
 
 

NIEUWSBRIEF 15 januari 2023 
Johannes 2:1-11 

2e na Epifanie 
 
Volharden 
Als ik de verhalen uit Iran en Oekraïne 
goed tot me door laat dringen, dan kan ik 
mij verwonderen over hun volharding. Ze 
geven niet op! Ze houden vol ondanks 
hun omstandigheden. Ze blijven hoopvol, 
ook al is alle geur en kleur verdwenen uit 
hun leven. Ook al is hun glas half leeg. 
In het verhaal dat we zondag lezen vind 
ik de moeder van Jezus zo’n figuur die 
stug blijft volhouden zelfs als de wijn op is, zelfs na een ontmoedigende reactie van 
Jezus gaat ze verder. 
Hoe gaan wij verder als er geen wijn meer is, als er weinig reden is tot blijdschap?  
Hier staan we zondag samen bij stil. Hopelijk tot dan in ’s-Heerenberg! 
ds. Henriëtte Nieuwenhuis 
 
Autodienst  
15 jan – Joke Radstake (0314-662005)  
 
Bloemengroet 
De bloemen gingen afgelopen zondag met een groet van onze gemeente, naar  
 Mw. Jo van Dijk uit ‘s-Heerenberg   

Joke en Piet Verstraete uit ‘s-Heerenberg 
 
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! 
 
  



Week van gebed 
Het is nog even wennen, maar vanaf dit jaar doen we helemaal mee met de Week 
van gebed in januari en niet zoals we gewend waren met de Wereldgebedsdag in 
maart. Het thema is dit jaar: Doe goed, zoek recht’.  
Van harte uitgenodigd om mee te doen!  
Er zijn twee mogelijkheden.  
Op 15 januari met een oecumenische viering om 17.00 uur in de kerk van Zeddam. 
Voorbereid door de oecumenische werkgroep. Aansluitend met een bakje soep in het 
Imminkhuis. 
Op 18 januari in de vorm van persoonlijke gebeden om 19.30 uur ook in Zeddam. De 
begeleiding van deze bijeenkomst is in handen van ouderling Ernst Haagsman. 
 
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 graag aanmelden. Stuur mij voor 18 januari even een mailtje: 
g.vreuls@gmail.com Of bel naar 0314-652307. Zo nodig kan vervoer 
geregeld worden. Graag tot dan! 
Namens de werkgroep gemeenteactiviteiten, Gerry Vreuls 
 
Agenda deze week 

Wanneer Wat Waar 

Zo 15 jan Oecumenische gebedsviering 
(Week van gebed) 

Zeddam, 17.00 uur 

Woe 18 jan Gebedsbijeenkomst (Week van 
gebed) 

Zeddam, 19.30 uur 

Do 19 jan Cantorij Imminkhuis, 19.30 uur 

Za 21 jan Aan tafel… met een spelletje 
Opgeven bij Gerry Vreuls 
(g.vreuls@gmail.com of 0314-
652307) 

Imminkhuis, 15.00-18.00 uur 
(inclusief eten!) 

Zo 22 jan Kerkdienst - ds. F. Hovinga ’s-Heerenberg, 10.00 uur 

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