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NIEUWSBRIEF 
 Protestantse Gemeente ’s-Heerenberg - 

Zeddam

Lieve mensen, 
graag wil ik mij aan u en jullie voorstellen. Mijn naam is Henriëtte Nieuwenhuis. Ik ben getrouwd met 
de Indonesische Karel Barus en we hebben twee jongens, Bram (bijna 4 jaar) en Joren (2 jaar). Sinds 
2011 ben ik werkzaam als predikant in algemene dienst van de Protestantse Kerk in Nederland, met 
een bijzondere diaconale opdracht bij de Christelijke Kerk van Zuidelijk Sumatra (GKSBS). 
Samen….lees verder

Ds Henriette Nieuwenhuis beroep aanvaard

Zaterdag 20 oktober hebben de 
medewerkers van de Voedselbank 
Montferland in samenwerking met de 
Kledingbank en de Groentetuin een open 
dag georganiseerd.

Zowel medewerkers van  de Voedselbank 
de Kledingbank en de Groentetuin zullen 
ter plekke aanwezig zijn om informatie te 
verstrekken.

Zie voor meer informatie de agenda.
En bezoek hier de website van de 
Voedselbank.

https://www.protestantsbergh.nl/predikant/
https://www.protestantsbergh.nl/opendag_voedselbank?ldate=2018-10-20
http://www.voedselbankmontferland.nl/index.php
https://www.protestantsbergh.nl/predikant/
https://www.protestantsbergh.nl/opendag_voedselbank?ldate=2018-10-20
http://www.voedselbankmontferland.nl/index.php
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Mededeling aan iedereen die berichten verstuurt naar 
Kerkepraat. 

Om de communicatie binnen onze gemeente verder te 
stroomlijnen en overbodig werk te voorkomen verzoeken wij 

je vriendelijk om je mededelingen of berichten te sturen 
naar: redactie@protestantsbergh.nl.  

Dus niét meer naar de individuele email adressen van de 
redactieleden. Zij kunnen allen de post op dit adres 
bekijken.Voor degene die kopij inlevert is dat ook 

makkelijker, immers er hoeft maar één adres te worden 
gebruikt. 

Alvast vriendelijk bedankt voor de medewerking. 

Kopij voor de Kerkepraat van oktober ten laatste inleveren 
op maandag 22 oktober 2018. 

Ontwikkelingen op de website

Kerkleden waarvan wij een e-mailadres hebben in onze kerkelijke administratie, ontvangen in de 
maand oktober 2018 een mail met daarin opgenomen een link om de inlogprocedure op te starten.  

Daarna heb je toegang tot de pagina "Kerkleden" en is een menu met de o.a. de items Fotoalbum, 
Kerkepraat, Smoelenboek zichtbaar. 

Op deze manier kun je in de toekomst ook met elkaar in verbinding komen in een veilige omgeving. 
Houd je mailbox in de gaten en reageer. 

We stellen het op prijs wanneer je een fotootje van jezelf opstuurt, zodat die kan worden opgenomen  
in het Smoelenboek.
Vragen en foto’s kun je sturen naar: webmaster@protestantsbergh.nl.

In de Kerkepraat van oktober staat een artikel geschreven door Ria en Jan Tuitel. Ze 
vertellen daar in wat meer over zichzelf en leggen ook uit waarom ze de eetgroep 

Samen Eten zijn gestart. 

Lees op de volgende bladzijde wat zij daarover vertellen. 

https://www.protestantsbergh.nl/agenda.aspx?lIntEntityId=120147&lIntNavId=14769&ldate=2018-10-31
https://www.protestantsbergh.nl/welkom
mailto:webmaster@protestantsbergh.nl
mailto:redactie@protestantsbergh.nl
mailto:redactie@protestantsbergh.nl
https://www.protestantsbergh.nl/welkom
mailto:webmaster@protestantsbergh.nl
https://www.protestantsbergh.nl/agenda.aspx?lIntEntityId=120147&lIntNavId=14769&ldate=2018-10-31
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Achtergrond van het “Samen Eten”.  
Wij, Ria en ik, koken al vele jaren voor groepen of groepjes en dit met plezier. Wij zijn redelijk 
vaak verhuisd en sloten ons dan aan bij een lokale kerk. Zo ook toen wij 2 jaar geleden naar 
Emmerich verhuisden. De Duitse Evangelische Kirche hebben we een aantal malen bezocht, maar 
er geen aansluiting gevonden.  

Daarna een dienst van de PKN - kerk in ’s-Heerenberg bezocht. Het sprak ons niet zo aan, echter 
het koffiedrinken na de dienst was als een verwarmd bad. We zagen veel nieuwe gezichten, 
vriendelijke vooral.  
Echter ons probleem was en is nog steeds, dat wij wel gezichten herkennen, maar geen namen. 
Daar kwam geen verandering in, totdat tijdens een preek de uitnodiging gedaan werd  

door de dominee om na te gaan welke talenten je hebt en die in te zetten in de gemeente(kerk).  

Nu hebben wij jarenlang in andere kerken en daarbuiten gekookt voor groepen, vooral na mijn 
pensionering. We hebben daaraan altijd fijne contacten overgehouden en het zal duidelijk zijn dat 
wij de kans grepen om zoiets ook in ’s-Heerenberg en Zeddam te doen.  

We mogen ons verheugen, 
omdat wij een groeiend aantal 
mensen onze vrienden mogen 
noemen. Echter, het is nog steeds 
zo, dat als wij in de kerk zitten, 
wij wel bekende gezichten zien, 
maar daar geen naam aan 
kunnen geven. Wisten we nu de 
namen maar, dan konden we in 
het telefoonboek of op internet 
zoeken, maar ja dat is heel lastig.  

We zien er naar uit dat er zo iets 
als een ledenboekje komt met 
vermelding van naam, adres, 
telefoonnummer en e-mailadres. 
Mooier nog zou het zijn als er 

ook een foto bij zou staan.* We zijn benieuwd naar uw reacties!!!  
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Met vriendelijke groet van Ria en Jan Tuitel  

Telefoon 0049-28289021747  
email jh.tuitel@gmail.com  

* Inmiddels hebben we de gegevens én foto van 
Ria en Jan opgenomen in het besloten gedeelte van 
de website.  Sluit u aan en geef ons ook 
toestemming uw gegevens te plaatsen.  
De webmasters van www.protestantsbergh.nl  


