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VAN DE REDACTIE
Het februari nummer van 2021.
Nog steeds bepaalt corona ons leven, een
avondklok, nog meer stilte.
Maar waar mogelijk wordt er volop gewerkt, ook in
onze kerkelijke gemeente. Zoals kerkdiensten 2.0,
kerkbalans, voorbereidingen voor de
40- dagentijd, actie ontmoeting 2.0.
De workshops communicatie kunnen nog niet
doorgaan, zodat we op de huidige manier met
Kerkepraat verder gaan.
Het thema van de dialectdienst in Gendringen is:
“Geluk vin i’j in kleine dinge”.
Dat we mogen hopen op en genieten van kleine
dingen in ons leven.

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!

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.

Wilt u ook iets melden voor Kerkepraat 2.0, stuur
dit dan naar het e-mailadres van de redactie of per
post naar:
Gerry Vreuls, Kilderseweg 25, 7038 EH Zeddam.
Kopij voor de maand maart uiterlijk op zaterdag
20 februari insturen naar:
redactie-kerkepraat@protestantsbergh.nl
De volgende Kerkepraat verschijnt in de week van
1 maart.

Redactie:
Willemien Onstenk, tel.: 06-43233461 of 0314-323985
Gerry Vreuls, tel.: 0314- 652307 of 06-23234890

TER OVERWEGING
Thuis
(Ds. Henriëtte Nieuwenhuis)
Thuiswerken. Thuisonderwijs. Thuiswinkelen. Thuiskerken. Thuissporten. Thuisrestaurant.
Thuisconcert. Thuismuseum. Thuisvakantie. Thuiswedstrijd.
Thuis, daar speelt ons leven zich momenteel af. ‘Blijf zoveel mogelijk thuis’ is al 10 maanden
het advies. En op het moment dat ik dit schrijf, is de Tweede Kamer net akkoord gegaan met
nog strengere maatregelen: een avondklok en slechts 1 bezoeker aan huis.
Kortom: nog meer thuis.
Als je vòòr corona al met thuiszorg te maken had of aan huis was gebonden, is thuis
misschien een bekende plek. Toch is zoveel thuis voor bijna iedereen een nieuwe ervaring.
En ik schat in dat de eerste periode na de coronacrisis de meeste mensen niet thuis zullen doorbrengen.
Want we hebben allemaal van die dagen dat de muren van je huis op je afkomen.
Die vrouw die met haar man en twee schoolgaande kinderen naar een huisje aan zee gaat om even in een andere
omgeving te werken en thuisonderwijs te geven.
Die man die aan huis gebonden is en bij wie dagen voorbijgaan zonder dat hij iemand spreekt.
Dat meisje dat haar vrienden mist nu ze alleen online les heeft.
Die vrouw die elke dag het huis even uit moet om een rondje te wandelen of te fietsen.
We hebben op verschillende manieren ruimte nodig, groter dan ons huis. In een leven met of zonder corona
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hechten we aan onze vrijheid. Maar nu lijken we er ons nog meer van bewust. Want zó lang ‘verplicht’ thuis voelt
benauwend. We voelen ons in onze vrijheid beperkt. Natuurlijk maakt het een groot verschil of je alleen thuis bent of
met een gezin, of je gezond bent of niet, jong of oud, enzovoorts. Maar voor iedereen is de vraag erachter hetzelfde:
zijn we thuis bij onszelf?
Eerlijk gezegd krijg ik eigenlijk kriebels van deze vraag, maar misschien moet ik hem juist daarom wel stellen. Want
als de coronacrisis en al het thuiszijn één ding doet dan is het wel ons stilzetten bij ons ‘naakte’ en kwetsbare zelf.
‘De jongen, de mol, de vos en het paard’, het prachtige boek van Charlie Mackery (een aanrader volgens een
gemeentelid uit Braamt!), geeft wat wijsheid voor thuis:
‘Soms voel ik me verloren’, zei de jongen.
‘Ik ook’, zei de mol, ‘maar wij houden van je, en liefde brengt je thuis.’
‘Ik denk dat iedereen alleen maar probeert om thuis te komen’, zei de mol.
En het boek eindigt met de zin: ‘Thuis is niet altijd een plek hè?’
Thuis zijn bij jezelf heeft vooral met liefde en geliefd zijn te maken. Door de ander met een kleine letter en de Ander
met een grote letter.
Ik bid dat Hij, die de Liefde zelf is, ons thuis mag zijn. Vooral nu we allemaal zo gebonden zijn aan huis.
Liefde is een huis
Liefde is een huis om in te wonen.
Plaats waar God op onze thuiskomst wacht
Waar wij weer op adem kunnen komen
Waar wij kunnen schuilen in de nacht
Liefde is een woning waar steeds plaats is
Voor de reiziger die komen kan
Als hij niet tot reizen meer in staat is
Liefde is een vuur, een vrouw, een man
Liefde is een huis om in te wonen
Plaats waar mensen voor elkaar bestaan
Waar gegeven wordt en niet genomen
Waar de geest van Christus wordt verstaan

Liefde is een schuilplaats voor verdrukten
Niet te vinden voor geweldenaars
Die wat zwak en weerloos is verdrukken
Voor geweld is in dit huis geen plaats
Liefde is een plaats om te ontvangen
Hem die aan tafel wordt verwacht
Want naar Liefde uit gaat zijn verlangen
Zal Hij ons hier vinden deze nacht?
René van Loenen, 1984

