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Bedankje

TER OVERWEGING
Getuigen
(Ds. Henriëtte Nieuwenhuis)

Een stuk of twaalf gemeenteleden durfden de uitdaging aan om tijdens de
Veertigdagentijd het hele Marcus Evangelie te lezen. De een deed het alleen, de
ander samen. Sommige deelnemers deelden regelmatig hun ervaringen met het
groepje, anderen hielden het voor zichzelf. Kortom: iedereen deed het op zijn of
haar eigen manier.
Vier gemeenteleden komen aan het woord: hoe is het hen vergaan?

Gerrit:
‘Het Marcus evangelie "de challenge"
was voor mij een echte challenge, want
ik heb nog nooit 40 dagen achter
elkaar uit de bijbel gelezen. Het is geen
excuus, maar ik ben ook niet
opgegroeid met lezen uit de bijbel.
Leuk vond ik wel het korte contact met
een van de andere deelnemers -zowel
voor als na die tijd- wat erop neer
kwam dat we het alle twee toch een
opgave vonden om het 40 dagen lang
1234
vol te
houden, maar ik heb wel
begrepen dat ons dat alle twee gelukt
is’.

Peter:
‘Eigenlijk voor het eerst in mijn leven heb ik dit evangelie in deze 40
dagen tijd in zijn geheel en wat dieper mogen doornemen. Het was
een leerzame en waardevolle expeditie, waar nog ontelbaar veel
vragen, mysterie, onbegrip en ongeloof resteren, maar ook een
verhaal van bemoediging en hoop en richting waar het in dit leven
om gaat. Ik hoop dat we als het straks weer mogelijk is om dichter bij
elkaar te komen als groep nog eens van gedachten mogen wisselen
over wat we gelezen hebben. We hebben 2000 jaar geschiedenis
achter de rug waarin het christendom zich heeft ontwikkeld. Onze
westerse maatschappij is ervan doordrenkt en alle stromingen
hebben er de kenmerken van, ook die zelfs die ons van God
afbrengen, maar al die stromingen die zeggen dat God dood is of niet
meer relevant is, geven mij het geloof dat de woorden van Jezus er
echt toe doen in dit leven. Woorden die de waardigheid van de
mens en de wereld waarin hij leeft overeind houden. Woorden die
we steeds weer opnieuw tot ons moeten laten komen, omdat we
zelf ook bij het tellen der jaren veranderen in denken en doen,
maar ons vast moeten blijven houden aan “Ik zal er zijn”. 1
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VAN DE REDACTIE

Alweer een maand voorbij... Ook in deze mei-uitgave
van Kerkepraat 2.0 weer verschillende interessante
artikelen en praktische wetenswaardigheden. We
kunnen nog even genieten van de prachtige
bloemschikkingen in de Stille Week en met Pasen. We
zien dat diverse activiteiten weer worden opgepakt en
ds. Nieuwenhuis neemt ons mee in de wereld van
toga’s en witte boordjes. Bijzonder verhelderend! Ook
het ‘verslag’ van de Marcus-challenge is de moeite
van het lezen waard.
De redactie is elke keer weer blij met alle bijdragen
die geleverd worden en stelt met plezier het blad
samen. We weten nog niet hoe het kerkblad er in de
toekomst uit gaat zien, maar het is duidelijk dat er wel
behoefte is aan het delen van nieuwtjes en andere
informatie. Een ding is wel zeker, het kerkblad blijft
in kleur verschijnen. Behalve dat het prettig leest,
biedt het ook zoveel meer mogelijkheden, want… een
beeld zegt soms meer dan 1000 woorden!
Veel kijk- en leesplezier!
Ingezonden stukken zijn op persoonlijke titel.
De redactie behoudt zich het recht voor om
ingezonden kopij:
– niet op te nemen;
– in een volgend nummer op te nemen;
– in te korten met behoud van de strekking van de
inhoud.
Kopij voor de maand juni uiterlijk op zaterdag 22 mei
insturen naar:
redactie-kerkepraat@protestantsbergh.nl
of per post naar Gerry Vreuls, Kilderseweg 25,
7038 EH Zeddam.
De volgende Kerkepraat verschijnt in de week van
31 mei.
Redactie:
Willemien Onstenk, tel.: 06-43233461 of
0314-323985
Gerry Vreuls, tel.: 0314-652307 of 06-23234890

Als u het voldoende vindt om alleen een digitale
versie te ontvangen, wilt u dit dan s.v.p. doorgeven
aan de redactie.
Op die manier sparen we natuurlijk wel het milieu èn
we besparen op de kosten!
Let op! Het hangt een beetje van uw e-mailaccount af,
maar het kan zijn dat Kerkepraat 2.0 in de spam of in
het postvak ‘reclame’ terecht komt. Check dit zo
nodig voor alle zekerheid even.

