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Zomerdetective, aflevering: Eutychus
Troas, middenin de nacht.
Een jongeman ligt dood op de grond.
Een raam op de derde verdieping staat open.
Wat is hier gebeurd?
Als detectives buigen wij ons over het plaats delict. Wie wordt aangewezen als de schuldige?
We vieren in deze dienst ook de Maaltijd van de Heer. Kunt u nog niet naar de kerk komen, dan
nodig ik u uit om thuis met brood en wijn mee te vieren.
Onder de liturgische tafel in onze kerk staat altijd de mand van de Voedselbank. Neem deze
Avondmaalszondag een keer een houdbaar product mee om deze mand te vullen! Zo wordt de
Maaltijd van de Heer een plaats van delen, ontvangen en geven.
Let op: de dienst vindt plaats in Zeddam. Tot zondag!
ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Aanmelden kerkdiensten
U kunt zich voor de zondagse vieringen uiterlijk de vrijdagavond vooraf aan de dienst
aanmelden bij Netty Colenbrander. Het liefst per Whatsapp en anders met een telefoontje: 06-
44836847. Netty vervangt Sijnie tot en met 8 augustus.

Bloemengroet
De bloemen gingen afgelopen zondag 18 juli, met een groet van onze gemeente, naar
Carolien van Leur-Jansen, uit Zeddam
Bert en Corry Pennewaard, uit ‘s-Heerenberg

Collecten
In de dienst van 1 augustus zijn er twee collecten.
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar Gevangenenzorg Nederland. Deze
organisatie staat voor ‘geloof in herstel’ en bezoekt gevangenen omdat ieder mens een
schepsel van God is en ieder mens een nieuwe kans krijgt.
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!

Zomerstop woensdagavondgebeden Klavertje 4
Op 4 en 11 augustus vinden er geen avondgebeden plaats i.v.m. de zomervakantie.

Afwezigheid predikant
Van 2-29 augustus heb ik zomervakantie. Deze weken kunt u indien nodig terecht bij één van
de ouderlingen. Van 2-19 augustus kan dat bij Rien de Zeeuw (06-54388758). Van 20-29
augustus bij Sijnie Heuvel (06-40606055).
Of we deze zomer ver weg gaan of dichtbij huis blijven, een Ierse zegenbede voor onderweg.

Agenda
Zondag 8 augustus
10.00 uur dienst vanuit Zeddam
Voorganger: ds. Christa Klaver, uit Beek