VAN DE PREDIKANT
Thuis bij de predikant / bereikbaarheid
‘Woensdag is toch je vrije dag?’ Deze vraag krijg ik regelmatig gesteld. Door alle coronamaatregelen en het
thuisonderwijs loopt alles anders, ook voor ons. Woensdag en vrijdag zijn mijn ‘jufdagen’. Karel werkt sinds half
januari als postbezorger voor PostNL en is dinsdag t/m zaterdag op pad. Hij is op maandag ‘meester’ voor de
kinderen. Op dinsdag en donderdag maken we gebruik van de noodopvang op school. We hopen met heel veel ouders
dat de kinderen weer gauw naar school kunnen, maar tot die tijd weten jullie in ieder geval hoe het er bij ons thuis uit
ziet. Gelukkig is er het Imminkhuis als ik ongestoord wil werken.
Telefonisch en per email ben ik bereikbaar op 0314-651631 / 06-22118168 of predikant@protestantsbergh.nl. In deze
harde lockdown ga ik voorlopig niet op huisbezoek, tenzij er sprake is van een noodsituatie.
Verder nog het volgende:
22-23 februari ben ik afwezig in verband met verplichte nascholing. Het is op dit moment alleen nog onduidelijk of dit
(online) doorgaat of niet.
Van 24-27 februari vier ik samen met de kinderen voorjaarsvakantie.
Deze week kunt u indien nodig terecht bij ouderling Rien de Zeeuw, ouderling@protestantsbergh.nl, 06-54388758.
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Stilte
(Ds. Henriëtte Nieuwenhuis)
Door de lockdown zijn er deze maand geen bijbelgespreksgroepen, de kerkenraad komt niet samen, de Kerk-opSchootviering van 14 februari en de Ontmoeting 2.0 dienst van 21 februari gaan niet door. Het wordt (weer) een
stille maand in de kerk. Dezelfde maand waarin ook de Veertigdagentijd van start gaat.
De Veertigdagentijd is in onze kerkelijke traditie een periode van vasten en bezinnen. In veel kerken klinkt er na het
kyrie geen glorialied. En de laatste week van deze periode wordt ‘de Stille week’ genoemd. De week waarin het
lijden van Christus centraal staat. Het grote mysterie van het kruis.
Dit jaar zou het zomaar kunnen zijn dat het veertig dagen worden zonder gezang. Een trieste bedoening.
Zingen hoort bij het hart van de christelijke gemeente! Zingen is twee keer bidden! Maar nu kan het even niet.
Misschien wordt het wel de stilste Veertigdagentijd van ons leven. Thuis, zonder lied, stil. In de volgende
Kerkepraat zal ouderling Ernst Haagsman meer schrijven over tijd in stilte.
Voor nu een gedachte en gebed voor als alles stilvalt:
‘Ik ontdekte dat ik minder
en minder te zeggen had,
tot ik uiteindelijk stil werd
en begon te luisteren.
En in die stilte hoorde
ik de stem van God’
Sören Kierkegaard

RONDOM DE DIENSTEN

Diensten
Woensdag
Zondag
Zondag
Woensdag
Zondag
Woensdag
Zondag
Woensdag
Zondag
Woensdag
Zondag

3 februari
7 februari
7 februari
10 februari
14 februari
17 februari
21 februari
24 februari
28 februari
3 maart
7 maart

19.30 uur
10.00 uur
10.00 uur
19.30 uur
10.00 uur
19.30 uur
10.00 uur
19.30 uur
10.00 uur
19.30 uur
10.00 uur

avondgebed Klavertje 4
Gendringen
ds. J. van Sloten (Gaanderen)
’s-Heerenberg
dialectdienst
Gendringen
avondgebed Klavertje 4
Terborg
ds. A. Jonkman (Zevenaar)
‘s-Heerenberg
start Veertigdagentijd Klavertje 4 ‘s-Heerenberg
ds. mw. H. Nieuwenhuis
‘s-Heerenberg
avondgebed Klavertje 4
Terborg
ds. mw. H. Nieuwenhuis
‘s-Heerenberg
avondgebed Klavertje 4
Silvolde
ds. mw. H. Nieuwenhuis
’s-Heerenberg

17 februari
Dit jaar willen we als Klavertje 4 gemeenten samen de Veertigdagentijd ingaan op Aswoensdag. Nieuw voor al onze
gemeenten, een nieuw viermoment samen, maar met eeuwenoude papieren en in een lange kerkelijke traditie. Een
tijd waarin christenen onderweg gaan naar Pasen, in alle kwetsbaarheid, vol bezinning en soberheid.
21 februari
Eerste zondag van de Veertigdagentijd. Op dit moment weet ik nog niet wat de rode draad zal zijn wat het
Bijbelgedeelte of het thema betreft.
28 februari
3
Tweede zondag van de Veertigdagentijd.
3
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Bijbelleesrooster
Voor het Bijbelleesrooster verwijzen we naar de website van
het Bijbelgenootschap:
klik op: https://www.bijbelgenootschap.nl/bijbelleesrooster2021/

Voorbeden
Omdat we nu niet fysiek in het
voorbedenboek kunnen schrijven, kunt
u eventuele voorbeden doorgeven via
predikant@protestantsbergh.nl of
telefonisch via 0314-651631 of 0622118168

KLAVERTJE 4

Glossy
Aan het begin van dit nieuwe jaar had ie op uw deurmat moeten liggen: Klavier, de glossy van de gemeenten van
Klavertje 4 met als gezamenlijk jaarthema ’t Wordt tijd. En toen kwam de lockdown… Gelukkig hoefde alles niet
lang uitgesteld worden: februari is de maand waarin de glossy wordt uitgestald. Een tijdschrift om de vier
gemeenten nog weer een stapje dichter bij elkaar te brengen. Als naobers, als goede buren.
Ook de kanselruil van 31 januari stond al in het teken van het gezamenlijke jaarthema. En voor de kinderen
houden we een gezamenlijk veertigdagentijdproject aan. Zie de glossy voor meer informatie. We hopen als
gemeenten van Klavertje 4 op een gezegende en goede samenwerking!
Bevestiging en intrede ds. Jan Fischer
Op zondagmiddag 28 februari wordt ds. Jan Fischer verbonden aan de Protestantse Gemeente Etten-Terborg-Ulft.
Deze dienst is via kerkdienstgemist.nl of de link op de website mee te vieren. Alvast de felicitaties voor Jan en de
gemeente! Mooi dat nu alle predikantsvacatures van de Klavertje 4 gemeenten vervuld zijn.

Collectedoelen
7 februari, Stichting Vrienden van Sydehem
Deze stichting probeert het leven van de bewoners van Sydehem mooier en aangenamer te maken. De stichting is
onafhankelijk van Sensire. Dat betekent dat alle voorzieningen die de stichting realiseert, een echte aanvulling zijn
op de zorg die Sensire in Sydehem biedt. Stichting Vrienden van Sydehem kan dergelijke projecten niet alleen
realiseren. U kunt helpen door donateur te worden of op incidentele basis hun projecten te ondersteunen. Uw
bijdrage is welkom op NL11 RABO 0374 6340 33.
14 februari, Kerk in Actie Wereldiaconaat, Ethiopië
Ethiopië wordt geregeld getroffen door extreme droogte en soms juist door overstromingen. Oogsten mislukken dan,
vee sterft en waterbronnen drogen op. Samen met de kerk in Ethiopië helpt Kerk in Actie de meest kwetsbare
inwoners met noodhulp. Maar beter is het als noodhulp kan worden voorkomen. Daarom krijgen boeren
landbouwtraining en leren ze welke gewassen beter bestand zijn tegen droogte. Vrouwen leren op andere manieren
geld te verdienen, zodat ze hun gezinnen kunnen blijven voeden als de oogst tegenvalt.
NL89ABNA 0457 457 457
21 februari, Het Oranje Fonds
Het Oranje Fonds versterkt sociale projecten die mensen echt met elkaar verbinden. Dat doen zij met geld, kennis en
aandacht. Als we er allemaal voor elkaar zijn, staat niemand er alleen voor. De projecten zijn voor verschillende
groepen en van verschillende omvang, maar hebben allen de verbindende schakel van het Oranje Fonds als grootste
nationale fonds op sociaal gebied. En is er voor iedereen die wil bijdragen aan de sociale verbinding in Nederland en
de Cariben. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn het beschermpaar. https://www.oranjefonds.nl
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28 februari, Wereldgebedsdag
Iedere eerste vrijdag van maart gaat het gebed de wereld rond. Wereldgebedsdag wordt georganiseerd door
christenvrouwen, die door gebed en actie invloed willen uitoefenen op mensen en hun omgeving. In 173 landen
houden mensen op deze vrijdag de handen gevouwen en wordt er gezongen. In Nederland gebeurt dat op ruim 500
plaatsen. Nederland doet sinds 1929 mee met de jaarlijkse viering van deze gebedsdag.