Carolien:
‘Ik vond het een mooie ervaring om het Marcus-evangelie
in 40 dagen te lezen. Dit is voor het eerst geweest dat ik wat
betreft de bijbel(verhalen) zo bewust naar Pasen heb
toegeleefd. Voorheen hoorde of las ik altijd maar
fragmenten van de evangeliën, van het verhaal richting
Pasen, van Jezus' wonderen. Ik houd van context, van het
totaalplaatje. Zo kan ik me beter inleven, beter een mening
vormen, 'het' beter plaatsen, interpreteren. Daarom vond ik
de Marcus-'challenge' ook zo leuk en fijn om eens te doen.
Voor het eerst heb ik het totale verhaal (hoe beperkt
Marcus ook is in zijn beschrijvingen) voorafgaand aan
Pasen gelezen. Ik kon me op deze manier beter inleven (in
Jezus en zijn leerlingen), het complete verhaal (inclusief het
paasverhaal) beter begrijpen en het hele verhaal beter op
me in laten werken. Interpretaties van mede-lezers in de
challenge hielpen me om soms op een andere manier naar
een tekst te kijken en de challenge vol te houden’.
Maarten:
‘Ja, de Veertigdagentijd 2021 zit erop. Die veertig dagen
zal ik niet zo gauw vergeten. Van huis uit ben ik niet zo’n
vaste bijbellezer. Toen ik Henriëtte liet weten ook mee te
doen om het Marcus evangelie te lezen, ja waarom niet.
Kan toch geen kwaad. Je leert er altijd van. Niet beseffend
dat dit op mij een impact zou hebben. Al snel kwam ik er
achter dat het meer kennis vraagt om teksten te begrijpen.
Tja, en dan begint het. Twijfel. In de afgelopen 2000 jaar
zijn er vele uitleggen beschreven. Zou Marcus het idee
gehad hebben dat wij 2000 jaar bezig zijn om zijn teksten te
begrijpen? Of was het juist God, die via Petrus de verhalen
door Marcus liet opschrijven?’
Dankzij een preek van ds. Deodaat van der Boom over de
ongelovige Thomas, over feiten en beleving kwam alles bij
elkaar voor Maarten: ‘het evangelie kon worden afgesloten
en ik besefte mij dat feiten voor mij de overhand hebben en
dat de beleving minder is. Er is nog een weg te gaan voor
mij’.
Deze ervaringen deel ik niet in
Kerkepraat om je een
minderwaardigheidsgevoel te
geven, omdat je deze challenge
niet bent aangegaan. Zie deze
verhalen als getuigenissen van
kerkvolk zoals u en ik voor wie het lezen van de Bijbel
vaak niet vanzelf gaat, Jezus volgen niet vanzelfsprekend
is en voor wie geloof niet komt aanwaaien. Of dat laatste
misschien toch wel? Jezus beloofde na zijn opstanding
aan zijn leerlingen dat wanneer de heilige Geest over hen
komt, ze kracht zullen ontvangen en zullen getuigen van
hem tot aan de uiteinden van de aarde (Handelingen 1:8).
Die wind van Pinksteren is gaan waaien en dat vieren wij
op 23 mei. Getuigen zijn opgestaan om te delen dat Jezus
leeft, dat Gods koninkrijk komende is. Het evangelie is
ook in onze lage landen terecht gekomen.
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Niet door de hobby van een aantal enthousiastelingen, maar
door de belofte van de opgestane Christus en de werking van
zijn Geest. Tot aan ’s-Heerenberg-Zeddam aan toe hebben
wij het goede nieuws vernomen.
En diezelfde Geest van Pinksteren blijft ons kracht geven
onder meer door getuigenissen van mensen heen. Kracht om
te geloven. Kracht om tegen de stroom in te roeien. Kracht
om de stemmen in je binnenste, die zeggen: het is niks en zal
nooit wat worden, het zwijgen op te leggen. Kracht om de
lofzang, het getuigenis en de verwachting gaande te houden.
Kracht om samen vol te houden.
Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben
door uw kracht! (lied 675)

VAN DE PREDIKANT
Thuis bij de predikant / bereikbaarheid
Van 3-11 mei ben ik afwezig: 3-9 mei vanwege vakantie en
10-11 mei heb ik verplichte nascholing. Deze week kunt u
indien nodig terecht bij ouderling Rien de Zeeuw,
ouderling@protestantsbergh.nl, 06-54388758.
Een hartelijke groet uit de pastorie.
Voorbedenboek
Al iets meer dan een jaar geleden is het voorbedenboek
geïntroduceerd, maar mede door corona nog lang niet
ingeburgerd. Voorbeden, waar moet je dan aan denken? Dat
kan een dankgebed zijn, maar ook de noden van de wereld
of van iemand persoonlijk. Op deze manier zien we om naar
elkaar en zijn we solidair met mensen in nood. Het is
belangrijk om het volgende in acht te nemen rondom de
voorbeden. Je kunt voorbede voor jezelf vragen (met of
zonder vermelding van je naam). Bij voorbede voor een
ander kan de naam alleen genoemd worden met instemming
van de betreffende persoon. Omdat niet iedereen dat op prijs
stelt, is terughoudendheid met het noemen van namen
gewenst. Momenteel ligt het tijdens de kerkdiensten ook
nog niet in de kerk, maar u kunt voorbeden wel doorgeven
via de email, het telefoonnummer of de brievenbus van
de predikant.
Vrouw-over-boord
‘Goh, je had geen toga aan’.
Misschien is het je al opgevallen, maar misschien ook nog
niet. Vanaf het begin van de Veertigdagentijd heb ik vaker
niet dan wel een toga aan gehad. Je zag mij vooral voorgaan
in de kerkdienst met ‘gewone kleding’ en een wit boordje.
Hier zit een verhaal achter met theologische en
autobiografische aspecten. Het verhaal begint in de plaats
waar ik ben opgegroeid.
In de hervormde kerk in Genemuiden hadden we dominees
met zwarte toga en witte bef (je weet wel dat witte flapje
om de nek) of in een zwart pak.
Tijdens mijn studie kwam ik erachter dat de hervormde kerk
toen al en later ook de Protestantse Kerk veel

kleurrijker was dan ik dacht. Zwarte, witte, grijze
toga’s. Met witte bef of stola in de liturgische kleuren.
En dan nog de ‘togaloze’ predikanten, maar met een
net broekpak of nette jurk al dan niet in het zwart, al
dan niet met witte boord.
Over de Nederlandse grenzen heen is de variatie net zo
groot. In Indonesië, in de Christelijke Kerk van
Zuidelijk Sumatra (GKSBS) waar ik 7 jaar heb gewerkt
dragen predikanten een toga (meestal zwart, soms wit)
met bef èn stola. Maar de toga deden ze alleen aan op
hoogtijdagen: bij de sacramenten van Doop en
Avondmaal, belijdenisdiensten, trouwdiensten, Pasen,
Pinksteren, Kerst, enz. Op de andere zondagen doen de
voorgangers een pak aan met een boordje, net als
tijdens officiële gelegenheden wanneer ze de kerk
vertegenwoordigden. Eigenlijk is in Indonesië het
dragen van een boordje mij eigen geworden, maar toen
ik in 2019 terugkwam in Nederland greep ik op een of
andere manier weer automatisch terug naar de toga,
terwijl dit mij niet lekker zat.
Maar eerst dat boordje, want ‘is dat niet hartstikke
katholiek?’, hoor ik sommigen al denken. Inderdaad
kennen we het in Montferland vooral van de priesters
in de Rooms Katholieke kerk. Toch zijn er tal van
andere christelijke richtingen waarbij het gebruik van
het witte boordje heel gewoon is. Denk hierbij aan de
vrouwelijke en mannelijke priesters van de OudKatholieke Kerk en de Anglicaanse kerk. In de
Lutherse kerken in Scandinavië zijn de voorgangers
ook ‘geboord’. En naast Indonesië, dragen hervormdgereformeerde predikanten in bijvoorbeeld Engeland
eveneens de collaar.
En of het nu een boordje is of een toga: beide
verwijzen naar het ambt waarin het draait om het
dienen van God en de gemeente. Het verschil is het
formaat zou je kunnen zeggen: een groot wijd kleed
tegenover een klein smal stukje plastic.

