
NIEUWSBRIEF 11 JULI 2021
4E VAN DE ZOMER

‘Maak ieder tot mijn leerling…’

‘Maak ieder tot mijn leerling’
Het volledige thema van deze dienst is: ‘Maak ieder tot mijn leerling, doop hen in de naam van
de Vader, Zoon en Geest; en Ik zal met je zijn alle dagen van je leven’.
We lezen uit twee Bijbelboeken: Matteüs 6:19-34 en 28:16-20 en Romeinen 8:22-28, 38 en 39.
ds. Jolande van Baardewijk

Samenzang vanaf 4 juli
In de vergadering van 29 juni jl. heeft de kerkenraad besloten om vanaf zondag 4 juli weer
‘ingetogen’ samen te zingen. Dit n.a.v. het advies van de overheid dat samenzang weer
mogelijk is. De 1,5 meter afstand tussen de kerkgangers moet nog wel aangehouden worden.
We zijn blij dat we na meer dan 15 maanden weer samen de lofzang kunnen aanheffen!
Halleluja!

Aanmelden kerkdiensten
Ondanks alle versoepelingen geldt voor de kerkdiensten nog steeds dat u zich moet
aanmelden. Dit komt omdat we nog steeds met de 1,5 meter regel te maken hebben. U kunt
zich voor de zondagse vieringen uiterlijk de vrijdagavond vooraf aan de dienst aanmelden bij
Sijnie Heuvel (aanmelden@protestantsbergh.nl of 06-40606055).

Bloemengroet
De bloemen gingen afgelopen zondag 4 juli, met een groet van onze gemeente, naar
dhr. Bennie Onstein, uit Zeddam
dhr. Gerrit Hermsen, uit Lengel

Collecten
In de dienst van 11 juli zijn er twee collecten.
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar Stichting Schuilplaats, een interkerkelijke
hulpverleningsorganisatie.
Uw bijdrage voor de diaconie kunt u, desgewenst overmaken op
Rabobank IBAN: NL97 RABO 0326 6892 65
t.n.v. C.v.D. Prot. Gem. ‘S-Heerenberg-Zeddam

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!

mailto:aanmelden@protestantsbergh.nl
https://www.stichtingschuilplaats.nl/


Agenda
Woensdag 14 juli: koffiedrinken in Zeddam (buiten bij de kerk)
Aanvang: 10.00 uur
Je kunt je opgeven bij Netty Colenbrander ( 06 - 4483 6847 of via a.colenbrander@telfort.nl )

Woensdag 14 juli: avondgebed, Klavertje 4
Vanuit de protestantse kerk in Zeddam
Aanvang: 19.30 uur

Zaterdag 17 juli: buurtjesmiddag voor kinderen, Klavertje 4
Locatie: Lichtenberg 6 in Silvolde
Aanvang: 14.00 uur

Zondag 18 juli
10.00 uur dienst vanuit ‘s-Heerenberg
Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis
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