
 

 

 

  
 
 

NIEUWSBRIEF 22 Januari 2023 
 
 

 
De kerkdienst is om 10:00 uur in ‘s-Heerenberg en er zal voorgaan: 
ds. Freek Hovinga uit Winterswijk. 
 
 
Overdenking: 
De beide lezingen van deze zondag (1 Samuël 3,1-10 en Johannes 1,35-52) 
gaan over mensen die geroepen worden, dus over mensen die een roeping 
ontvangen. Maar wat is roeping en worden nu nog altijd mensen 'geroepen' 
of is dat iets van voorbije tijden? 

 
 
Schriftlezingen: 
- 1 Samuël 3,1-10 en Johannes 1,35-52. 
 
 
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 22 januari 2023:  
- Maarten Blom 0314-344314 / 06-12614558 
 
 
Collecten van 22 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 15 januari ’23 met een groet van onze 
gemeente naar: 
 
- Ella Wieringa uit ’s-Heerenberg. 
- Lola Kelder uit ’s-Heerenberg. 
 

 
 
Bericht van overlijden: 
Op maandagavond 16 januari is ons gemeentelid Christa van Veen uit ‘s-Heerenberg 
onverwacht overleden. Christa is 78 jaar geworden. Voor Christa was de kerkgang 
heel erg belangrijk. Alleen daarom al vond ze het verschrikkelijk dat ze tijdens corona 
niet naar de kerk kon. De lege plaats in de kerk zal gevoeld worden. We zullen haar 
missen. Op dinsdag 24 januari vindt de afscheidsdienst en crematie plaats in Etten, 
om 13:00 uur. De dienst is te volgen via livestream door in te loggen op: 
https://www.guv.nl/uitvaart-live-bijwonen, inlogcode MU2023-004 
We zullen Christa en haar nabestaanden gedenken in onze gebeden. 
 



 

 

 
 
Agenda: 
- Zaterdag 21 Jan. Spelletjesmiddag in het Imminkhuis om 15:00 uur. 
- Donderdag 26 Jan. Samen eten in het Imminkhuis om 17:30 uur. 
- Donderdag 26 jan. Cantorij in de Kerk van Zeddam om 19:30 uur. 
- Zondag 29 Jan. Ds. Henriëtte Nieuwehuis in ’s-Heerenberg om 10:00 uur  
   Afscheid/bevestiging  ambtsdragers m.m.v. de Cantorij 
 

 
 
 