Eerlijk gezegd heb ik altijd een haat-liefde verhouding
gehad met de toga. Een grote, wijde, vreemde jurk, niet
persé mooi of vrouwelijk, die veel nadruk legt op het
ambtelijk karakter. Maar aan de andere kant ook wel
weer praktisch, je hoeft nooit na te denken wat je
aandoet op zondag, en alle nadruk komt niet op ‘de
persoon’ te liggen.
En dat alles heeft nu precies te maken met het vreemde
van het predikantschap waarin er een samenspel is tussen ambt, persoon en beroep.
3
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Vroeger lag meer de nadruk op het ambt, hoorde de
predikant of pastoor bij de notabelen van het dorp. Een
predikant had (kerkelijk) gezag, want hij was geroepen door
God. Als er iets mis ging in de kerk, kon het ambt als schild
gebruikt worden. Met een te grote nadruk op het ambt kan
misbruik op de loer liggen. Tegenwoordig is de persoon
belangrijker geworden: de persoonlijkheid, de
communicatieve vaardigheid, het charisma. Kijk maar eens
naar een gemiddelde profielschets van een predikant (ook
die van onze gemeente!). Hij/zij moet heel wat in huis
hebben. Maar als je alleen maar naar het aspect van de
persoon kijkt, dan maakt dat een predikant heel kwetsbaar.
Men gaat al snel spelen op de man of vrouw. En dan heb ik
het nog niet eens over de wens om bemind, geadoreerd en/of
gewaardeerd te worden en de eventuele gevolgen daarvan.

ambtsdrager. Ook buiten de kerkdiensten wil ik soms
de boord dragen, zoals ik ook al wel eens heb gedaan,
tijdens dodenherdenking bijvoorbeeld of tijdens andere
gelegenheden. Op deze manier wordt de kerk meer
zichtbaar in deze tijd waarin dat geen
vanzelfsprekendheid meer is.
Tot slot. Het is nu natuurlijk niet de bedoeling dat de
aandacht meer gaat naar het kleur jasje dat de dominee
draagt in plaats van naar de boodschap. Maar ik neem
wel mijn persoon en kleur mee in het ambt van
predikant. En tegelijkertijd draagt het ambt ook mij als
persoon en worden we allemaal gedragen door Hem die
kwam om te dienen.
Mochten er vragen zijn n.a.v. van deze vrouw-overboord, dan kun je altijd contact met mij opnemen.

De (theologische) vraag is: draagt de persoon het ambt, of
draagt het ambt de persoon? Het antwoord is: beide. Ze
horen elkaar in evenwicht te houden.
Mijn voorkeur gaat uit naar het eenvoudige witte boordje,
maar toch gooi ik de toga niet overboord. Ik ga hem, zoals ik
in Indonesië gewend ben geraakt, op de hoogtijdagen blijven
dragen.
Op de andere zondagen ben ik een vrouw-met-boord dat
hetzelfde zegt: je staat er niet namens jezelf, maar als

KERKDIENSTEN EN ANDERE ACTIVITEITEN

Kerkdiensten
Zondag
2 mei
10.00 uur
ds. H. Nieuwenhuis
Aansluitend online ontmoeting met Christelijke Kerk van Zuidelijk Sumatra,
Woensdag
5 mei
19.30 uur
avondgebed Klavertje 4
Zondag
9 mei
10.00 uur
ds. K. Bakker, Doetinchem
Woensdag
12 mei
19.30 uur
avondgebed Klavertje 4
Zondag
16 mei
10.00 uur
ds. N. Da Costa, Angeren
Woensdag
19 mei
19.30 uur
avondgebed Klavertje 4
19.30 uur
bijbelgespreksgroep
Pinksteren
23 mei
10.00 uur
ds. H. Nieuwenhuis
Dinsdag
25 mei
10.00 uur
oecumenische gespreksgroep
Dinsdag
25 mei
20.00 uur
45-minners
Woensdag
26 mei
10.00 uur
ontmoetingswandeling
19.30 uur
avondgebed Klavertje 4
Zondag
30 mei
10.00 uur
ds. S. Visser, Tolkamer

’s-Heerenberg
Indonesië
Terborg
‘s-Heerenberg
Zeddam
‘s-Heerenberg
Megchelen
Zeddam
’s-Heerenberg
Zeddam
Zeddam
‘s-Heerenberg
Silvolde
‘s-Heerenberg
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RONDOM DE DIENSTEN
2 mei: Vandaag is er een speciale dienst die in 2 talen zal
plaatsvinden, in het Nederlands en Indonesisch. Want niet
alleen onze gemeente is (deels) online verbonden, maar ook de
Christelijke Kerk van Zuidelijk Sumatra, in Pugungraharjo,
Indonesië.
Karel was daar van 2012-2019 predikant en ik heb er van
2014-2019 ook gewoond. De vrouwenvereniging uit
Pugungraharjo vroeg mij onlangs of ik voor wilde gaan in een
(online)dienst. Dit leek mij wel een mooie gelegenheid om de
gemeente daar en hier te verbinden en elkaar online te
ontmoeten. Een groepje vrouwen uit onze gemeente en die van
Pugungraharjo hebben vragen voorbereid voor tijdens een
videogesprek, aansluitend aan de kerkdienst. We hopen dat de
techniek het toelaat om ook thuis het videogesprek mee te
volgen!

