Inloop met koffie/thee en taart 

10.15 uur          Korte toelichting Zwerfafvalbrigade door Ruud Borkes (SLG) 

10.30 uur          ‘Startschot’ en korte toespraak door de wethouder, heer/mevrouw Derksen        

10.40 uur          Fotomoment met de Zwerfafvalbrigade 

11.00 uur          Aan de slag! 

Samen eten 
In tegenstelling tot wat in Kerkepraat september is gepubliceerd starten we niet op 29 
september. Op deze dag is er ook het uitje van onze ouderen. Om nu niet te hoeven 
kiezen is de eerstvolgende Samen Eten op 27 oktober 2022 in het Imminkhuis. 
Aanvang 17:30 uur. 
Je kunt je hiervoor opgeven via telefoon 06-12614558 of per mail 
naar sameneten@protestantsbergh.nl. Wees er wel op tijd bij. Het aantal deelnemers 
is maximaal 23. 
 
De Keukenbrigade 
Virgine en Christa 
Annemieke en Peter 
Jorieke en Maarten 
 
Agenda deze week 

Wanneer Wat Waar 

wo 21 sep Woensdagavondgebed Klavertje 
4 

19.30 uur, Silvolde 

do 22 sep Pauzeren op de berg des Heren 
Cantorij repetitie 

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

zo 25 sep  Kerkdienst – ds. D. Bos 
Kerk op schoot – viering  

10.00 uur, ‘s-Heerenberg 
11.30 uur Zeddam 

 
Kijk ook op onze website voor het laatste nieuws: www.protestantsbergh.nl  

mailto:sameneten@protestantsbergh.nl
http://www.protestantsbergh.nl/

