
 
 

NIEUWSBRIEF 29 januari 2023 
1 Korintiërs 1:18-31 

4e na Epifanie 
Verbintenis ambtsdragers 

(N)iemanden 

Over iemanden en niemanden gaat het zondag. En verder houd ik het mysterieus.  
Het belangrijkste is dat in deze dienst Geertje Bosman en Anneke Borkus hun 

verbintenis als ambtsdrager vernieuwen, want ze zullen hun ambtswerk als ouderling-
kerkrentmeester voortzetten. Daarom is het een feestelijke dienst waarbij ook de 
cantorij haar medewerking verleent. Ik hoop tot zondag in ‘s-Heerenberg, want door 

onze aanwezigheid als gemeente spreken we zonder woorden uit dat we met ze 
meeleven en -werken, hoewel er vast ook andere manieren zijn waarop we dat kunnen 

uiten. 
Breng ons samen, één in Uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; verbonden in liefde, 
die U aan ons geeft 

ds. Henriëtte Nieuwenhuis 
 
Autodienst  

29 jan - Gerrit Bloemendal  - 06-50267502   
 

Bloemengroet 

De bloemen gingen afgelopen zondag met een groet van onze gemeente, naar  
 Gerrie Kersjes, uit Zeddam 

 Corrie Moltmaker, 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! 
 
  



 

 
Agenda deze week 
Wanneer Wat Waar 

Di 31 jan Oecumenische gespreksgroep Imminkhuis, 14.00 uur 

Wo 1 feb Kring zonder naam Pastorie, 20.00 uur 

Do 2 feb Quilten 

 

Pauzeren op de berg des Heren 

 

Activiteiten voor Oekraïners 

 

Cantorij  

Zeddam, 9.30 uur 

 

’s-Heerenberg, 10.00-13.00 uur 

 

Specialized, 15.00 uur 

 

Imminkhuis, 19.30 uur 

Za 4 feb Kerkenradenochtend Klavertje 4 Silvolde, 10.00 uur 

Zo 5 feb Kerkdienst, ds. Henriëtte 
Nieuwenhuis 

Zeddam, 10.00 uur 

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

http://www.protestantsbergh.nl/

