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Nieuwsbrief
Goed om te weten
……………………………………

Nieuwsbrief
De maand april en mei komt de
Kerkepraat niet uit. In plaats
daarvan houden we elkaar op de
hoogte via de nieuwsbrief. Deze
zal 3-wekelijks uitkomen. De
gemeenteleden die geen email
hebben, krijgen een papieren
versie toegestuurd via de post.
Heeft u belangrijke dingen te
melden voor in de nieuwsbrief,
neem dan contact op met Maarten
Blom (06-12614558) of Gerry
Vreuls (0314-652307).
…………………………………..

Klokken van troost en hoop
De afgelopen weken klonken op
woensdag tussen 19.00 en 19.15
uur de klokken van troost en
hoop. Ook onze kerkklok in ’s
Heerenberg deed mee. De actie
wordt verlengd tot en met eind
april. Op 8 april, 15 april, 22 april
en 29 april luiden we daarom
weer de klokken als teken van
troost en hoop.
…………………………….......

Handhaven maatregelen
Halverwege maart lag er een brief namens het moderamen op uw
deurmat i.v.m. de genomen maatregelen in onze gemeente tijdens
deze coronacrisis. Op basis van de laatste informatie van de overheid
worden deze maatregelen verlengd tot 1 juni. Dit betekent onder meer
dat we uitsluitend online kerkdiensten verzorgen, er geen pastorale
bezoeken plaatsvinden of andere activiteiten worden georganiseerd
waarbij we elkaar fysiek ontmoeten (m.u.v. de actiegroep).
We herinneren elkaar eraan dat je niet met meer dan 3 personen op
bezoek mag gaan en het beter is om zoveel mogelijk thuis te blijven.
Laten we deze maatregelen serieus nemen. Voor je eigen gezondheid
en voor die van de ander. Gelukkig betekent dit alles niet dat we de
kerk moeten sluiten. We gaan op andere manieren verder. Daarvoor
aandacht in het vervolg van deze nieuwsbrief.
Namens het moderamen, Bert Veld (voorzitter)

Paasgroet
Beste gemeenteleden,
De lente is begonnen. Vogels zijn druk bezig met nestjes maken. Bomen en
struiken doen hun best om weer tot leven te komen en groene bladeren te
krijgen.
Het is bijna de eerste zondag na volle maan na het begin van de lente. Ja ik
bedoel Pasen, het belangrijkste feest voor christenen. Jezus is gekruisigd,
Jezus is dood, maar dat is niet het einde! Hij heeft de dood overwonnen. Hij
is opgestaan uit de dood. Dat mag gevierd worden!
Een gezamenlijke Paasviering in de kerk kan helaas niet. Dat neemt niet weg
dat Pasen wel gevierd kan worden. Op een andere manier. Anders dan
anders. Hoe gaat u het dit jaar vieren? Alleen? Met het gezin? Via TV,
kerkdienst gemist in beeld? Toch maar een paasontbijt met het gezin en
wellicht een paaseitjes zoeken?
Ik wens u ondanks alles fijne Paasdagen toe.