23 mei: Pinksteren. In deze dienst zullen
4 zangers de liederen verzorgen. Binnen
alle beperkingen die er zijn maken we er
een feestelijke dienst van.
Ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Collectedoelen
2 mei – Dokters van de Wereld
Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek leven 770.000 volwassenen in Nederland onder lage inkomensgrens. In
Nederland wordt mondzorg voor mensen vanaf 18 jaar niet vergoed vanuit het basispakket. Als mensen geen geld
hebben voor een aanvullende verzekering, schiet preventieve mondzorg er vaak bij in en als er klachten ontstaan stellen
mensen behandeling zo lang mogelijk uit. Voor mensen met een laag inkomen, kan hierdoor een opeenstapeling van
problemen ontstaan. https://doktersvandewereld.org/wat-doenwe/algemene-donatie/doneren/
9 mei – Noodhulp Libanon/Jordanië (Kerk in Actie)
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terechtgekomen in Libanon,
Jordanië en Turkije. Zij hebben alles achter moeten laten en leven in grote armoede. Via een netwerk van kerken in
deze regio ondersteunt Kerk in Actie vluchtelingen op verschillende manieren, onder andere met een opleiding op het
opzetten van een eigen bedrijfje. Daardoor zijn ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen sterker.
http://www.kerkinactie.nl/syrischevluchtelingen. NL52 ABNA 0414 1414 15
16 mei – Stichting Red een Kind
Armoede veroorzaakt constante, langdurige stress onder ouders in ontwikkelingslanden. Dit heeft een ernstig effect op
kinderen in het gezin: verwaarlozing, psychische en fysieke mishandeling komen onder gezinnen in armoede vaak voor.
Tijdens de Maand van het Gezin, die loopt tussen Moeder- en Vaderdag, vraagt Stichting Red een Kind aandacht voor
dit probleem en benadrukt zij het belang van sterke kinderen. https://www.redeenkind.nl
23 mei – Zending Egypte (Kerk in Actie)
Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks. De
bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert kinderen én ouders om dit juist wel te doen. Tijdens
een groot bijbelfestival op verschillende plekken in het land worden prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een
bijbelstripboek en kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste eigen boek. Zo kan de hele familie bijbel lezen.
Kerk in Actie, NL89 ABNA 0457 4574 57, o.v.v. collecte Pinksterzending.
30 mei – Jong in Actie (Kerk in Actie)
Jongeren en diaconaat: een mooie combinatie. Met Jong in Actie, een samenwerkingsproject van Jong Protestant en
Kerk in Actie, maken jongeren kennis met een diaconaal project en gaan ze ook diaconaal aan de slag. Deze activiteiten
zijn onderdeel van een groter programma dat door Jong Protestant en Kerk in Actie is ontwikkeld en jongeren bewust
maakt van het belang van diaconaat. Daarnaast geeft het programma gemeenten handvatten hoe ze jongeren en
diaconaat structureel kunnen verbinden.
Kerk in Actie, NL52 ABNA 0414 1414 15, o.v.v. Collecte Jong Protestant 30 mei
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KERKENRAAD
Uit de kerkenraadsvergadering van 13 april 2021
(Gerry Vreuls, notuliste)

-

De paaskaarsen 2020 worden geschonken aan Annemieke & Peter v.d. Weerd en aan
Marjolein Koelman & Hans Otte.
De coronamaatregelen worden besproken. Zingen tijdens de kerkdienst blijft toch nog
even achterwege. De Pinksterdienst wordt weer opgeluisterd met vier zangers.
De focus van het pastoraat/de ouderlingen ligt dit jaar bij de groep 20 tot 40-jarigen en
bij het thema ‘kerk zijn in een nieuwe tijd’.
De jeugdwerkers/-ouderlingen van de Klavertje 4 gemeenten komen binnenkort bij elkaar
om te bespreken welke activiteiten op het gebied van jeugdwerk gezamenlijk ondernomen
kunnen worden.
Er zijn plannen om in september een ‘Klavertje 4 zondag’ te organiseren, waarbij de
gemeenteleden van de vier gemeenten ‘buurt maken’ en nader met elkaar kunnen
kennismaken.
Op 6 juni vindt een ‘kerk-op-schoot viering’ plaats, waarbij de kinderen en hun ouders
weer live aanwezig kunnen zijn.

Set-up-box vervangt Lucaskastje
(Bert Veld)
Wij kennen allemaal nog het zogenaamde ‘Lucaskastje’. Inmiddels is er nog maar één gebruiker en worden er geen
nieuwe Lucaskastjes meer geplaatst. Sinds vorig jaar wordt gebruik gemaakt van Kerk-TV. Een al dan niet gemiste
kerkdienst kan bekeken en beluisterd worden via Kerk-TV. Veelal wordt daarbij gebruik gemaakt van een laptop,
smartphone of iPad, maar kijken op een groot tv-scherm is toch een stuk plezieriger.
Het is mogelijk om een klein kastje (set-up-box) aan te sluiten op de tv en dat zorgt ervoor dat het via wifi
binnengekomen signaal van Kerkdienst Gemist zichtbaar wordt op de tv.
Inmiddels heeft er een ‘proefopstelling’ plaatsgevonden bij een van onze gemeenteleden, die al wat op leeftijd was.
Deze ‘proef’ is goed ontvangen.
De kosten van de set-up-box bedragen plm. 99,00 euro (excl. BTW). Ondersteuning bij het installeren van dit kastje
wordt geboden.
De kerkenraad wil graag weten of er belangstelling is voor deze vorm van Kerk-TV, waarna de kerkenraad zich
verder zal beraden over de wijze van bekostiging / huur / koop.
Hebt u belangstelling voor deze set-up-box, dan kunt u zich nog tot 15 mei aanmelden bij Fred Heuvel, 0314663924 of koster@protestantsbergh.nl

KERKENRAAD (Nieuws van de kerkrentmeesters)
Opbrengst collectes maart
Diaconie
€ 165,00
Eredienst/Kerkelijke gebouwen
€ 249,19
De collectes worden gedurende de coronatijd hoofdzakelijk via de Givt-app en stortingen per bank ontvangen. Dank
aan diegenen die regelmatig een storting doen, die bestemd is voor de collectes. Het wekelijkse doel van de diaconale
collecte staat vermeld in Kerkepraat en op de website. Voor de kerkrentmeesters zijn de opbrengsten voor de
eredienst en de instandhouding van de kerkelijke gebouwen. Aan de collectes tijdens de kerkdienst kunt u geven op
de schalen die bij de uitgang van de kerk staan.
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Collectebonnen
Het is weer mogelijk om rond de eredienst op zondagmorgen in de consistoriekamers van ’s-Heerenberg en Zeddam
collectebonnen aan te schaffen:
Per kaart van € 10,00: 20 bonnen à € 0,50
Per kaart van € 20,00: 20 bonnen à € 1,00
Om de contante kasstroom zoveel mogelijk te beperken verzoeken wij u vriendelijk bij voorkeur af te rekenen door
overmaking op rekening NL 62 INGB 0000 853571 of NL22 RABO 0374 653526 t.n.v. College van kerkrentmeesters
o.v.v. collectebonnen.
Overmaken collectegiften
In deze coronatijd kunnen collectegiften overgemaakt worden via de collecteapp Givt of op de bankrek.nrs. van het
College van diakenen en van het College van kerkrentmeesters:
NL97 RABO 0326 689265 t.n.v. College van Diakenen
NL62 INGB 0000 853571 of NL22 RABO 0374 653526 t.n.v. College van kerkrentmeesters.
ALS U EEN BEDRAG OVERMAAKT, DAN OOK GRAAG HET DOEL VERMELDEN!
Wees creatief als u niet in de gelegenheid bent om geld op bovenstaande manieren over te maken. Stop wekelijks wat
in een potje of maak een groter bedrag over voor een langere tijd. In deze tijd waarin alles anders is blijft uw gift van
groot belang!