KERKENRAAD
Persbericht 15 januari 2021
Beste gemeenteleden,
Het moderamen heeft besloten om het dringende advies van de PKN om niet te zingen tijdens de kerkdienst op te
volgen met ingang van zondag 17 januari.
Dit betekent dat er niet live gezongen zal worden in de dienst, maar dat we op andere manieren naar zang en
muziek zullen luisteren. Daarnaast zullen we de groep die meewerkt aan de dienst nog meer beperken. In ieder
geval tot 9 februari, de huidige einddatum van de lockdown. Ook in Klavertje 4 verband is hiervoor gekozen.
Voor het moderamen was dit weer geen gemakkelijke beslissing om te nemen. Maar vooral de onzekerheid rondom
de opkomst van de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus gaf de doorslag. We kiezen voor veiligheid
en de bescherming van elkaar.
Tegelijkertijd belijden we ook als kerkelijke gemeente dat we veilig zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste. We
schuilen onder de vleugels van onze God en Heer. Met alle onzekerheid die we voelen. Ook nu we al bijna een jaar
niet meer gemeente kunnen zijn zoals we dat graag willen: met een volle kerk, met gemeenteleden die uit volle
borst meezingen, met koffiedrinken na de dienst en doordeweeks met andere activiteiten.
De afgelopen dagen heb ik (Henriëtte) wat nagedacht over zingen: de kracht van zingen zit hem vooral in het
samen, in de gemeenschap, waarin we ons durven overgeven aan de muziek en de woorden, aan God. Waarbij je
krakende, heldere, valse en zuivere stemmen door elkaar heen hoort om samen de lofzang gaande te houden. Sinds
maart 2020 deden we dat in het begin met zangopnames en later met 4 zangers. En nu zullen we weer naar
alternatieven moeten zoeken. We voelen ons beperkt in dit zo belangrijke onderdeel van de eredienst, maar het is nu
wat het is. En ook met alle beperkingen blijven we een geloofsgemeenschap, christelijke gemeente, want we blijven
(online) samenkomen rondom het Evangelie van Jezus Christus om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt.
We wensen u en jullie allen de bescherming van Gods vleugels toe.
Hartelijke groet namens het moderamen,
Voorzitter Bert Veld
Ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Uit de kerkenraadsvergadering van 8 december 2020
(Gerry Vreuls, notuliste)
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1. De kerkenraad maakt uitgebreider kennis met Els Beverloo, die sinds medio vorig jaar de
ledenadministratie van onze gemeente voert, en met Eduard Spaan en Fred Heuvel die gezamenlijk de taak
van webmaster op zich hebben genomen.
2. Alle colleges hebben het huidige beleidsplan tegen het licht gehouden en vastgesteld dat dit plan nog steeds
actueel is.
3. Onze gemeente is onlangs geïnformeerd over de samenwerking met Klavertje 4. Nadat alle gemeenten zijn
bijgepraat, wordt het al bestaande overleg van de voorzitters verder uitgebreid.
4. Zowel de diaconie als de kerkrentmeesters hebben van de Gem. Montferland een aangetekende brief
ontvangen dat het voorkeursrecht is gevestigd op een aantal percelen grond tussen ’s-Heerenberg en
Azewijn voor uitbreiding van het industrieterrein.
5. Op 19 december is er een online seniorenkerstviering van de Klavertje 4 gemeenten en op 20 december is
er voor de allerkleinsten een online kerstviering van Kerk op Schoot.
55
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KERKENRAAD (Nieuws van de kerkrentmeesters)
Collectes
Maand
Diaconie
Eredienst/gebouwen
November
220,11
297,69
December
363,60
374,08
De collectes worden ontvangen in de kerkdiensten, de Givt app en via stortingen per bank.
Opbrengsten collectes tijdens de coronaperiode maart t/m december:
Diaconie:
€ 1.541,57 (2019 zelfde periode € 3.127,15)
Eredienst/gebouwen: € 2.075,76 (2019 zelfde periode € 3.647,53)
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. Voor de kerkrentmeesters zijn de opbrengsten voor de eredienst en
de instandhouding van de kerkelijke gebouwen.
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!

Kerkbalans 2020 “Geef voor je kerk”
Voor het jaar 2020 werd toegezegd een bedrag van € 42.299. Met dankbaarheid mogen we vaststellen dat de
uiteindelijke opbrengst hoger is. In 2020 is totaal € 43.483 ontvangen.
Hartelijk dank aan eenieder die bijgedragen heeft aan dit mooie resultaat!
Kerkbalans 2021 “Geef vandaag voor de kerk van morgen”
16 januari t/m 30 januari
Op dit moment zijn de vrijwilligers druk in de weer voor de actie kerkbalans 2021. De kerkbalansenvelop is
bezorgd en is zo mogelijk ook weer bij u opgehaald. Heeft men u niet thuis getroffen, dan vragen wij u de
antwoordenvelop te bezorgen bij:
Gerrit Bloemendal, Stokkumseweg 74 te ’s-Heerenberg of op te sturen naar:
C.v.K, Postbus 87, 7040 AB ’s-Heerenberg.
Graag nog uw aandacht voor de automatische incasso door de kerk. Deze automatische incasso kan pas vanaf
februari worden verwerkt. Heeft u ook een bedrag voor januari ingevuld, wilt u dit maandbedrag dan zelf
overmaken op onze rekening?
We vertrouwen erop ook dit jaar een goed eindresultaat te mogen behalen.
Tot slot een dankwoord aan alle vrijwilligers, die hebben meegeholpen. Hartelijk dank voor jullie inzet, zonder
jullie was het niet gelukt!
ATTENTIE:
De acceptgirokaart bij het toezeggingsformulier is onvolledig afgedrukt. Deze is daardoor niet bruikbaar.
Een vriendelijk verzoek om stortingen voor kerkbalans eventueel met uw eigen overschrijvingsformulieren
te doen of via internetbankieren. De informatie over bankrekeningnummers vindt u in de
6
kerkbalansfolder.
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Opbrengsten kerkbalans over 5 jaar
2016 € 46.972 (incl. extra gift)
2017 € 43.897
2018 € 44.913
2019 € 43.871
2020 € 43.483
Pastorale Eenheden (Adressen)
2017 2018 2019 2020 2021
374
366
365
348
329

