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NIEUWSBRIEF 
 Protestantse Gemeente ’s-Heerenberg - 

Zeddam

Nederland helpt Sulawesi

Ds Henriëtte Nieuwenhuis, onze nieuwe predikant per 1 
april 2019 werkt mee aan de uitzending Nederland helpt 
Sulawesi. Zij schrijft ons: 

Lieve gemeenteleden,

Een paar dagen geleden werd ik gebeld door ICCO/ Kerk in Actie. 
Om een lang verhaal kort te maken: ik ben gevraagd om naar 
Sulawesi af te reizen om verschillende kerken en hulporganisaties 
te bezoeken en te interviewen die helpen na de aardbeving en 
tsunami. Omdat ICCO / KiA een van de organisaties is achter 
Giro 555 mag ik vervolgens namens Giro 555 het woord voeren 
voor krant, radio en televisie. De uitzending “Nederland helpt 
Sulawesi” is op woensdag op tv en radio vanaf 12.00 uur. Zie ook: 
giro555 

Mijn man Karel is met me mee. We hopen morgenvroeg 6.00 uur 
aan te komen in het gebied. Onze jongens Bram en Joren zijn bij 
opa en oma. Donderdag reizen we weer terug. 

We zijn ons bewust van de eventuele gevaren en ik persoonlijk 
moet ook heel wat angsten in de ogen kijken, maar tegelijkertijd  
horen we ook Gods stem om er te zijn voor mensen in nood, met 
hen "brood te delen" en hen te ondersteunen.

Bidden jullie met/voor ons mee?

Er komt een Nationale Actiedag 
voor Sulawesi. Op woensdag 10/10 
besteden diverse radiozenders en 
televisieprogramma’s de hele dag 
aandacht aan de ramp die het 
Indonesische eiland trof. Het doel is 
zoveel mogelijk geld op te halen voor 
de Nationale Actie van Giro555 
‘Nederland helpt Sulawesi’.  Om 
12.00 uur is de aftrap van de 
Actiedag in 'Beeld en Geluid' op het 
Mediapark in Hilversum.

Meer informatie is te lezen op  
giro555 

Taizé dienst in Oswalduskerk in Zeddam 14 oktober 2018

Deze viering is voorbereid door de oecumenische Taizé werkgroep gerard Bod, Thekla 
Hieltjes, Marijke Dekkers en Sijnie Heuvel.  Voorgangers zijn Diaken Theo reuling en ds 
Christa Klaver. Koor Weerklank en de cantorij zullen voor, maar vooral ook met de 
gemeente zingen. Kenmerkend voor vieringen in de traditie van Taizé zijn het zingen van 
meditatieve liederen en stilte. 
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