
 
 

NIEUWSBRIEF 4 dec 2022 
2e Advent  

Ruth 4:13-17 
 
2e Advent 

We lezen verder over de voormoeders van Jezus. Vandaag is Ruth aan de beurt. 
Nog niet zo lang geleden hebben we in de zondagse diensten het hele boekje Ruth 

gelezen, maar nu in de Adventstijd vallen toch weer andere dingen op. Om alvast wat 
te noemen: er wordt een kind geboren in Betlehem die hoop geeft niet alleen voor de 
Ruth en Naomi en hun familie, maar voor heel Israël. Ruth lijkt wel een Mariafiguur 

(of Maria een Ruthfiguur…). En zo kan ik nog wel doorgaan. Eigenlijk is het een soort 
van Oud Testamentisch Kerstverhaal. Ik ben benieuwd wat we zondag nog meer 

gaan ontdekken. Op dit moment van schrijven moet de focus van de preek nog 
geboren worden om in kersttermen te blijven spreken.  
Vandaag en de komende zondagen van december staat er ook een kledingrek in de 

kerk waar u kleding kunt ophangen bestemd voor de Kledingbank (zie bericht 
verderop). 

Tot zondag in Zeddam! 
ds. Henriëtte Nieuwenhuis 
 

Autodienst zondag 

Joke Radstake: 0314-662005 
 
Bloemengroet 

De bloemen gingen afgelopen zondag, met een groet van onze gemeente, naar 

beide doopouders: 
 Yannick en Abby Heuvel, uit ‘s-Heerenberg 

 Chantal Scheffer en Ron Hendriksen, uit Lengel 
 
Collecten 

De opbrengst voor de diaconie gaat deze novembermaand naar de Voedselbank en 
de Kledingbank. 

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 
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 
 

Adventskalender website 

Is het al opgevallen? Op onze website staat sinds deze week een adventskalender. 
Voor elke dag is er een overdenking, aangevuld met liederen, gebeden en citaten. Zo 

komen we iedere dag een stapje dichter bij Kerst. 
 

D.E. waardepunten voor de Voedselbank 

Bij de Plus in ’s-Heerenberg en de Coop in Zeddam kunnen waardepunten van 
Douwe Egberts worden ingeleverd. Deze zijn bestemd voor de Voedselbank. Je kunt 

deze ook inleveren bij Joke Radstake, Oude Doetinchemseweg 126 in ’s-
Heerenberg. 
 
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 

Wo 7 dec Avondgebed Advent Klavertje 4 

Kring zonder naam 

Zeddam, 19.30 uur 

Bij Ernst, 20.00 uur 

Do 8 dec Quilten 
Pauzeren op de berg des Heren (open 

Imminkhuis 09.30 uur 
’s-Heerenberg,10.00-13.00 
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Imminkhuis, 19.30 uur 

Za 10 dec Zwerfafvalbrigade Imminkhuis, 10.00 uur 

Zo 11 dec Kerkdienst – ds. Henriëtte 
Nieuwenhuis 3e Advent, Heilig 

Avondmaal 

Zeddam, 10.00 uur 

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

http://www.protestantsbergh.nl/

