
 

NIEUWSBRIEF 20 nov 2022 
10e van de herfst 

Gedachteniszondag 
Psalm 46 

Een veilige schuilplaats ondanks alles 
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar zullen we 
samen met nabestaanden de gemeenteleden gedenken 
die het afgelopen jaar zijn overleden. We steken de 
kaarsen aan, bidden om licht en lezen Psalm 46 die voor 
deze zondag op het oecumenisch leesrooster staat. Een 
Psalm die ons ondanks alle onzekerheid, 
oorlogsdreiging en verdriet toch vertrouwen geeft in de 
toekomst. Om maar eens een stukje te citeren: ‘God is 
voor ons een veilige schuilplaats {..}. Daarom vrezen wij 
niet.’ 
Waarschijnlijk kennen we die Lutherse berijming van de psalm nog wel beter: ‘Een 
vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de zijnen’. Psalm 46 was één van de 
favoriete psalmen van Maarten Luther. Het schijnt dat hij in donkere tijden zijn 
vrienden zou uitnodigen om deze psalm te zingen om zo weer getroost te worden en 
kracht te ontvangen. 
Mogen wij samen met de nabestaanden een plaats vinden om te schuilen, waar we 
troost, kracht en licht ontvangen. 
ds. Henriëtte Nieuwenhuis 

Autodienst zondag 
Jannie Harmsen, 0543-522978. 

Bloemengroet 
De bloemen gingen afgelopen zondag, met een groet van onze gemeente, naar 
 Dhr. Bruinshoofd, uit ‘s-Heerenberg 
 Mw. Margriet van Boggelen, uit ‘s-Heerenberg 

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! 
Ventilatie in de kerk 
Misschien is het goed om nog eens naar voren te brengen dat onze gemeente de 
adviezen van de landelijke PKN volgt waar het gaat om corona. Op dit moment geldt 
nog de nodige waakzaamheid. Dat betekent concreet dat er tijdens de kerkdienst 
geventileerd kan worden. Houd daar rekening mee door bijvoorbeeld een extra vest 
aan te trekken of uw jas aan te houden tijdens de kerkdienst. Zo proberen we bij te 
dragen aan een veilige omgeving voor iedereen. 

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.  

Workshop: Adventskrans maken voor volwassenen en 
kinderen! 
Onder begeleiding van de ervaren bloemschikkers 
Willemien Onstenk uit onze gemeente en Gerard van den 
Broek (PG Gendringen-Bontebrug) maken we een eigen 
unieke krans om de adventstijd ook thuis nog wat intenser 
te beleven. Tegelijkertijd is het een prachtige gelegenheid 
om elkaar tussen het fröbelen door wat beter te leren 
kennen. 

We nodigen u uit op vrijdagavond 25 november om 19.30 uur. Mocht u deze avond 
niet kunnen, dan zijn er een paar plekjes vrij op zaterdagmorgen 26 november. Deze 
ochtend is speciaal voor kinderen en hun ouder(s) en begint om 10.00 uur. Beide 
workshops vinden plaats in het Imminkhuis in Zeddam. 
U kunt zich voor deze workshops voor 18 november opgeven bij Gerard van den 
Broek (g.merenbroek@gmail.com of 06-34857089). Na opgave volgt een lijst met 
benodigdheden. Voor de zaterdagsessie graag even laten weten hoeveel 
volwassenen meekomen met de kinderen (i.v.m. de begeleiding). 

Avondgebed Klavertje 4 
De maand november gaan de avondgebeden van Klavertje 4 NIET door. 

mailto:nieuwsbrief@protestantsbergh.nl
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Beleidsplan 2023 - 2026 van onze gemeente 
Op 8 november is in de Kerkenraadsvergadering het Beleidsplan voor de jaren   
2023 - 2026 vastgesteld. Op woensdag 30 november wordt dit plan gepresenteerd 
aan de gemeente op de gemeenteavond in de kerk in Zeddam.  De avond begint om 
20.00 uur, de inloop is vanaf 19.45 uur. De 
presentatie zal ook via internet te volgen zijn. 
Nadere details hierover volgen nog.  
Het beleidsplan is terug te vinden via deze link en 
aankondigingen in de komende nieuwsbrieven. 
Wij nodigen je heel hartelijk uit om op deze avond 
aanwezig te zijn. Het is prettig als jullie vragen 
hebben over het beleidsplan die van te voren in te 
dienen bij Peter van de 
Weerd (pa.vandeweerd@gmail.com) 

De beleidscommissie bestaande uit: Gerrit 
Bloemendal, Ernst Haagsman, Else Kaiser, 
Henriëtte Nieuwenhuis, Hans Otte, Peter van de 
Weerd (voorzitter) en Harry Wentink heeft als motto gekozen voor “Mogen onze 
keuzes een afspiegeling zijn van hoop in onzekere tijden”, want dat is waarop wij 
hopen dat we met elkaar en Gods hulp de komende jaren gemeente mogen zijn die 
omziet naar elkaar en onze naaste. Graag tot ziens op 30 november in de kerk van 
Zeddam! 
Hartelijke groet namens de beleidscommissie, 
Peter van de Weerd. 

Agenda deze week 

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

Wanneer Wat Waar

Wo 23 nov Pelgrimeren 9.30 uur, Imminkhuis

Do 24 nov Quiltgroep 
Cantorij

9.30 uur, Imminkhuis 
19.30 uur, Imminkhuis

Vr 25 nov Adventskrans workshop Klavertje 4 19.30 uur, Imminkhuis

Za 26 nov Adventskrans workshop kinderen 
Klavertje 4

10.00 uur, Imminkhuis

Zo 27 nov Kerkdienst – ds. Henriëtte Nieuwenhuis 
(1e Advent) 
In deze dienst worden 2 kinderen 
gedoopt.

10.00 uur, ‘s-Heerenberg

https://www.protestantsbergh.nl/uploads/klant445/files/beleidsplan%202023-2026%20versie%20naar%20kerkenraad%5B3089%5D.pdf
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