
 
 

NIEUWSBRIEF 6 nov 2022 
8e van de herfst 

Diaconale zondag (zondag na Dankdag) 
Exodus 16 

 

Hamsteren of danken? 

Afgelopen woensdag was het Dankdag. 

Daarom staat deze zondag in het teken hiervan 
en is een diaconale zondag. De dienst is mede 
voorbereid door de diakenen. Tijdens de laatste 

diaconievergadering hebben we liederen en 
teksten gekozen en Exodus 16 met elkaar 

gelezen. De diakenen helpen ook mee in de 
uitvoering van de dienst. 
Exodus 16 gaat over het volk Israël in de woestijn en over het manna uit de hemel 

dat zij ontvangen. De een verzamelt veel, de andere weinig, maar er is genoeg voor 
iedereen. Ze mochten niet wat tot de volgende dag bewaren, maar toch gingen er 

sommige mensen hamsteren. Wat dat betreft niets nieuws onder de zon. Aan het 
begin van de coronapandemie gebeurde dat ook. In tijden van onzekerheid kiezen 
we liever het zekere voor het onzekere toch? 

Vandaag willen we ons weer samen gaan oefenen in het danken, want er is genoeg 
voor iedereen! Hopelijk tot zondag in ‘s-Heerenberg! 

ds. Henriëtte Nieuwenhuis 
 
Autodienst zondag 

Eef Duthler 0314-651301 
 

Bloemengroet 

De bloemen gingen afgelopen zondag, met een groet van onze gemeente, naar 
 Dhr. Joop Agelink, uit Zeddam 

 Mw. Jannie Wentink, uit Wijnbergen 
 

Collecten 
De opbrengst voor de diaconie gaat deze novembermaand naar Hospice 
Rozenheuvel in Rozendaal (Leger des heils). 

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! 



Kerstdienst voorbereiden 

Op maandag 7 november bereidt een klein groepje met de dominee en 
cantorijdirigent de Kerstmorgendienst voor. Er kunnen nog best een paar mensen bij. 

Sluit gerust aan om 9.30 uur in de consistorie van ’s-Heerenberg. 
 
Voedselbank actie 

De GEACTIVEERDE Nationale Postcode Loterij cadeaukaart van € 12,50 kan bij mij 
ingeleverd worden t/m 13 november voor de Voedselbank Montferland. Adres: Oude 

Doetinchemseweg 126, ’s-Heerenberg. 
Op dit moment al 12 ontvangen. Alvast dank voor uw bijdrage aan de Voedselbank. 
Joke Radstake 

 
Liedmiddag ‘Psalmen anders’ – Klavertje 4 

Zaterdagmiddag 19 november a.s. organiseert Klavertje 4 een liedmiddag rond de 
nieuwe bundel “Psalmen Anders”. De middag begint om 13.30 uur en sluit rond 
17.00 uur af met een korte vesperdienst. De liedmiddag wordt gehouden in de 

protestantse kerk in Gendringen. Iedereen die van zingen houdt is van harte welkom! 
Deelname is gratis. U kunt zich tot 10 november a.s. aanmelden via Theo Menting: 

tel. 06-34114190 of per mail: ds.theomenting@online.nl. 
 
Decemberactie voor de Kledingbank 

In de decembermaand is de diaconale collecte bestemd 
voor de Voedsel- en Kledingbank Montferland. Gaat u 

uw kast opruimen en heeft u schone en hele kleding die 
u niet meer draagt, neem dan contact op met diaken 
Else Kaiser. We maken een afspraak wanneer u het 

kunt brengen of wij het bij u ophalen. 
Hartelijk dank namens de diaconie! 

 
Nieuwsbrief 

Zijn er activiteiten die extra onder de aandacht gebracht moeten worden. Of zijn er 

last minute wijzigingen? Geef deze dan door via het email adres van de wekelijkse 
digitale nieuwsbrief: nieuwsbrief@protestantsbergh.nl. Voor de gemeenteleden 

zonder emailadres: we nemen zoveel mogelijk informatie mee op de zondagse 
liturgie.  
 

Agenda deze week 

 
Wanneer Wat Waar 

Ma 7 nov Kerstdienst voorbereiden 9.30 uur, consistorie ‘s-

Heerenberg 

Woe 9 nov Koffiedrinken 
Avondgebed Klavertje 4 

Gespreksgroep ‘Op verhaal komen’ 

10.00 uur, Olde Posthuus 
19.30 uur, ’s-Heerenberg 

19.30 uur, Imminkhuis 

Do 10 nov Quiltgroep 
Cantorij 

9.30 uur, Imminkhuis 
19.30 uur, Imminkhuis 

Zo 13 nov Kerkdienst – ds. Natalie da Costa 10.00 uur, ‘s-Heerenberg 

 

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

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

