
NIEUWSBRIEF 8 Januari 2023
kleur: wit, de kleur van het licht dat God schept, van de hoop, van het nieuwe

leven.

Kerkdienst om 10.00 uur in ‘s-Heerenberg en zal voorgaan:
ds. Klaas Bakker uit Doetinchem

Overdenking:
Mensen van buiten worden nogal eens met argwaan bekeken. Wat komen ze hier
doen? Als ergens een AZC wordt geopend voor vluchtelingen wordt er dan ook vaak
gedemonstreerd. In de Harskamp was dat ook zo. Tot de vluchtelingen een gezicht
gekregen en een naam. Ineens werden ze naasten en de protesten verstomden.
Vandaag komen we ook mensen van buiten tegen. Magiërs, mensen met kijk op
sterren. En juist een ster brengt hen in beweging. Zij zien wat de insiders ontgaat.
Soms zijn het mensen van buiten die je oog geven voor wat er vlak bij je gebeurt.
In de traditie zijn deze drie magiërs koningen geworden. Dat komt door de woorden
van Psalm 72. In het derde couplet lezen we: ‘Tarsis en Scheba’s verre stranden,
breng hem uw overvloed. Gij koningen van alle landen, val deze heer te voet’. Zo zijn
de magiërs, ook wel wijzen genoemd, koningen geworden van volken in den
vreemde. Die komen nu naar Bethlehem.
Klaas Bakker

Schriftlezingen:
- Jesaja 60:1-6 en Mattheus 2: 1-12

Aanmelden autodienst:
Als u gebruik wilt maken van de autodienst, wilt u dan de dienstdoende 'chauffeur'
bellen op: vrijdagavond na 19.00 uur?

Autodienst zondag 8 januari 2023:
- Peter v.d. Weerd - 06-46843211

Collecten van 8 Januari 2023:
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.



- Erediensten en kerkelijke gebouwen:
De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst (2 e ) en de
kerkelijke gebouwen (3 e ). 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!

Bloemengroet:
De bloemen gingen afgelopen zondag 1 januari ’23 met een groet van onze
gemeente naar:

Gerrit en Joke Radstake.

Aan tafel met… een spelletje!
Het is van alle tijden en voor alle leeftijden: met z’n allen gezellig rond de tafel met
een spelletje!
Daarom organiseren wij een ouderwets gezellige spelletjesmiddag
op zaterdag 21 januari 2023 in het Imminkhuis.
Iedereen – jong en oud! – is daar van harte welkom.
Het zou leuk zijn als kinderen de nieuwste spelletjes
komen uitleggen aan èn spelen met ouderen.
Andersom zijn er misschien spellen die de jeugd niet
kent. Breng dus allemaal een (favoriet) spelletje
mee. Er is wel een voorwaarde: het spel mag niet te
lang duren… dus géén monopoly!

Even noteren: zaterdag 21 januari om 15.00 uur
spelletjesmiddag in het Imminkhuis.
De innerlijke mens wordt ook niet vergeten. We
eindigen met lekkere frites en een snack. Uiterlijk om
18.00 uur sluiten we de middag af.
Vanwege de catering is aanmelden wel handig.
Stuur mij voor 18 januari even een mailtje:
g.vreuls@gmail.com Of bel naar 0314-652307.
Graag tot dan!
Namens de werkgroep gemeenteactiviteiten,
Gerry Vreuls
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Agenda:
Woensdag 11 Jan. Koffieochtend in het ’t Olde Posthuus van 10 tot 12 uur

Woensdag 11 Jan. Pelgrimeren in het Imminkhuis om 09.30 uur

Woensdag 11 Jan. Op verhaal komen in het Imminkhuis om 19.30 uur.

Woensdag 11 Jan. Kring zonder naam is Thuis, om 20.00 uur

Donderdag 12 Jan. Cantorij in het Imminkhuis om 19.30uur.

Zondag 15 Jan. Ds. Henriëtte Nieuwehuis in ’s Heerenberg om 10.00 uur

Zondag 15 Jan. Viering week van het gebed in Zeddam om 17.00 uur.  


