
 
 

NIEUWSBRIEF 27 nov 2022 
1e Advent / Doopdienst 

Matteüs 1:6 en 2 Samuël 11: 1-5,26-27 en 12:1-9,13-15,24 
 
1e Advent 
In deze adventsperiode lezen we verhalen over de voormoeders van Jezus die 
worden genoemd in Matteüs 1. Ook de kinderen lezen deze verhalen in de 
kinderkerk. Elke week zingen we samen een nieuw couplet van het 
adventsprojectlied. Dit is tevens het ‘lied van de maand’. 
Vandaag staat Batseba centraal. Of ‘die van Uria’ zoals het er staat in Matteüs 1. Ik 
ben benieuwd wat we over haar gaan ontdekken. 
In deze dienst worden twee kinderen gedoopt: Jake Heuvel en Chiem Florian Ferre 
Hendriksen. Het water van de doop als teken van hoop. Mooi om met zo’n zichtbaar 
teken de adventstijd te beginnen! De cantorij zingt ook mee in deze dienst o.l.v. Jos 
Thomassen. 
Tot zondag in ’s-Heerenberg. 
ds. Henriëtte Nieuwenhuis 
 
Autodienst zondag 
Peter van de Weerd 06 – 4684 3211. 
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen afgelopen zondag, met een groet van onze gemeente, naar 
 Dhr. Ingelaat, uit ‘s-Heerenberg 
 Mw. Matty Wentink, uit Azewijn 
 
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! 
 
Kerstbijeenkomst senioren: 
Op dinsdag 13 december zal er vanaf 14.30 uur (tot ongeveer 17.30 uur) een 
kerstbijeenkomst voor de senioren worden gehouden in De Gracht in ‘s-Heerenberg. 
U kunt zich hiervoor opgeven bij: 
Gré van Rooy – lamvanrooij@hotmail.com – 0314 – 66 27 07 

mailto:lamvanrooij@hotmail.com


Rie Markvoort – lmarktvoort@kpnmail.nl – 06 20 17 23 23 
Het is ook mogelijk zo nodig gebruik te maken van onze Autodienst. Hiervoor graag  
uiterlijk maandag 12 december contact opnemen met Eef Duthler, tel. 06-
12361403 
 
Een hartelijke groet van de Seniorencommissie 
Crisje van Koot, Annemieke van de Weerd, Gré van Rooij en Rie Markvoort 
 
Gemeenteavond 
U bent van harte uitgenodigd op de gemeenteavond van 30 november! We beginnen 
om 20.00 uur in de kerk van Zeddam. Op deze avond wordt het nieuwe beleidsplan 
gepresenteerd. Daarnaast zullen de cijfers worden toegelicht. Kunt u niet in persoon 
aanwezig zijn, dan kunt u via deze link de gemeenteavond live meekijken of op een 
later moment terugkijken: 
https://www.protestantsbergh.nl/kerkdienst.aspx?lIntNavId=14768&lIntEntityId=1796
73 
 
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.  
 
Avondgebed Klavertje 4 
In de Adventsperiode is er elke week wel een avondgebed. Elke week in een andere 
gemeente van Klavertje 4. Houd daarvoor de agenda in de gaten. 
 
Agenda deze week 

Wanneer Wat Waar 

Di 29 nov Oecumenische gespreksgroep 14.00 uur, Imminkhuis 

Wo 30 nov Avondgebed Advent Klavertje 4 
Gemeenteavond 

19.30 uur, Gendringen 
20.00 uur, kerk Zeddam 
(inloop 19.45 uur) 

Do 1 dec Pauzeren op de berg des Heren (open 
kerk) 
Maandelijkse activiteit Oekraïners 
Cantorij 

10.00-13.00 uur, ‘s-
Heerenberg 
15.00 uur, Specialized  
19.30 uur, Imminkhuis 

Zo 4 dec Kerkdienst – ds. Henriëtte 
Nieuwenhuis (2e Advent) 

10.00 uur, Zeddam 

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