Ledenoverzicht per 1 januari
Jaar Belijdende
Doop Overige
2017
246
219
45
2018
235
214
46
2019
243
210
45
2020
230
201
33
2021
221
183
38

Totaal
510
495
498
464
442

Namens de kerkrentmeesters, Marie van der Linde

KERKENRAAD (Nieuws van de diaconie)
Ds. Frans Gijzelfonds
(Hennie den Ouden)
Het geld voor een cadeau dat de vrienden en de gemeente Frans Gijzel voor zijn afscheid gaven, bestemde hij voor de
kinderen in de gemeente die in armoede opgroeien. Het was een mooi startbedrag dat bij elkaar was gebracht. Als
afscheidscadeau voor hem besloot de kerkenraad dit geld in een fonds te storten en dit jaarlijks ruimschoots aan te
vullen. De diaconie nam het beheer van dit fonds op zich. Het klinkt misschien vreemd, maar in het begin hadden we
moeite een goede bestemming voor dit geld te vinden. Het eerste jaar hebben we samen met de mensen uit de
gemeente rugzakjes gevuld voor de kinderen van de voedselbank en de jongelui vanaf 12 jaar iets laten bestellen naar
eigen keuze. Dat was veel werk maar we hebben het graag gedaan.
Toch hadden we ook onze twijfels. Want er groeien meer kinderen in armoede op dan alleen de kinderen van de
voedselbank. Er zijn ouders die met moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen en toch geen beroep willen doen op
de voedselbank. Het probleem is echter dat wij als diaconie niet weten wie deze mensen zijn en de instanties die het
wel weten mogen er geen inlichtingen over geven.
Degenen die daar wel kijk op hebben zijn de scholen, maar die mogen ook geen gegevens doorgeven. Toch krijgen ze
jaarlijks te maken met ouders die moeite hebben het schoolgeld te betalen en geen geld hebben voor het schoolreisje of
andere activiteiten. Nu, in deze coronatijd, zullen er ongetwijfeld kinderen zijn die geen computer hebben om de online
lessen te volgen. De diaconie heeft daarom besloten dit jaar de scholen in onze gemeente, dus de scholen in Azewijn,
Braamt, Beek, 's-Heerenberg, Kilder en Zeddam, geld te geven voor kinderen die in armoede opgroeien en het voor hen
op deze wijze mogelijk te maken mee te kunnen doen aan alle activiteiten die de school organiseert. Uiteraard al naar
gelang de grootte van de school. De schoolleiding van deze scholen waren het Frans Gijzelfonds en onze protestantse
gemeente heel dankbaar voor deze bijdrage en hebben ons beloofd dit geld ook daadwerkelijk voor deze kinderen in te
zetten.
Daarom heeft de diaconie ook dit jaar in de begroting weer een ruim bedrag gereserveerd voor dit doel. Ook Frans en
Jet, die ik hierover heb ingelicht, waren heel enthousiast dat de diaconie het fonds, waar zij de eerste aanzet toe hebben
gegeven, voor dit doel gaat gebruiken.

Moldavië project
(Hennie den Ouden)

De diaconie steunt via Kerk in Actie een project in Varazic, een dorp in Moldavië.
Jongeren worden ingezet voor hulp aan eenzame en zieke ouderen. In het blad
‘Diakonia’ is daar een artikel aan gewijd, dat we graag willen delen:
Jong en oud een beetje minder alleen
Vlada (16) woont in Moldavië, het armste land van Europa. Ze groeit op bij haar oma,
omdat haar ouders in het buitenland werken. Het stemt haar verdrietig, maar ze zit niet bij de pakken neer. Samen met
andere jongeren van de kerk bezoekt ze zieke ouderen. Zo beuren jong en oud elkaar op en zijn ze minder alleen.
Door de grote werkloosheid in Moldavië zoeken veel mensen hun heil in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven
alleen achter. Kerken doen wat ze kunnen om hulp te bieden en Moldovan Christian Aid (MCA), partnerorganisatie
van Kerk in Actie, helpt daarbij.
7
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In het dorpje Varazic is de kerk met hulp van MCA een project gestart waarbij jongeren zieke
en eenzame ouderen bezoeken. Vlada en Serge ontfermen zich over de oude Maria. Haar man
en zoons zijn overleden en andere familie is er niet.
Het bezoek van de jongeren beurt haar op. Ze halen water uit de pomp, zorgen voor hout,
doen de was, maken haar huisje schoon en brengen eten mee.
Maria straalt als Vlada en Serge een praatje met haar maken. Vlada is ook
enthousiast: “Door dit project heb ik nieuwe vrienden gemaakt, van jong tot oud!” Lilia,
directeur van MCA, ziet onverwachts iets moois ontstaan. “Niet alleen ouderen krijgen hulp,
jongeren worden zelf ook geholpen. Jong en oud helpt elkaar. “ Vlada kan het beamen.
“Hierdoor ben ik minder verdrietig en minder alleen. “

Ontmoeting 2.0
Geef-je-hand-door-actie!
Het plan was om in februari de volgende Ontmoeting 2.0 kerkdienst te organiseren. Een anders dan anders
kerkdienst waarin een favoriet lied van een gemeentelid centraal staat. Gezien de huidige coronamaatregelen moeten
we dit helaas weer uitstellen. Wel willen we iedereen enthousiasmeren om zelf aan de slag te gaan met Ontmoeting
2.0.
Wie in jouw omgeving kan er wel een schouderklopje of een duwtje in de rug gebruiken?
Of wie zou je een hand willen geven, omdat het op die ‘gewone’ manier niet kan?
Doe mee aan de ‘Geef-je-hand-door-actie’!
Hoe werkt het?
Trek je eigen hand over op papier of maak gebruik van bijgevoegde hand. Kleur deze in, geef een boodschap mee,
maak er wat moois van. En stuur hem naar de persoon toe die je een schouderklopje, een stevige handdruk, een
zegen, een duwtje in de rug, een ‘hand’ zou willen geven. En je zou op je hand kunnen zetten: Geef-je-hand-dooractie.
Het lijkt ons leuk als zoveel mogelijk mensen mee willen doen, zodat er een
kettingreactie ontstaat waarbij we elkaar binnen en buiten de kerk bemoedigen.
Heel veel plezier!
En mocht je je hand willen delen met ons, stuur dan een foto naar
webmaster@protestantsbergh.nl.
Hartelijke groet,
Else Kaiser (diaken), Sijnie Heuvel (ouderling), Ds. Henriëtte Nieuwenhuis

