NIEUWSBRIEF 25 Juli 2021
Lezingen: Deuteronomium 8:1-6 en Marcus 6:45-52.
In deze kerkdienst in ‘s-Heerenberg gaat voor: ds. Ter Avest uit Rheden.
Na de verkondiging zingen we lied 916
Lied 916 vers 1:
Je kunt niet dieper vallen
Dan in Gods eigen hand,
Waarmee hij ons barmhartig
Omvat aan alle kant
Huidige regels samenzang
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:
U kunt zich voor de zondagse vieringen uiterlijk de vrijdagavond vooraf aan de dienst
aanmelden bij Sijnie Heuvel (aanmelden@protestantsbergh.nl of 06 - 4060 6055). Let
op! I.v.m. vakantie kun je je voor de diensten van 25 juli, 1 aug en 8 aug
aanmelden bij Netty Colenbrander. Het liefst per Whatsapp en anders met een
telefoontje: 06 - 4483 6847.

Bloemengroet:
De bloemen gingen afgelopen zondag 18 Juli, met een groet van onze gemeente,
naar:
-

mw. Christa Klaver, Beek.
dhr. Rudi Klein Obbink, Azewijn.

Collecten:
In de dienst van 25 Juli zijn er twee collectes.
25 juli - Voedselbank Montferland
Stichting Voedselbank Montferland e.o. helpt mensen die niet genoeg geld hebben
om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. Zij zamelen levensmiddelen
in en stellen deze gratis ter beschikking aan huishoudens die (tijdelijk) onvoldoende
in hun levensbehoefte kunnen voorzien. Hiermee wordt (verborgen) armoede in de
Gemeente Montferland bestreden.
Giften kunnen overgemaakt worden op NL20 RABO 0155 003658.
25 juli- 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:
Woensdag 28 juli 19.30 uur: avondgebed Klavertje 4 Terborg
Zondag 1 aug 10.00 uur: ds. H. Nieuwenhuis Zeddam. Heilig Avondmaal