Hoe werkt de Givt-app?
Wilt u gebruik gaan maken van de Givt-app, dan
kunt u deze downloaden via www.givtapp.net/download
of zoek ‘Givt’ in de Apple Store of Google Play Store.
Daarna maakt u een account aan in de app. Bekijk
vooral eerst de categorie ‘Ontdek’.
Kies bijvoorbeeld ‘Kerken’. (U kunt Givt ook gebruiken
voor andere doelen en acties). Er verschijnt een lange
lijst met kerkgenootschappen, waaronder ook onze
gemeente te vinden is als ‘PG ’s-Heerenberg-Zeddam’.
Kiest u deze, dan kunt u kiezen tussen een eenmalige
of een periodieke gift. De periode kunt u zelf instellen
evenals het bedrag. Het is mogelijk om per overmaking
tot 3 collectes in te voeren voor uw giften door op
‘+ Collecte toevoegen’ te tikken.
Wilt u een collecte overslaan, dan volstaat om € 0 te
laten staan en verder te gaan.
Door op de 3 streepjes linksboven in het scherm te

tikken kunt u bij ‘Giftenoverzicht’ controleren of de
overmaking is zoals u bedoeld had. Is er iets misgegaan
en wilt u iets veranderen, dan kunt u binnen 15 minuten
ná uw overschrijving (want dat is het al!) deze
overschrijving tenietdoen door de betreffende
overschrijving naar links van het scherm af te vegen.
Ik kan me voorstellen dat u nog een heleboel andere
vragen heeft. Door op het vraagteken ‘?’ rechtsboven op
de ‘geef’-pagina te tikken komt u terecht bij veel
verschillende veel gestelde vragen. Door daarop te
tikken, krijgt u het antwoord te zien op de
desbetreffende vraag. Ik hoop dat het antwoord op uw
vraag erbij zit.
Mocht u het allemaal wat veel vinden, u kunt uw giften
nog steeds contant na de dienst geven of via
collectebonnen of door deze zelf over te maken op één
van onderstaande rekeningen van diaconie of
kerkrentmeesters.

Kerkbalans 2021 ‘Geef voor de kerk van morgen’
Stand van zaken half april:
Toegezegd
€ 45.417,00
Ontvangen
€ 19.761,16
Dank aan allen die hieraan hebben bijgedragen!
Tot nu toe zijn nog niet alle toezeggingsformulieren terugontvangen. Mocht u nog niet gereageerd hebben op deze actie
dan verzoeken wij u vriendelijk alsnog uw toezeggingsformulier in te leveren bij Gerrit Bloemendal, Stokkumseweg 74
te ’s-Heerenberg of te versturen naar Postbus 87, 7040 AB ’s-Heerenberg. Met uw bijdrage kunnen wij het plaatselijke
kerkenwerk in stand houden.
7

Protestantse Gemeente
’s-Heerenberg - Zeddam
Solidariteitskas 2021
Deze maand ontvangen alle belijdende- en doopleden vanaf 21 jaar een verzoek voor een bijdrage aan het landelijke
Solidariteitsfonds. Dit fonds wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de
Protestantse Kerk. Gemeenten die tijdelijk niet ‘zelfvoorzienend’ zijn, kunnen er een beroep op doen. Bijdragen uit de
Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk, maar bedoeld om duurzaam op weg te helpen. Elkaar de helpende hand bieden, zo
dragen we samen en delen we met elkaar.
Veel van de activiteiten die de Solidariteitskas bevordert, hebben een dragend karakter. Dat wil zeggen: tot opbouw
van de plaatselijke gemeente en haar leden. Andere activiteiten vallen niet onder één of enkele gemeenten maar
ondersteunen wel het kerkenwerk. Zo is het een kwestie van gemeenten die met elkaar áán elkaar geven.
Als gemeente vragen wij een bijdrage van €10. Voor elk belijdend lid wordt € 5 afgedragen aan de Solidariteitskas,
het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Zo help ook jij mee aan de opbouw en het voortbestaan
van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk. Kerkleden krijgen een folder met
acceptgiro in de bus, maar u mag uw gift ook overmaken naar NL62 INGB 0000 853571 of RABO 0374 653526 t.n.v.
College van kerkrentmeesters. Graag bij uw overmaking vermelden: Solidariteitskas 2021. Mogen wij rekenen op je
solidariteit en je bijdrage?
KERKENRAAD (Nieuws van de ouderlingen)
Koffiedrinken
De plannen liggen er klaar voor en als
het ook kan wat betreft de landelijke
coronamaatregelen, dan gaan we 1e
Pinksterdag, na de dienst in ‘sHeerenberg, buiten koffiedrinken en op
woensdag 2 juni om 10.00 uur bij de
kerk van Zeddam.
We hopen dat het door kan gaan. Houd
de website in de gaten.

Niet uit het oog en het hart
Jan en Ria Tuitel hebben aangegeven in het vervolg mee te leven
met de Baptistengemeente in Doetinchem. Ze hebben zich de
afgelopen jaren trouw ingezet voor de maaltijden en het
koffiedrinken en hebben heel wat bezoeken afgelegd. Het
organiseren van de maandelijkse maaltijd voorzag in een behoefte
en dat vindt zo spoedig mogelijk weer doorgang. Dit betekent niet
dat we Jan en Ria nooit meer zien. We komen ze vast nog wel eens
tegen bij een van onze activiteiten, zodra de coronamaatregelen het
weer toelaten.

EVEN VOORSTELLEN
Peter en Annemieke van de Weerd
(Carolien Kloosterman)

