
 
 

NIEUWSBRIEF 16 oktober 2022 
5e van de herfst 

1 Korintiërs 11:17-26 
‘Aan tafel’ 

Viering van het Heilig Avondmaal 

 
‘Aan tafel’ 

Vroeger hing dit schilderij van Leonardo 
Da Vinci bij ons in de woonkamer. Ik 
denk dat dit misschien wel het meest 

beroemde schilderij is met het tafereel 
van het laatste Avondmaal van Jezus 

en zijn leerlingen.  
Het Bijbelgedeelte dat we vandaag 
lezen valt denk ik ook wel in de 

categorie meest beroemde verzen uit de 
Bijbel. Het zijn de woorden die we gebruiken bij elke viering van het Heilig 

Avondmaal. We staan vooral stil bij vers 26 ‘Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit 
de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat Hij komt.’ 
Na de dienst waarin het Avondmaal wordt gevierd schuiven we weer bij elkaar aan 

tafel voor de koffie en een tafelgesprek over het Avondmaal. We kleden de tafels aan 
met de tafelkleden van de Startzondag. En ik herhaal de oproep uit de Kerkepraat: 
Bak wat lekkers en neem dat mee om met elkaar te delen. Dat is al best een 
mooie Tafelgedachte toch? 

Hopelijk tot zondag in Zeddam! 

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. Alie Wensink, uit Zeddam 
 Mw. Corry Leenen, uit Zeddam 
  

 
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 zondag naar het Passion. Afgesproken is 

met de Klavertje 4 gemeenten dat de collecten in de Avondmaalsdiensten naar ons 
gezamenlijk project gaan. 



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! 
 
Samen Eten 27 okt 

Er is nog plek om aan te schuiven om een gezamenlijke maaltijd te nuttigen. Virgin 
en Christa zullen dan voor een heerlijke maaltijd zorgen. 
De locatie is het Imminkhuis en we beginnen om 17:30 uur op 27-10-2022. 

Je kunt je nog aanmelden via e-mail sameneten@protestantsbergh.nl of bij Maarten 
Blom (06-12614558). 

De keukenbrigade 
 
Agenda deze week 

Wanneer Wat Waar 

di 18 okt Informatieavond Indonesiëreis 20.00 uur, Imminkhuis 

wo 19 okt Woensdagavondgebed Klavertje 
4 

19.30 uur, Silvolde 

do 20 okt Pauzeren op de berg des Heren 
Cantorij repetitie 

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

zo 23 okt  Kerkdienst – ds. Christa Klaver, 
uit Beek 

10.00 uur, Zeddam 
 

do 27 okt Samen Eten 17.30 uur, Imminkhuis 

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

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