KERKENRAAD (nieuws van de ouderlingen)
Hulp bij het kijken en luisteren naar de internetdiensten
Veel gemeenteleden vinden het prettig om de kerkdiensten te volgen in
beeld en geluid. Misschien weet u niet precies hoe dat werkt of is het
niet altijd even gemakkelijk om de apparatuur goed in te stellen. Of om
de beste resultaten te krijgen. Het kan ook zo zijn dat u helemaal geen
apparatuur hebt om mee te kijken en/of te luisteren. Als u hiermee
geholpen wilt worden, dan bieden wij onze hulp aan. We kunnen
telefonisch overleggen wat er mogelijk is, maar wellicht kunnen we
ook vooraf aan de dienst telefonisch of bij u thuis hulp bieden,
uiteraard met inachtneming van de coronaregels.
Misschien is het mogelijk om uw probleem snel op te lossen. Al uw vragen zijn welkom. Aarzel niet en bel mij op!
Rien de Zeeuw, 06-54388758
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KLAVERTJE 4
Samenwerking Klavertje 4
Op zondag 6 december 2020 heeft Bert Veld, voorzitter van de kerkenraad, aansluitend
aan de kerkdienst een presentatie gehouden over de status van en nieuwste ontwikkelingen
in de samenwerking tussen de Klavertje 4 gemeenten. Hieronder de volledige tekst van deze
presentatie.
Beste Gemeenteleden,
Wij leven in een ‘ongewone tijd’; het is even ongewoon dat de voorzitter vanuit de kerk zich tot u wendt.
Tegelijkertijd kan het zo zijn dat zich een omstandigheid voordoet die dit noodzakelijk maakt.
In de afgelopen maanden heeft de kerkenraad soms niet en soms wel kunnen vergaderen, ook zijn er besluiten digitaal
genomen. Jaarrekeningen, begrotingen zijn vastgesteld door de kerkenraad en zonder op of aanmerkingen
goedgekeurd door het classicaal college behandeling beheerszaken Gelderland.
Op 30 juni jl. heeft de kerkenraad besloten formeel te gaan samenwerken met de PKN gemeenten Etten-Terborg-Ulft,
Gendringen-Bontebrug en Silvolde. Aan deze samenwerking is de naam ‘Klavertje 4’ gegeven.
Ik ben dankbaar dat wij, ondanks alle beroerde fysieke omstandigheden, toch datgene hebben kunnen doen wat
bestuurlijk nodig was.
Inmiddels hebben ook de kerkenraden van de hiervoor genoemde gemeenten het besluit tot samenwerking genomen.
Het proces dit te communiceren met ‘de gemeente’ is gaande.
Onze geplande gemeenteavond op 16 november hebben wij gecanceld vanwege de op 4 november afgekondigde
maatregelen.
Op pastoraal gebied vindt er al veel plaats en de samenwerking wordt mede hierdoor intenser. Reden om u in dit
proces verder ‘mee te nemen’.
Wat was ook alweer de aanleiding om tot samenwerking te besluiten?
Het rapport Kerk 2025 uitgebracht door de Generale Synode heeft als kern: De krimp van de kerkelijke gemeenten en
vervolgens de vraag: hoe kan dit probleem opgevangen worden?
Een van de aanbevelingen was: ‘samenwerken’. Dit advies is in 2018 overgenomen door de Kerkenraad en vonden
we deze samenwerking met Etten-Terborg-Ulft, Gendringen-Bontebrug en Silvolde. Vervolgens heb ik u
‘meegenomen’ in de voortgang tijdens de gemeenteavonden 2018 en 2019.
Tijdens deze bijeenkomsten heb ik uitdrukkelijk gezegd: samenwerken is geen samengaan, geen fusie, geen
wijkraden.
Samenwerken is een noodzaak, niet om financiële reden maar om ‘bestuurskracht’ te houden, de eredienst te kunnen
waarborgen, alsmede de doop-, trouw- en rouwdiensten.
Krimpcijfers
Per 1 januari jl., uitgaande van doop- en belijdende leden, telt onze gemeente 417 eenheden. In 2030, met een
gemiddelde krimp van 2,5% per jaar, is dat 287. In andere gemeenten is dit beeld niet anders.
Wat betekent deze ‘krimp’?
Bij de bespreking van het voorstel ‘Samenwerking’ heb ik de kerkenraad er op geattendeerd dat bij de
voorbereidingen van het nieuwe beleidsplan 2023 – 2027 de volgende vraag moet worden gesteld: Wat willen wij, wat
kunnen wij en met welke kwaliteit?
Samenwerking kan ertoe bijdragen dat deze doeleinden verwezenlijkt kunnen worden. Met andere woorden, ‘krimp’
biedt ook nieuwe kansen.
De voorbereidingen voor het nieuwe beleidsplan zullen naar verwachting opgestart kunnen worden begin 2022, onder
leiding van een nieuwe voorzitter.
Zoals zojuist gezegd heeft de Kerkenraad op 30 juni jl. besloten de informele samenwerking om te zetten in een
9
formele samenwerking. Dit besluit behoeft niet de goedkeuring van het Classicaal College.
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De samenwerking betreft in ieder geval:
a. samenwerking tussen de predikanten (dit vindt al plaats).
b. het hebben en houden van een website met dezelfde hosting (al gerealiseerd).
c. instellen van een ‘commissie samenwerking’ bestaande uit de voorzitter en ouderling per kerkelijke gemeente,
indien nodig, als de situatie hier aanleiding toe geeft, uit te breiden met een kerkrentmeester. (De huidige situatie
met alleen voorzitters wordt door de voorzitters ‘een te smalle basis’ bevonden. De reden om te kiezen voor
ouderling is omdat bij het pastoraat hier het zwaartepunt ligt).
d. elkaar uitnodigen voor die onderwerpen die voor ‘Klavertje 4’ interessant en van belang kunnen zijn. (Dit vindt nu
ook al plaats, zij het op kleine schaal).
e. kennis uitwisselen en elkaar zo mogelijk ondersteunen.
f. ingeval de samenwerking vraagt om een beslissing over onderwerpen die hiervoor niet zijn genoemd, dient de
kerkenraad over deze onderwerpen een uitspraak te doen.
g. dat de kerkdiensten in elke gemeente wekelijks gewaarborgd blijven.
Tot zover het besluit van 30 juni.
De jongste ontwikkelingen
De kerkrentmeesters hebben aangegeven graag een ‘verkennende bijeenkomst’ te willen beleggen. Aan mij is
gevraagd om de diaconieën bij elkaar te brengen.
Tenslotte
U wordt op de gemeenteavonden ‘bijgepraat’ over de ontwikkelingen en uiteraard vindt ook informatie plaats via
Kerkepraat.
6 december 2020
Bert Veld, voorzitter kerkenraad

