
 

  
 

NIEUWSBRIEF 7 november 2021. 

 
 

Deze kerkdienst is om 10.00 uur in ’s-Heerenberg. In deze dienst zal 
Ds. Christa Klaver uit Beek voorgaan. 

 
 

Bezoek kerkdienst; 

- Aanmelden voor de kerkdienst hoeft niet meer.  
- Blijf thuis bij klachten.  
- Er is geen coronapas nodig.  

- Kerkgangers kunnen op gepaste afstand van elkaar plaatsnemen in de banken/op  
  de stoelen.  

- Achterin de kerk worden 3 rijen gereserveerd voor mensen die wel graag de 1,5 m   
  afstand willen bewaren.  
 

 
Bloemengroet: 

De bloemen gingen afgelopen zondag 31Oktober met een groet van onze gemeente 
naar; 

 

- Mevr. Annemarie Brunink uit 's-Heerenberg. 
- Mevr. Sylvia Kupers uit “s Heerenberg. 

 
 
 
Collecten: 
 

- Moeder Theresa Stichting Ulft 
 
Mensen zijn kwetsbaar. Dit geldt met name voor ouderen, zieken en gehandicapten. 

De condities waarin deze mensen leven zijn vaak erbarmelijk en mensonterend. De 
stichting probeert in haar werk bijzondere aandacht te schenken aan de hulpvragen 

van deze vaak vergeten mensen. Bankrekening NL49 RABO 0383 8535 45. 
 
- Erediensten en kerkelijke gebouwen. 

 
De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst en de kerkelijke gebouwen. 

De collecte voor de kerk kunt u, desgewenst overmaken op 
Rabobank IBAN: NL22 RABO 0374 6535 26 of op ING bank IBAN: NL62 INGB 0000 
8535 71   T.n.v. C.v.K. Prot Gem. ‘s-Heerenberg-Zeddam 

 
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage! 



 

 
 

Agenda: 

 
- Maandag 8 nov Filmavond Klavertje 4 Silvolde, 19.30 uur 

- Dinsdag 9 nov Kerkenraadsvergadering Imminkhuis, 20.00 uur 
- Woensdag 10 nov avondgebed Klavertje 4 Gendringen 19.30 uur 

- Woensdag 10 nov Bijbelgespreksgroep ‘Op verhaal komen’ Imminkhuis, 19.30 
uur 

- Donderdag 11 nov Quiltgroep Imminkhuis, 9.00 uur 
- Donderdag 11 nov Pauzeren op de berg des Heren. Open kerk                     

‘s Heerenberg van 10.00-13.00 uur. 

- Zondag 14 nov ds. Jaap van Sloten uit Gaanderen in “s Heerenberg 10.00 uur 
      

 

 
Save the date: 

 
ALLE ZEVEN GOED - Theatervoorstelling Kees Posthumus 
 

In het kader van de ‘7 werken van barmhartigheid’ heeft acteur / verhalenverteller 
Kees Posthumus uit Apeldoorn een theatervoorstelling gemaakt. Op een frisse en 

luchtige manier presenteert hij in zeven delen de werken van barmhartigheid voor 
mensen van hier en nu. We zijn het er snel over eens dat de zeven werken van 
barmhartigheid deugen. Er valt geen speld tussen te krijgen dat het goed is om ze te 

doen. Tegelijk kunnen ze wel een eigentijdse update gebruiken in vorm van een 
theatervoorstelling, met als titel: ‘Alle zeven goed’. Kees Posthumus wordt in zijn 

voorstelling muzikaal begeleid door Dirk Overbeek (accordeon / keyboard). 
U bent van harte uitgenodigd om deze voorstelling bij te wonen op donderdag 18 
november a.s. om 20.00 uur in verenigingsgebouw ‘De Sprank’ in Silvolde, naast de 

Protestantse kerk. De toegang is GRATIS en de zaal is open vanaf 19.30 uur. Bij de 
uitgang is er een collecte voor het werk van Kerk in Actie. Deze diaconale avond is 

een gezamenlijke activiteit van de Klavertje 4-gemeenten, in 
samenwerking met Kerk in Actie. Hartelijk welkom! 
 

 
 

 
 
 

 
     

 
  
 

 
 

 
                                                                                                        



 

 
 

 
           