In deze rubriek, waarin we iedere keer een ander gemeentelid of andere
gemeenteleden wat beter leren kennen, is het deze maand de beurt aan Peter en
Annemieke van de Weerd. Peter en Annemieke wonen in Braamt, aan de rand
van het mooie Montferland. Geboren en getogen Achterhoekers zijn ze niet,
maar zo voelen ze zich, na al zo’n 30 jaar in Braamt te wonen, bijna wel. “We
gaan hier ook nooit meer weg”.
Peter en Annemieke woonden voordat ze naar de Achterhoek kwamen in
Dordrecht, waar ze elkaar hadden leren kennen op school. Later trouwden ze er
en kregen ze drie kinderen, twee zonen en een dochter. Na 12 jaar in Dordrecht
te hebben gewoond verhuisden ze vanwege Peters werk als registeraccountant
naar hun huidige woning.
Van huis uit zijn ze altijd verbonden geweest met de kerk. In Dordrecht waren
ze lid van een grote gemeente. Een groot verschil met de gemeente ’s-Heerenberg Zeddam. “Hier gaat het contact met
gemeenteleden veel sneller en ook dieper.
Dat heeft ook bijgedragen aan de opbouw van een sociaal leven in de Achterhoek”, aldus Annemieke. Ze werd ook lid
van de Plattelandsvrouwen (nu Vrouwen van Nu) en samen met Peter leerde ze paardrijden op een manege.
Annemieke is directiesecretaresse geweest. Dat maakte dat ze ook een aantal jaar de functie van scriba vervulde.
Daarnaast is ze contactpersoon voor Braamt en is ze samen met Peter koster. Samen zijn ze ook onderdeel van de
kookploeg in het Samen Eten-project. Helaas zijn er sinds het coronavirus nog geen Samen Eten-avonden geweest
met de nieuwe kookploegen. Peter is ook beheerder van de begraafplaats in Zeddam.
Een combinatie van verschillende factoren maakt dat Peter en Annemieke zich helemaal thuis voelen in de gemeente.
“Het koffiedrinken op zondag na de dienst zorgt ervoor dat je op de hoogte bent van elkaars wel en wee. Maar ook de
diensten vinden we prettig. Zeker met Henriëtte als predikant; haar preken spreken ons heel erg aan. Overigens niet

8

Protestantse Gemeente
’s-Heerenberg - Zeddam
alleen haar preken, maar haar hele werkwijze is heel fijn. Daarnaast vinden we het contact en de ontmoeting
met andere gemeenteleden heel prettig”. Peter en Annemieke zijn echte familiemensen en hebben een warme
band met hun kinderen en vijf kleinkinderen. Dat ze nu niet met z’n allen bij elkaar kunnen komen, vinden ze
daarom erg jammer. “Maar we wonen hier zo mooi, kunnen ons goed vermaken en zijn gezond en mogen
daarom niet klagen.” Peter houdt van schilderen en mountainbiken, Annemieke leest en (moes)tuiniert graag
en heeft veel plezier in het zorgen voor de beestenboel die rondom het huis woont.
GEMEENTEBERICHTEN

OMZIEN NAAR ELKAAR

Verhuisd
Mevr. E.C.J. van Ballegooie-Baelden, van Benedendorpsstraat 63, Zeddam naar: Burg. van Rielstraat 36, 6987 AZ
Giesbeek
Dhr. B. ter Vrugt, van Lengelseweg 103, ’s-Heerenberg naar: Oude Tramweg 32, 7044 AH Lengel
Huwelijksjubileum
01-05-2021 dhr. en mevr. Bobbink-Takkenkamp, Oude Kolkstedeweg 1, 7037 BG Beek
40 jaar
07-05-2021 dhr. en mevr. Teeuwsen-Hulleman, Ir. B. Kersjesweg 5, 7047 CV Braamt
40 jaar
26-05-2021 dhr. en mevr. Van den Toorn-Buunk, Sint Jansgildestraat 73, 7037 AW Beek
62 jaar
Wij wensen u een fijne dag, ondanks de coronamaatregelen. Het is en blijft bijzonder om zo’n jubileum te mogen
vieren!
Jarigen 80+
14-05-2021 mevr. A.C. Ratering-van Zijl, Zuider Markweg 11, 7037 CW Beek
20-05-2021 dhr. D.J. Mosselman, Emmerikseweg 64, 7041 AW ’s-Heerenberg
Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

83 jaar
92 jaar

Als u niet wilt dat uw naam en/of een foto geplaatst wordt, wilt u dit dan doorgeven aan de redactie.

Ontmoetingsactiviteiten
- Bijbelgespreksgroep ‘Op verhaal komen’: op 19 mei komen we weer bij elkaar in de kerk van Zeddam.
Aanvang: 19.30 uur. Een deel van het programma vindt wandelend plaats, dus neem je wandelschoenen mee.
- 45-minners (‘kring zonder naam’): op 25 mei willen we weer van start gaan. Aanvang: 20.00 uur. Iedereen
tussen de 20-45 jaar is welkom! Locatie: kerk Zeddam. Ook hiervoor geldt: wandelschoenen aan.
Voor meer informatie kun je terecht bij Jorieke Lokhorst (jorieke_lokhorst@hotmail.com of 06-19697798).
- Oecumenische gespreksgroep: op 25 mei verzamelen in de kerk van Zeddam. Aanvang: 10.00 uur. Ook
hiervoor geldt: wandelschoenen aan. Er wordt ook rekening gehouden met zij die slecht ter been zijn.
- Ontmoetingswandeling: op 26 mei vindt er een ontmoetingswandeling plaats. We komen bij elkaar bij de
kerk van ’s-Heerenberg. Aanvang: 10.00 uur. Het voornaamste doel van deze wandeling is elkaar ontmoeten
in de buitenlucht.
Wil je meer informatie over deze activiteiten of een keer ervaren hoe het is, dan kun je contact opnemen met de
predikant of één van de ouderlingen.
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4 mei: samen herdenken
Vorig jaar vierden we de bevrijding van Nederland in 1945, 75 jaar geleden, en dat we sindsdien in vrijheid leven. De
Gabriël Parochie, Prot. Gemeente Didam en onze gemeente hebben toen voor het eerst samen twee bijeenkomsten
gehouden rondom 4 en 5 mei. Dit jaar doen we dat weer gezamenlijk met een gebedsbijeenkomst op 4 mei. Deze
viering is op 28 april opgenomen in de H. Mariakerk te Didam. De YouTube link zal vóór dinsdagavond 4 mei op de
website komen te staan, zodat u de bijeenkomst thuis kunt bekijken voorafgaand aan de kransleggingen in Montferland
en op de Dam.
Zondagsbrief?
(Rien de Zeeuw)
Zo begon steevast de wekelijkse digitale brief in de aanloop naar Pasen. Het was een proef voor die periode. Inmiddels
hebben ds. Henriëtte Nieuwenhuis, de beide webmasters en ik deze proef geëvalueerd.
We hebben gekeken naar reacties die we kregen, onze eigen ervaringen evenals naar de technische kant. Want het kost
niet alleen tijd om de brief te schrijven, maar ook om deze vervolgens op te maken en te verzenden.
Het is de bedoeling om in onze gemeente dit jaar extra aandacht te besteden aan communicatie. Vorig jaar waren daar al
afspraken over gemaakt, maar corona gooide roet in het eten. Zoals het er nu naar uitziet gaan we hier begin mei met een
groepje gemeenteleden mee aan de slag. Dan zal de zondagsbrief zeker aan de orde komen.