EVEN VOORSTELLEN
Henk en Lucienne de Bruin
Carolien Kloosterman

Vanaf het begin dat ze in Lengel wonen, hebben ze veel ondernomen om
mensen in de buurt te leren kennen. Het koffiedrinken na de kerkdienst
was voor hen een belangrijke en leuke manier om contacten uit de buurt
en uit de gemeente op te doen. Daarnaast helpt Henk bij het onderhoud
van de kerkhoven en doet hij vrijwilligerswerk bij Natuurmonumenten.
Ook ging het echtpaar eens in de twee weken naar een
discussiebijeenkomst van de Gemeente Montferland en zit Lucienne bij
de Vrouwen van NU.
Al deze activiteiten kunnen nu niet doorgaan. Dat missen ze wel.
“Gelukkig kunnen we ons thuis goed vermaken.” Ze zijn blij met hun ruime huis waar ze allebei hun hobby’s
kunnen doen. Lucienne houdt zich graag bezig met het maken van barbiekleertjes, Henk speelt graag online een
potje schaak en samen spelen ze regelmatig spelletjes.
Iedere zondag kijken ze online naar de kerkdienst, mede om op de hoogte te blijven van het wel en wee in de
gemeente. Ze hebben met enkele gemeenteleden, die ze mede kenden van het koffiedrinken, regelmatig contact via
de telefoon of via een kaartje. Over de online kerkdienst zeggen ze: “We vinden het bewonderenswaardig dat iedere
zondag weer een groep het voor elkaar krijgt een kerkdienst op te zetten. We kunnen ons voorstellen dat de
motivatie soms niet zo groot meer is als alles online is.” Ze vinden het belangrijk dat wat er gezegd wordt in een
dienst, dat ook toepasbaar is in hun dagelijks leven en dat het verhaal wordt toegepast op de huidige tijd. Soms
kijken ze ook naar de kerkdienst van hun vorige gemeente, in Eerbeek, waar ze woonden voordat ze naar de
Achterhoek kwamen. Ook de Friese kerkdienst op televisie is favoriet. Met kerst keken ze naar de oecumenische
kerkdienst op RTV Oost, dat vonden ze ook erg mooi.
10
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Nieuw ingekomen
Dhr. A.V.M. Mölder en mevr. H. Mölder-Jurriens, Emmerikseweg 28, 7041 AV ‘s-Heerenberg
Welkom in onze gemeente. We hopen dat jullie je hier thuis mogen voelen.
Huwelijksjubileum
28-02-2021 Dhr. en mevr. Keurntjes-Zijlstra, Peter Meistersstraat 36, 7037 AG Beek 12,5 jaar
Wij wensen u een fijne dag, ondanks de corona maatregelen. Het is en blijft bijzonder om zo’n jubileum te mogen
vieren.
Jarigen 80+
02-02-2021 Mevr. O. Wiersema, Batavenstraat 4, 7041 VB ‘s-Heerenberg
06-02-2021 Dhr. J.H. Tuitel, Eltenermarkt 7a, 46446 Elten
06-02-2021 Dhr. A. Vink, Rodingsveen 23, 7041 VG ‘s-Heerenberg
08-02-2021 Dhr. W. Beldman, De Driekoningen 40, 7041 HZ ‘s-Heerenberg
12-02-2021 Dhr. J. Olijslager, Wittejufferstraat 19, 7038 AB Zeddam
14-02-2021 Dhr. H. Schieven, Vinkwijkseweg 1-5, 7038 AV Zeddam
14-02-2021 Mevr. W.J. ter Vrugt-Ankersmit, Oude Tramweg 32, 7044 AH Lengel
Van harte gefeliciteerd met uw verjaardag!

94 jaar
87 jaar
81 jaar
83 jaar
85 jaar
85 jaar
93 jaar

Overleden
08-12-2020 Dhr. H.J. Tervoert, Raadhuisplein 99, 7031 VE Wehl
91 jaar
20-12-2020 Dhr. M.H. Jansen, Commandeur 14, 7041 LB 's-Heerenberg
86 jaar
Wij wensen de nabestaanden sterkte met dit verlies en wij zullen hen gedenken in onze gebeden.
Verhuizing binnen gemeente
Mevr. J.B.Puijman-Lammers, Marktstraat 12 -11, 7041 AJ ’s- Heerenberg
Veel geluk op het nieuwe plekje.

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

Lieve mensen!
Het was een bijzondere ervaring, onze (her)bevestiging als
kerkenraadslid op zondag 24 januari. Wat heeft Henriëtte
er samen met Jos en Ineke Thomassen een mooie en
feestelijke dienst van gemaakt, ondanks alle beperkingen.
Ook voelden wij ons gedragen door jullie aandacht. Dat
bleek later ook wel toen we alle reacties zagen. Heel veel
appjes, telefoontjes en een paar kaarten: heel lief allemaal.
En daarvoor willen we jullie bedanken! Wij voelen
daardoor jullie aandacht voor ons werk.
Sijnie Heuvel en Gerrit Bloemendal
Toelichting van deze schikking op blz.13
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Bedankt voor de mooie bloemen!
Zowel Gerrit als ik kregen op ons beider verjaardag een prachtig boeket tulpen van onze gemeente en bovendien nog
een telefonische felicitatie van onze wijkouderling. Op een verjaardag waarop je maar 2 bezoekers mag ontvangen
maakt zo’n boeket je toch stilletjes een beetje blij.
Met z’n tweeën bij onze kinderen dat mocht wel, dus waren we met Gerrit zijn verjaardag in Zeddam en mijn
verjaardag vieren we volgend jaar dubbel.
Joke Radstake
Bedankt!
Hartelijk dank voor de bloemen die wij in december 2020 mochten ontvangen. Allereerst de bloemen uit de kerk op
6 december, toevallig ook nog de verjaardag van Lucienne. En op 28 december ter gelegenheid van ons
huwelijksjubileum.
Ook bedanken wij iedereen die met een kaartje of een telefoontje aan ons gedacht heeft. Dat zijn de lichte blaadjes
aan de “Coronaboom”.
Ook willen we graag onze waardering uitspreken voor al het werk dat door zoveel mensen iedere week opnieuw
gedaan wordt om de online diensten mogelijk te maken. Het lijkt ons een hele opgave om iedere keer maar weer
gemotiveerd te zijn. Dank!
Met vriendelijke groet, Henk en Lucienne de Bruin

