
NIEUWSBRIEF 24/25 dec 2022
Kerstavond en kerstmorgen

Lucas 2/ Matteüs 1

Kerst!
Op de school van mijn kinderen gaat het griepvirus rond. Op het nieuws hoorde ik dat
er nu officieel een griepepidemie heerst. Mocht je ziek zijn: beterschap! Hopelijk ben
je dit weekend weer fit genoeg om één van de kerstdiensten mee te maken.
In preken en gesprekken heb ik al wel eens gezegd: het draait in het geloof en in de
kerk niet om de kwantiteit, maar ik hoop dat we dit jaar na twee coronajaren in een
goed gevulde kerk kerst kunnen vieren! Wees welkom!
Het thema van de kerstavonddienst is: ‘Een schitterend licht in het donker’. Deze
dienst is wat laagdrempeliger en zal dit jaar gevuld zijn met reflecties, lichtjes en
stilte, maar ook met veel zingen, luisteren naar de cantorij en saxofoon.
Kerstmorgen gaan we verder met Matteüs 1. In de adventstijd hebben we alle
voormoeders van Jezus behandeld. Vandaag komt de moeder van Jezus aan bod:
Maria. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen al deze moeders van
Jezus? En wat kunnen we van Maria leren? De cantorij werkt mee aan deze dienst
en naast de organist ook een trompettist. Verder is er een gelegenheidskinderkoortje.
Ik hoop tot zaterdagavond of zondagmorgen in Zeddam!
ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Autodienst zondag
Eef Duthler – 0314-651301.

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

Mw. Ria Stolk, uit ’s-Heerenberg
Mw. Annie Klein Wentink, uit ‘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!



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.

Agenda deze week
Wanneer Wat Waar
Do 29 dec Pauzeren op de berg des Heren ’s-Heerenberg,10.00-13.00 uur
Za 30 dec Oudjaarsdienst

ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Zeddam, 19.30 uur

Zo 1 jan Kerkdienst – nieuwjaar
ds. Henriëtte Nieuwenhuis

‘s-Heerenberg, 10.00 uur

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