Voor de komende periode, met Pinksteren en straks de zomerperiode in het zicht, blijven we deze brief verzorgen. Want
we kunnen nog steeds niet ‘op volle kracht’ kerk zijn. We veranderen wel iets in de techniek. De ontvanger zal daar
weinig van merken, maar ons scheelt het veel tijd.
We zijn van plan om de eerstvolgende nieuwsbrief voor zondag 2 mei rond te sturen.
Heb jij nog ideeën over de brief, of wil je meewerken aan de zondagsbrief?
Aarzel niet, maar neem contact op met webmaster@protestantsbergh.nl of
predikant@protestantsbergh.nl
“Ja, ik ben blij met alle brieven die jullie sturen, ook de Kerkepraat lees ik digitaal.”
“Wij vinden deze nieuwsbrief erg duidelijk, overzichtelijk.”
“Wij waren heel blij met deze nieuwsbrief! Het brengt de gemeente een beetje dichterbij. Ook blijf je zo mooi op de
hoogte van alles. Wat ons betreft mag hij altijd zo blijven.”

“Een uitstekende manier om wekelijks relevante info te verstrekken aan de gemeenteleden. Ben blij met dit initiatief.”

Openstelling Kerk ’s-Heerenberg
Nogmaals willen wij uw aandacht vragen voor de openstelling van de
kerk in ‘s-Heerenberg buiten de kerkdiensten. Het idee is 2e Pinksterdag
en het Mechteld-ten-Hamweekend eind augustus, ‘s-middags van 14.00
tot 17.00 uur. Op onze oproep voor vrijwilligers hebben twee dames
gereageerd, die samen één van de twee voorgestelde dagen op zich
willen nemen. Heel hartelijk dank. Fijn dat u zich heeft aangemeld! Het
zou fijn zijn als wij op meer vrijwilligers zouden kunnen rekenen. Mocht
u enthousiast geworden zijn, dan kunt u zich (telefonisch) opgeven bij
Anneke Borkus, tel. 06-1521.1154.
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Hartelijk bedankt!
(Else Kaiser)
Op 1e Paasdag werden Tim, Lotte, Bram en Joren even in het zonnetje gezet!
Met kerst hebben alle leden van onze kerk een prachtige kerstkaart ontvangen
die gemaakt was door deze vier kunstenaars. En ze zijn altijd bereid mee te
doen als hen iets wordt gevraagd. Of dat nou een Palmpaasstok, lichtje of
een koortje in de kerk is, ze zijn er altijd.
Nogmaals Tim, Lotte, Bram en Joren,

HARTELIJK BEDANKT!

TER INSPIRATIE

Uitleg over de liturgische schikkingen op weg naar Pasen
(Sijnie Heuvel)
De schikking op de liturgische tafel is in 6 weken op weg gegaan naar Pasen. De verhalen over Jezus werden gelezen
zoals Marcus ze heeft opgeschreven. De tafelschikking heeft de reis van Jezus en zijn discipelen gevolgd. Op de foto’s
in Kerkepraat van april zagen we handen, kinderen en palmtakken. Op deze laatste drie foto’s ziet u het laatste stuk van
die zware weg.

Op Witte Donderdag zien we op de avondmaalstafel 12 kaarsen en 12 witte
bloemen , die verbeelden zijn 12 vrienden,
De matzes verwijzen naar het gebroken brood en de kan met druiven naar de wijn.
De klimop staat voor trouw.
Zijn vrienden gingen met hem aan tafel voor het laatste avondmaal.

Op Goede Vrijdag zijn de bloemen en de palmtakken van Palmpasen er niet
meer. De weg naar het kruis is zwaar. In de schikking staat het kruis centraal en
aan het eind van de dienst wordt de kaars van Jezus’ leven gedoofd.

Drie dagen later, met Pasen, mag de kaars weer branden, want Jezus is
opgestaan! We horen het verhaal over de vrouwen die hem zoeken, maar
die hem niet vinden in het graf. In de schikking is het kruis naar de
achtergrond verdrongen en het open graf staat centraal!
De liturgische kleur is van paars naar wit gegaan:
de witte doeken die Jezus in het graf heeft achtergelaten,
maar het is ook de kleur van vreugde.
Een groot hart is al deze weken blijven staan voor de alles
overstijgende liefde van Jezus voor ons.
Het graf is leeg en voorjaarsbloemen ontspringen
uit de dode aarde.
Jezus leeft, hij heeft de dood overwonnen!
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UIT DE REGIO
Snoeien- Groeien – Bloeien
Jezus zegt: Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt snijdt
hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. (Joh. 15: 1 en 2)
Ze waren er weer en ijverig gingen ze te werk: de mannen voorzien van werkoveral en pittig gereedschap. Hier en
daar werden in de winter de houtwallen in de Achterhoek ijverig gesnoeid. Het bijbehorende geluid maakte duidelijk
dat het menens was. Sommige aardig opgeschoten struiken en bomen werden tot de grond toe afgezaagd. En dan maar
hopen dat ze weer goed uitlopen, want dat is toch het doel van snoeien….Snoeien dat doet pijn, zeker als je ziet dat er
wel heel rigoureus te werk is gegaan.
Zelf ben ik dol op klimrozen, vooral de New Dawn, “Nieuwe Dageraad“ met zachtroze
bloemen. Als die er zin in heeft kan deze roos in juni voor een waterval roep aan rozen
zorgen. Maar ja eerst snoeien: dat doet pijn, pijn voor de roos, maar ook als tuinier je
geregeld au, als een pijnlijke doren in je vinger is blijven steken. Maar het dorre hout moet
worden weggesnoeid!
Zo is het ook in het leven, uit het pijnlijke komt soms iets moois tevoorschijn: het is altijd een combinatie: het goede
en het kwade, het vrolijke en het verdrietige, de vreugde en de pijn. Zo vertelt Jezus ons over de Hemelse Tuinman
die het snoeimes hanteert.
En het compliment is dat mensen die vrucht dragen nog wel eens een bezoek van de Hemelse Tuinman kunnen
krijgen voor nog grotere bloei. Dat hebt u vast al wel eens ervaren. Juist gelovige mensen gaan soms in hun leven
door diepe dalen. Dan wordt het dorre hout van ons leven weggesnoeid, pijnlijk, maar wel met een positief resultaat.
Door dat snoeiproces heen moeten we inniger verbonden worden met Jezus Christus, want zonder Hem kun je niets
doen. Prachtige bloemen, een bloeiend leven en goede vruchten! Dat wens ik u toe in verbondenheid met Hem.
En geniet maar van deze meimaand: Bloeimaand
Jacqueline Krajenbrink-Bennink
Reageren? Mail naar: woorduitderegio@gmail.com
Freelance predikante,
pastor bij Zorgverlening het Baken in Elburg,
was predikante van zorgcentrum de Lorentzhof te Leiden
en heeft in verschillende gemeenten gewerkt.