In Memoriam - Jan Tervoert
(door ds. Henriëtte Nieuwenhuis)
Jan Tervoert was een echte Zeddammer. Al generaties wonen de Tervoerts in Zeddam en de familie
heeft een belangrijke rol gespeeld bij het voortzetten van onze protestantse kerk in een
rooms-katholieke omgeving. Toen in 1810 de Oswalduskerk overging naar de parochie werden de protestantse
kerkdiensten in een schuur van Tervoert gehouden tot de bouw van het huidige kerkje klaar was.
Op 1 november 1929 werd Jan geboren. Hij kreeg één jongere zus. Op jonge leeftijd verloren ze hun moeder. Een
gebeurtenis dat grote impact heeft gehad op het leven van Jan.
In 1957 trouwde hij met Diny Post. Ze kregen drie kinderen en acht kleinkinderen.
Jan was actief betrokken bij de kerk. Hij was onder meer kerkenraadslid en penningmeester van het ‘bouw en
restauratiefonds’ waarvoor er heel wat boerenbruiloften en andere activiteiten werden georganiseerd voor de toeristen
op de deel van Jan en Diny. Ook was hij lid van de commissie die de samenwerking tussen ’s-Heerenberg en Zeddam
in gang heeft gezet. Verder had hij een aandeel in het jubileumboek van ‘400 jaar protestants Zeddam’ en de fotoexpositie in de kerk voor het 200-jarig bestaan van onze kerk.
In 2010 overleed zijn vrouw Diny. Mede met behulp van de kinderen kon Jan lang in zijn huis dicht bij zijn
geboorteplek blijven wonen, tot het niet meer ging. Het laatste jaar van zijn leven verbleef hij in Oldershove in Wehl.
Ik heb hem daar één keer mogen ontmoeten en herinner me hoe hij met verve vertelde over zijn leven en de kerk. En
toen ik hem vroeg wat het geloof voor hem betekende, zei hij resoluut: ‘trouw aan de Schepper’.
Jan had een sterk karakter. Hij wist precies wat hij wilde en dat was niet altijd gemakkelijk voor de ander. Hij had
grote verwachtingen die zwaar konden drukken op de schouders van anderen. Hij was nooit beroerd om iemand te
helpen en als hij ergens voor ging dan ging hij er ook helemaal voor. Maar soms ging die behulpzaamheid over in
strijd, omdat het op de volgens hem beste manier moest gebeuren.
De laatste periode van zijn leven had hij veel pijn. Alleen de medicatie gaf hem rust. Het leek alsof het moeilijk voor
hem was om het leven los te laten. Al worstelend ging hij de laatste grensrivier over. In de vroege ochtend van 8
december 2020 overleed Jan Tervoert. Hij werd 91 jaar.
Op 12 december vond in besloten kring de afscheidsdienst en begrafenis plaats. In de kerk van Zeddam hebben we
stilgestaan bij Genesis 32:23-32. Bij Jakob die voordat hij de grensrivier de Jabbok overging, worstelde. Was het met
zijn verleden, een engel, zichzelf, met God? ‘Je hebt met God en mensen gestreden’ zegt degene met wie hij worstelt.
Jan Tervoert was zo’n Jakobsfiguur: hij worstelde ook met de grote opgaven van het leven. Er waren mooie en
moeilijke momenten. Met vallen en opstaan worstelde hij, en worstelen ook wij, om klaar te komen met het verleden
en klaar te zijn voor de toekomst. En toch ging en gaat God zelf met hem en ons mee.
We mochten Jan loslaten en overgeven in de handen van zijn Schepper. En we bidden dat God de nabestaanden zal
dragen en vrede zal geven.
12
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TER11VERIGE
INSPIRATIE
BERICHTEN
Mooi en rustgevend!
Joke Radstake

Op dinsdagavond 15 december was er weer een
persconferentie in verband met het Coronavirus.
Sombere mededeling over het ontvangen van
bezoek met de kerstdagen en de dagen daarna.
Even verwerken door op de fiets te springen om
naar ons feeëriek verlichte kerkje te gaan kijken en
op me in te laten werken. Mooi om te zien en
rustgevend! Moet je bij gelegenheid echt een keertje
bewonderen!

En zie, Ik ben met u, Ik zal u beschermen overal
waar u hen zult gaan, en Ik zal u terugbrengen in dit
land, want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik gedaan
heb wat Ik tot u gesproken heb! (Genesis 28:15)
Margriet van Boggelen

OVERIGE BERICHTEN
Toelichting liturgische schikking, d.d. 24 januari 2021
De bloemen die vandaag op de tafel staan, voorbereid door Sijnie Heuvel, hebben ook
nu weer een betekenis. De kleur is vandaag rood, dat is de kleur voor de Heilige Geest.
Dan beginnen we onderaan: de veelkleurige rand bloemen, die staan symbool voor u, alle
gemeente leden, die op dit moment hier niet in de kerk aanwezig kunnen zijn, maar symbolisch
bent u zo toch vertegenwoordigd! Dan de klimop, die zoals altijd staat voor de trouw van God.
De puntige vorm van de schikking, geeft aan dat we allemaal werken naar hetzelfde doel: het woord van God, zoals
ook daarvoor de bijbel erbij ligt.
De collectezakken zijn het teken dat ook de financiële kant bij het ambt hoort.
De 2 rode rozen zijn gekozen voor Gerrit en Sijnie die vandaag worden bevestigd en die daarmee duidelijk
willen maken dat zij al het aan hen vertelde, in vertrouwen zullen bewaren.
Dan zijn er nog de grote bladen van de vingerplant, dat zijn de handen van God die hen bij hun opdracht zullen
ondersteunen en dragen.

Oog voor voedsel, hart voor mensen
In december en januari veel eierdoosjes, DE punten en plastic tasjes ontvangen. Verder een anonieme gift van € 20,-, 17 cadeaubonnen, walnoten, party-grilset, Belgische pralines, kerststollen, 2 dozen met levensmiddelen, snoep,
thee, dagcrème, blikken soep, macaroni, pasta’s en sauzen, de opbrengst van de kerkmand + melkcups en koekjes
van de kerk, en vast nog wel het een en ander dat ik hier vergeten ben te vermelden. Fantastisch om cliënten van de
voedselbank met Kerst en Oud- en Nieuw de nodige extraatjes te kunnen geven. Dank aan alle gevers!
We gaan gewoon door! De krat blijft onder onze carport staan en velen van u hebben deze ook al weten te vinden.
Ook achter de groene deur van de pastorie in Zeddam staat een doos met opschrift ‘Voedselbank’.
Warme groet van Joke Radstake, vrijwilliger voedselbank,
Oude Doetinchemseweg 126, ’s-Heerenberg, tel. 0314-662005.
Project Filipijnen
(Sijnie Heuvel)
U hebt nog een verhaal van mij tegoed over het project van Sister Yoni in de Filipijnen. Ik heb aan de webmasters
gevraagd om de laatste nieuwsbrief uit 2016 op de website te zetten. Daar kunt u nog eens nalezen wat het project
precies inhield en hoe we in de Filipijnen zijn beland.
Fred en ik zijn rond kerst 2019 met onze zoon Yannick en schoondochter Abby op bezoek geweest in Infanta, de
geboorteplaats van Abby. Vanuit die plaats liep ook het gezondheidsproject van Sister Yoni.
Wij hebben daar Lalain en Demo Raynera ontmoet, enthousiaste mensen die daar veel goede projecten draaiende
houden. Lalain is een secretaresse van de Bisschop, en zij houdt samen met haar man het overzicht over de 13
13
voornamelijk arme bevolking in de regio.

