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Oud & Nieuw

Oud & Nieuw
Persoonlijk kijk ik met een positief gevoel terug op
beide kerstdiensten. Fijn om weer met gevulde kerken
kerst te vieren en de inbreng van zoveel
gemeenteleden maakt mij erg blij. Ik hoop dat jullie
allemaal goede kerstdagen hebben gehad!
De dagen gaan richting het einde van het jaar 2022.
Oud en Nieuw valt dit jaar middenin een weekend,
dus de eerste dag van 2023, is ook de eerste dag van
de week. Mooi om samen in de kerk het nieuwe jaar
te beginnen. Onze aandacht in deze dienst gaat uit
naar vooral de naamgeving van Jezus (Lucas 2:21).
Het avondgebed op oudjaarsavond vindt rondom de
tafel plaats, een kleine knipoog naar ons jaarthema
‘aan tafel’. Aan de hand van verschillende symbolen
op tafel overdenken we het afgelopen jaar.
Let op: oud is in Zeddam en nieuw in ’s-Heerenberg.
Alvast een goede jaarwisseling toegewenst en Gods zegen voor het nieuw jaar!
ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Autodienst
31 dec – Joke Radstake (0314-662005)
1 jan – Jannie Harmsen (0543-522978)

Bloemengroet
De bloemen gingen afgelopen zondag, Kerstmorgen, met een groet van onze
gemeente, naar mw. Willemien Onstenk, uit Wijnbergen

Collecten
De opbrengst voor de diaconie gaat deze januarimaand naar Kindsoldaten,
Amnesty International.
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!



Bericht van overlijden
Op 26 december is Jacoba Petronella Pors uit Beek overleden. Coby is 71 jaar
geworden.
De afscheidsdienst zal plaatsvinden op 2 januari, om 13.30 uur in de kerk van
’s-Heerenberg. Aansluitend wordt ze op de begraafplaats aldaar begraven.
We wensen de nabestaanden Gods nabijheid toe en gedenken hen zondag in de
voorbeden.

Lied van de maand
De maand januari leren we weer een nieuw lied, het zogenaamde ‘lied van de
maand’. Deze keer is dat lied 528. Een lied dat goed past in de Epifaniëntijd.

Omdat Hij niet ver wou zijn
is de Heer gekomen.
Midden in wat mensen zijn
heeft Hij willen wonen.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.
Midden onder u staat Hij die gij niet kent.

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 5 jan Quilten

Cantorij
Imminkhuis, 9.30 uur
Imminkhuis, 19.30 uur

Zo 8 jan Kerkdienst
ds. Klaas Bakker uit Doetinchem

Zeddam, 10.00 uur

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