
NIEUWSBRIEF 18 december 2022
4e Advent

Genesis 38
4e Advent
God bewandelt ongedachte wegen om zijn Zoon geboren te laten worden…
Deze week bedacht ik mij dat het maar goed is dat we de voormoeders
achterstevoren behandelen in de adventstijd en niet precies de volgorde waarin ze
staan vermeld in Matteüs 1. Ik weet namelijk niet of we het hadden aangekund als we
gelijk met Tamar waren begonnen die vandaag aan de beurt is.
Het is deze adventsperiode eerlijk gezegd toch een beetje gegaan van vreemd naar
vreemder. Al die vrouwen en misschien wel helemaal Tamar wekken bevreemding.
Onze lieve Heer heeft vreemde kostgangers om zijn koninkrijk te bouwen, om weer
hoop in de toekomst te krijgen…
Tot zondag in Zeddam!
ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Autodienst zondag
Eef Duthler, 0314-651301

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

Joop en Ans Agelink, uit Zeddam
Bert Pennewaard, uit ‘s-Heerenberg

Collecten
De opbrengst voor de diaconie gaat deze decembermaand 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!



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. Ook kunt u de
kleding meebrengen naar de kerk.
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 of een andere vertegenwoordiger van de
kerk. Deze maand staat er ook een kerstwensboom waar
iedereen een wens in kan hangen.

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.

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
Zo 18 dec Kinderkerstfeest Oswalduskerk (Zeddam), 18.30

uur
Wo 21
dec

Avondgebed Advent Klavertje 4 Terborg, 19.30 uur

Do 22 dec Pauzeren op de berg des Heren
Cantorij

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

Za 24 dec Kerstavonddienst Zeddam, 22.00 uur
Zo 25 dec Kerstmorgendienst Zeddam, 10.00 uur

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

http://www.protestantsbergh.nl

