
NIEUWSBRIEF 11 dec 2022
3e Advent

Jozua 2 en 6:24-25
Heilig Avondmaal

3e Advent
Zondag lezen we het verhaal van voormoeder Rachab. Als kind vond ik dit al een
heel spannend heldenverhaal. Wat een dappere vrouw was die Rachab toch! In de
kinderbijbel werd altijd over ‘herbergierster’ gesproken, pas later kwam ik erachter dat
dit een nogal vrije vertaling is van ‘hoer’. Ze wordt steevast ‘Rachab de hoer’
genoemd in het boek Jozua. Nu je deze achtergrond weet, kun je haar dan nog wel
een held noemen? En kun je überhaupt nog over helden spreken? Deze vraag kwam
recent ook naar voren in de media. Het vernieuwde verzetsmuseum in Amsterdam
heeft ervoor gekozen om het niet te doen: zij spreken over verzetsmensen en niet
over verzetshelden. Want, zeggen zij, mensen kunnen heldhaftig zijn, maar zijn nooit
voor 100% een held. Of kun je gewoon van heiligen spreken hoewel het geen
heiligen zijn? We buigen ons over dit heldenthema en vieren met elkaar het Heilig
Avondmaal.
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 Helma Krachten, Stokkum
Dhr Jan en Mw Riet van Dijk, ‘s-Heerenberg

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

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!

Kerstwensboom
In ’s-Heerenberg staan onze kerkdeuren deze
decembermaand weer elke dag open. Voorbijgangers en
gemeenteleden kunnen een kaarsje aansteken of even
zitten. Op donderdag is de predikant aanwezig. Deze maand
staat er ook een kerstwensboom waar iedereen een wens in
kan hangen.

Stilte workshop Klavertje 4
De Adventstijd geldt als een periode van bezinning en verwachting. Daarom is er op
maandag 12 december een speciale Stilte workshop voor alle Klavertje 4 gemeenten.
Het thema van deze avond is ‘Uitzien naar Jezus’ komst’. De avond vindt plaats in
Zeddam en duurt van 19.30-20.30 uur.

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.
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Kinderkerstfeest – ‘Een ruimteschip met een kerstgeheim’
Kerstfeest voor kinderen door kinderen. Het wordt een prachtig schouwspel waarbij je
je allereerst in de ruimte waant als je de kerk binnenkomt en gaandeweg het verhaal
meegenomen wordt naar warmte, liefde en licht van Kerstmis! Iedereen is welkom!
Entree is gratis, maar een vrije gift wordt gewaardeerd.
Let op: de kerk wordt niet volledig verwarmd. Trek een warme jas aan en neem
eventueel een fleecedekentje mee!

Warme huiskamer Averhof Beek
In de Averhof in Beek (Pater Gerritsenstraat 5) kun je deze maand elke zondag
terecht voor een kop koffie en een kop soep. Vanaf 10.30 uur (na de livestream
parochie Didam) inloop met koffie en daarna een kop soep. De huiskamer is in ieder
geval op zondag open tot januari.

Agenda deze week

Wanneer Wat Waar
Ma 12 dec Stilte workshop Klavertje 4 Zeddam, 19.30 uur
Di 13 dec Kerstmiddag senioren De Gracht, 14.30 uur
Wo 14 dec Koffiedrinken

Avondgebed Advent Klavertje 4
Gespreksgroep Op verhaal
komen

Olde Posthuus, 10.00-12.00 uur
Silvolde, 19.30 uur
Imminkhuis, 19.30 uur

Do 15 dec Pauzeren op de berg des Heren
(open kerk)
Cantorij

’s-Heerenberg,10.00-13.00 uur

Imminkhuis, 19.30 uur
Zo 18 dec Kerkdienst – ds. Henriëtte

Nieuwenhuis 4e Advent
Kinderkerstfeest (oecumenisch) –
‘Een ruimteschip met een
kerstgeheim!’

Zeddam, 10.00 uur

Oswalduskerk, 18.30 uur

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

http://www.protestantsbergh.nl