Protestantse Gemeente
’s-Heerenberg - Zeddam
Vandaar ook dat zij nauw betrokken waren bij het gezondheidsproject van Sister Yoni.
Wij hebben bij ons bezoek ook sister Yoni, sister Mafé, en sister Tess en de andere zusters ontmoet. Dat was
een fijne ontmoeting, met veel lekker eten, zoals overal waar je komt. Wij, in Nederland, schenken een kop
koffie voor ons bezoek, daar staat altijd een maaltijd klaar!
Uit het gesprek met de zusters werd ons duidelijk dat het gezondheidsproject is gestopt. Maar zuster Mafé
vertelde dat de goede resultaten nog steeds te merken zijn, de kinderen die zij in hun consultatiebureau zien
zijn zichtbaar gezonder. Zij kunnen merken dat de moeders gezonder eten maken, niet zo eenzijdig, met
meer vitamine, en dat ook de hygiëne beter is. Ook dat ze hun eerste hulp, de kleine gezondheidsproblemen,
beter behandelen. Al met al een goede uitslag van een project dat wij, u en onze diaconie, van 2011 tot 2016
hebben ondersteund!
Maar wij waren nog maar net weer thuis, of het coronavirus brak uit. Daar is dat een nog groter probleem
dan bij ons…helaas… Veel mensen zijn dagloners. En niet mogen werken betekent geen geld om eten te
kopen! Gelukkig is de hulpverlening daar ook snel geregeld. Er zijn daar vaak tyfoons en mensen verliezen
dan van de ene op de andere dag hun hele hebben en houden. Dus al snel kreeg iedereen een zak rijst
uitgedeeld en wat later is er ook een soort basisuitkering gekomen. Maar dat lost niet alle problemen op…
Zo hoorden wij van het zusje van Abby dat ze niet meer naar de universiteit in Manilla mocht gaan. De stad
was verboden terrein voor alle studenten van buiten de stad, ook zij moesten online gaan studeren. Wij
hebben Jean daarbij geholpen, een laptop besteld, en internet verzorgd.
Maar er zijn in Infanta natuurlijk veel meer studenten met dat probleem. Lalain en Demo, vroegen of wij hen
konden ondersteunen om voor meer studenten internet beschikbaar te maken en hen een mobiele telefoon
konden geven zodat ze hun gemaakte lessen konden fotograferen en doorsturen naar de leerkrachten!
Deze vraag is doorgespeeld naar onze diaconie en zij willen dit project ondersteunen.
Inmiddels is het toegezegde bedrag overgemaakt en de internetverbindingen worden betaald en de studenten,
die door Lalain en Demo zijn geselecteerd, hebben hun mobieltje gekregen. Demo heeft ons al heel hartelijk
bedankt namens de deelnemende studenten!
Dus ook nu gaan we weer de mensen in en rond Infanta ondersteunen!
Voor ons voelt het heel goed, we kennen nu de problemen, we hebben gezien hoe het leven daar is. Terwijl
ik dit stukje zit te schrijven is er alweer een overstroming geweest waarbij het water schouderhoog in de
huizen stond, en nu regende het zo hard dat ook nu het water naar binnen stroomt. Wij kunnen ons die
situatie haast niet voorstellen, maar daar is het steeds vaker het geval. De klimaatverandering merken ze daar
iedere dag: meer regen meer tyfoons.
Als u na het lezen van mijn verhaal ook zou willen meedoen om de studenten in Infant een betaalbare
internetverbinding te geven, dan kunt u een donatie doen op bankrekeningnr. NL97RABO0326689265 van
het college van diakenen Prot. Gemeente ’s-Heerenberg- Zeddam, o.v.v. Filipijnen internetproject. De
diaconie zorgt dan dat het geld wordt overgemaakt naar Demo Raynera.
Wilt u nog meer weten over dit project, neem gerust contact op met mij!
sijnieebbers@hotmail.com
Nog even advent
Net als met Pasen en Pinksteren was er voor de adventtijd weer een pakketje samengesteld voor de kinderen in onze
gemeente: met een adventkalender, de verhalen die erbij horen, en een creatieve uitdaging. Er was gevraagd om
hiervan een foto op te sturen en dat is gebeurd. Leuk!
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Kerstgroet van Bram, Joren, Tim en Lotte
Bram, Joren, Tim en Lotte zijn voor de kerst druk geweest met kersttekeningen. Daaruit zijn er vier geselecteerd waarvan
een kerstkaart is gemaakt. Van deze kaarten heeft u er één ontvangen. Graag willen wij u alle vier de kaarten laten zien en
onze kleine kunstenaars heel hartelijk bedanken!

Kinder kerstkoortje
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Protestantse Gemeente
’s-Heerenberg - Zeddam
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

scriba@protestantsbergh.nl
0314-661819

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
bijdrageadministratie@protestantsbergh.nl
Marie van der Linde
0314-662186
Rabobank NL22RABO0374653526 t.n.v. CvK PG ’s-Heerenberg – Zeddam
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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Veertig dagen tijd met Marcus
De Veertigdagentijd breekt bijna aan: veertig dagen tijd om toe te leven naar Pasen.
Misschien dit jaar door alle coronamaatregelen meer tijd dan ooit. Hoe dan ook: dit jaar
nemen we tijd voor het Marcus evangelie.
Marcus is het kortste evangelie uit de bijbel. Iemand noemde Marcus eens ‘het twitter
evangelie’. Zou het lukken om dit evangelie eens van begin tot eind door te nemen?
Wie doet ermee?
Wat is de bedoeling? Op 17 februari, Aswoensdag, starten we de Veertigdagentijd met
een (online) viering in de kerk. In deze dienst maken we een begin met het lezen van het
Marcus evangelie. Vervolgens lees je elke dag steeds een klein gedeelte. Of luister je
naar het Bijbelgedeelte via audio (het gemakkelijkste via youtube, zoek op: luisterbijbel
Marcus). Op zondag is er de mogelijkheid de kerkdienst mee te vieren waarin ook uit
Marcus wordt gelezen.
Je kunt individueel aan de slag gaan met het bijbelleesrooster (zie achterkant), maar je
kunt dit ook samen met anderen doen. Door bijvoorbeeld met behulp van een appgroep
elke week je bevindingen met elkaar te delen. Voor de gemeenteleden die geen ervaring
hebben met Whatsapp is het mogelijk om telefonisch contact te hebben met elkaar of
via de post.
Heb je interesse om samen met anderen met Marcus de Veertigdagentijd in te gaan
geef je dan zo snel mogelijk per app, mail of telefoon op bij:
ds. Henriëtte Nieuwenhuis, predikant@protestantsbergh.nl, 06-2211816893.
Ik hoop op veertig dagen tijd!