Gods Geest als levensadem
Onzichtbaar zoals adem is
woont Gods Geest in ons midden
als levenskracht die bouwt en bruist
en zichtbaar maakt wat in ons huist
aan leven, liefde, zingen.
Als wind die waait waarheen hij wil
is Gods Geest daar aanwezig
waar mensen voor Haar openstaan,
gestuwd de weg opgaan
van ruimte, recht en vrede.
woont Gods Geest in ons midden
als levenskracht die bouwt en bruist
en zichtbaar maakt wat in ons huist
aan leven, liefde, zingen.

Als wind die waait waarheen hij wil
is Gods Geest daar aanwezig
waar mensen voor Haar openstaan,
gestuwd de weg opgaan
van ruimte, recht en vrede.

O adem Geest, die ons vervult,
geschenk aan ons gegeven
zolang wij hier op aarde zijn,
geheim van troost in angst en pijn,
Jouw adem is het leven!

Als ademnood ons overvalt,
benauwdheid voor het leven,
en eenzaamheid ons hart verstart,
blaast Zij ons warmte in, licht en zacht,
geeft moed, zet in beweging.

Tekst: Marijke Koijck- de Bruine
Uit: Eva’s lied

De Geest van God is overal
waar mensen haar herkennen,
Zij ziet ons door de ogen aan
van hen die helpend naast ons staan,
Zij gaat door heel de schepping.
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OVERIGE BERICHTEN
Graag willen wij onderstaand bericht met jullie delen. Wij ontvingen dit als reactie op de kaarten die vanuit onze
gemeente naar de vrijwilligers van de Voedselbank en Schuldhulpmaatje zijn gestuurd.

Dag Henriëtte Nieuwenhuis,
Hartelijk dank voor het kleurrijke kaartje.
Goed dat je aan de vrijwilligers van onze organisatie denkt.
Laten wij hopen dat wij, naast de voedselbank, in het leven van veel mensen wat kleur kunnen brengen. Een aardig
woord, een boodschapje doen, een wasje draaien, een kind opvangen.
Och, het is zo simpel om voor iemand iets te betekenen.
Met vriendelijke groet, Diana Beelen

Dit pakketje werd door Bram en
Joren bij Joke Radstake afgegeven
voor de Voedselbank.

Deze kleine verzameling door
vrijwilligers en supermarkten de
Coop in de gem. montferland
resulteerde in 1070 gratis pakken
koffie voor de VbM.
Samen sterk!

Joke Radstake,
Oude Doetinchemseweg
126, ’s-Heerenberg;
tel. 0314 662005.

Op wat later de Eerste Pinksterdag is gaan heten gebeurde het volgende.
De gelovigen waren in een huis bijeen toen er binnen plotsklaps een geluid van een
grote windvlaag zich voordeed en er een soort vlammen verschenen die zich boven
de hoofden van de aanwezigen verspreidden - beter bekend als 'vurige tongen'. De
gelovigen werden met de Heilige Geest vervuld en begonnen buiten het huis op
luide toon het evangelie in allerlei vreemde talen te verkondigen met als gevolg dat
er een grote massa mensen afkomstig uit allerlei windstreken op hen afkwam. De apostel Petrus nam vervolgens het
woord en hield een lange toespraak waarna er ongeveer drieduizend mensen zich bij hen aansloten.
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Contact
Namen, adressen en telefoonnummers
Adres kerkgebouw ’s-Heerenberg
Adres kerkgebouw Zeddam

Hof van Bergh 2
Ettemastraat 3

7041 AC ’s-Heerenberg
7038 CN Zeddam

Postadres
Protestantse Gemeente 's-Heerenberg - Zeddam Postbus 87, 7040 AB ’s-Heerenberg
Predikant
Ds. Henriëtte Nieuwenhuis

predikant@protestantsbergh.nl
0314-651631 of 06-22118168

Voorzitter Kerkenraad
Bert Veld

voorzitter@protestantsbergh.nl
0314-662215 of 06-53756687

Scriba
Joke Roseboom (nu tijdelijk Gerry Vreuls)

scriba@protestantsbergh.nl
0314-652307

Ouderlingen
Rien de Zeeuw
Ernst Haagsman
Netty Colenbrander
Sijnie Heuvel (Jeugd)

ouderling@protestantsbergh.nl
06-54388758
06-47980440
0314-661223
06-40606055

Diakenen
Bert Veld
Hennie den Ouden
Else Kaiser
Martin Boslooper (voorzitter)

diaconie@protestantsbergh.nl
0314-662215 of 06-53756687
0314-651567
06-38903540
0314-846344

Kerkrentmeesters
Gerrit Bloemendal
Anneke Borkus
Geertje Bosman-Visscher
Harrie Wentink (voorzitter)

kerkrentmeester@protestantsbergh.nl
06-50267502
06-15211154
0315-341250
06-12218042

Administratie Kerkrentmeesters
administrateurcvk@protestantsbergh.nl
Gerrit Bloemendal
06-50267502
Rabobank NL22RABO0374653526 t.n.v. CvK PG ’s-Heerenberg – Zeddam

Administratie Kerkbalans
Geertje Bosman-Visscher

kerkbalans@protestantsbergh.nl
0315-341250

Administratie Diaconie
diaconie@protestantsbergh.nl
Martin Boslooper
0314-846344
Rabobank NL97RABO0326689265 t.n.v. CvD PG ’s-Heerenberg – Zeddam
Ledenadministratie
Els Beverloo

ledenadministratie@protestantsbergh.nl
0314-846056

Verenigingsgebouwen
't Olde Posthuus
Het Imminkhuis

Marktstraat 9a
Bovendorpsstraat 8a

Beheerder/Koster
Fred Heuvel

koster@protestantsbergh.nl
0314-663924

Begraafplaats Zeddam, Kilderseweg
Peter van de Weerd
Kerkhof ’s-Heerenberg, Hof van Bergh 2
Marie van der Linde

begraafplaats@protestantsbergh.nl
0314-652608 of 06-46843211
kerkhof@protestantsbergh.nl
0314-662186

Website www.protestantsbergh.nl
Eduard Spaan
Fred Heuvel

webmaster@protestantsbergh.nl
06-28256171

7041 AH ’s-Heerenberg
7038 CK Zeddam
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