NIEUWSBRIEF 18 JULI 2021
5E VAN DE ZOMER
Onenigheid in de kerk
Onenigheid in de kerk

We lezen Handelingen 15:36-41. Paulus en Barnabas krijgen ‘grote onenigheid’. Wat is de kern
van hun grondige meningsverschil?
Onenigheid in de kerk, dat lijkt mij niet de bedoeling. Misschien heb je zelf ervaren hoe naar dat
kan zijn. Maar zou het ook nuttig kunnen zijn? Kan ruzie helpen om opnieuw te ontdekken wat
de kerntaak van de kerk is?
Tot zondag!
ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Aanmelden kerkdiensten
U kunt zich voor de zondagse vieringen uiterlijk de vrijdagavond vooraf aan de dienst
aanmelden bij Sijnie Heuvel (aanmelden@protestantsbergh.nl of 06-40606055).
Let op! I.v.m. vakantie kun je je op 25 juli, 1 aug en 8 aug aanmelden bij Netty Colenbrander.
Het liefst per Whatsapp en anders met een telefoontje: 06 44836847.
Bloemengroet
De bloemen gingen afgelopen zondag 11 juli, met een groet van onze gemeente, naar
mw. Hannie Jansen, uit ’s-Heerenberg
Carolien Kloosterman en Mark Kneepkens, uit Lengel
Collecten
In de dienst van 18 juli zijn er twee collecten.

De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar Actie Vakantietas (Kerk in Actie).
Elke zomer deelt een groot aantal protestantse gemeenten rugzakjes uit aan kinderen in
armoede in hun omgeving.
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!
Ontmoetingsmiddag – 21 juli
Op 21 juli vindt er een ontmoetingsmiddag plaats in het Bargse Huus (Willem van Den
Berghstraat 1,’s-Heerenberg). Deze middag van 14.00-16.00 uur wordt georganiseerd door
onze Protestantse Gemeente in samenwerking met Welcom. U kunt zich opgeven bij Marry en
Martin Boslooper die deze middag verzorgen: 06-14164750 of 0314-846344.
Studie in het klooster
Dinsdag 20 tot en met donderdag 22 juli ben ik afwezig. Deze 3 dagen zal ik me terugtrekken in
het klooster om me te bezinnen op onze liturgie. Op welke manier gebeurt er al interactie en
participatie in onze kerkdiensten en hoe zou dat vergroot kunnen worden? Op deze vragen wil
ik mij gaan bezinnen terwijl ik mee deins op het dagritme van het klooster.
U kunt indien nodig deze dagen terecht bij ouderling Rien de Zeeuw (06-54388758).
ds. Henriëtte Nieuwenhuis
Agenda
Woensdag 21 juli: ontmoetingsmiddag, Bargse Huus in ‘s-Heerenberg
Aanvang: 14.00 uur
Woensdag 21 juli: avondgebed, Klavertje 4
Vanuit de protestantse kerk in Gendringen
Aanvang: 19.30 uur
Zondag 25 juli
10.00 uur dienst vanuit ‘s-Heerenberg
Voorganger: ds. Ter Avest, uit Rheden