Rondom de diensten - Op weg naar Pasen (via internet )5 april om 10:00 uur Palmzondag gaat ds.
Engelage uit Vorden voor. We staan stil bij de intocht te Jeruzalem.
6, 7 en 8 april om 19:30 uur Mediatieve diensten (vespers) vanuit Zeddam en 8 april vanuit Terborg
9 april om 19:30 uur Witte Donderdagviering vanuit Gendringen
10 april om 19:30 uur Goede Vrijdag waarbij we stilstaan bij het lijdensverhaal vanuit Gendringen
11 april om 21:00 uur Stille Zaterdag vanuit Silvolde
De vespers en diensten van de Stille week worden wisselend geleid door één van de Klavertje 4 predikanten:
ds Gerjanne van der Velde, ds Theo Menting en ds Henriëtte Nieuwenhuis.
12 april om 10:00 uur Paasmorgen ds Henriëtte Nieuwenhuis
Elke zondag is er om 10:00 uur is er kerk en kan er meegeluisterd worden via kerkdienstgemist.nl.
19 april mw ds J Baardewijkuit Loil en 26 april ds Henriëtte Nieuwenhuis.
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Ter Overweging: Het C-woord
Zo af en toe kan ik het C-woord niet meer horen. Elk journaal en elke krant staat er vol mee. Soms heb ik geen zin om
het laatste nieuws te volgen en wil ik even doen alsof er niets aan de hand is. Maar dat kan niet meer. Ons leven heeft
zich zo langzamerhand aangepast aan de ‘intelligente lockdown’ waar we ons in bevinden of we nu willen of niet. En
ondertussen sluipt het C-woord stap voor stap onze kant op. Kennen we bijna allemaal wel iemand verder weg of
dichterbij die er aan den lijve mee te maken heeft. Die een verantwoordelijke taak heeft te volbrengen. Of die lijdt door
de opgelegde sociale onthouding.
Te midden van deze crisis gaan mijn gedachten uit naar een ander C-woord: Christus. Ook afgebeeld met een
koningskroon. ‘O hoofd vol bloed en wonden, bedekt met smaad en hoon, o hoofd zo wreed geschonden, uw kroon een
doornenkroon’ (lied 576).
De soldaten deden Jezus een doornenkroon op zijn hoofd (Mar. 15:17). Ze steken hiermee de draak aan met Jezus en
zijn koningschap. Wat is die Jezus voor een koning? Wat stelt een koning aan een kruis nu eigenlijk voor?
Er is iets ontzettends tegendraads en dwaas aan het christelijk geloof. Een kruis en een doornenkroon. Een lijdende
koning als centraal middelpunt. Vaak schieten woorden te kort. Het blijft een groot mysterie: Jezus Christus, de
gekruisigde. Als ik de twee C-woorden met elkaar probeer te verbinden, dan blijven er veel vraagtekens staan,
helemaal als je ziet wat er nu in de wereld gebeurt. Er komen verschillende emoties naar boven als ik denk aan hen die
extra lijden onder deze C-crisis. Toch ben ik niet moedeloos of zonder hoop en ik bid voor ons allemaal dat we niet
wanhopig zullen zijn. Ik herhaal het gebed dat klonk op woensdagavond 1 april jl. tijdens de meditatieve dienst:
God onze Vader,
behoed ons voor de wanhoop,
de ultieme bekoring van onze tijd.
Want het laatste wat men Gods kinderen ontnemen kan
- na het geloof en na de liefde is juist de tere plant van de hoop,
het laatste wat wij mensen nodig hebben
om te overleven in barre tijden.
Heer, laat niet toe dat wij wegzinken
in die verzoeking,
dat wij en alle mensen
geen hoop meer zouden hebben.
Want dit is pas de dood, voorgoed:
het doven van de hoop.
Het is bijna Pasen. We vieren als christelijke gemeente dat de dood niet het laatste woord heeft. Christus heeft de dood
overwonnen, de hoop is niet gedoofd. Hij leeft. In het licht van Pasen kunnen we de ergste duisternis door. Als ik dit Cwoord hoor, leeft er hoop.
Onder de aanwezigheid van deze twee C-woorden wens ik iedereen een gezegende Stille Week toe en een vrolijk
Pasen!
Hartelijke groet, ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Voedselbank (herhaling)
I.v.m. het coronavirus kan de voedselbank geen inzameling houden bij de supermarkten in ’s-Heerenberg. Deze
inzameling van voornamelijk houdbare levensmiddelen zorgde er altijd voor dat de cliënten in hun pakket een of
meerdere basisproducten voor een goede maaltijd kregen. De voedselbank probeert om ook nu, tijdens deze moeilijke
tijd, elke week een pakket samen te stellen welke door de vrijwilligers wordt uitgedeeld zolang dit mogelijk is.
Nu er geen inzameling wordt gehouden mist de voedselbank de broodnodige aanvulling van producten. Mocht u
levensmiddel(en) willen doneren dan kunt u deze inleveren in ’s Heerenberg bij Joke Radstake (Oude
Doetinchemseweg 126) in Zeddam bij de Pastorie (in de poort) of contact opnemen met het bestuurslid T. Stapelbroek
telefoon (0314) 662539.

Uit onze ledenadministratie blijkt dat van u geen email-adres bekend is en wij daarom veronderstellen dat u niet
beschikt over internet. Is onze administratie niet correct laat het ons dan weten ledenadministratie@protestantsbergh.nl.
De diensten zijn via www.kerkdienstgemist.nl te volgen. Via onze website www.protestantsbergh.nl kunt u snel naar
de betreffende kerk,

