NIEUWSBRIEF 8 Augustus 2021
Lezingen: Exodus 22: 20 – 26 en Johannes 17: 1 – 13.
In deze kerkdienst in Zeddam gaat voor: ds. Christa Klaver uit Beek (Montferland).
Na de verkondiging zingen we lied 974: 1, 2 en 5
Lied 974 vers 1:
Maak ons uw liefde God,
tot opmaat van het leven!
Wij zijn geroepen om
haar zingend door te geven.
De wereld zegt ons niet
de goede woorden aan.
Vernieuw ons hart en doe
ons uw beleid verstaan.

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 voor de dienst van 8 aug aanmelden bij Netty
Colenbrander. Het liefst per Whatsapp en anders met een telefoontje: 06 44836847.
Bloemengroet:
De bloemen gingen afgelopen zondag 1 Augustus, met een groet van onze
gemeente, naar
-

Marijke Renting
José en Leo Gerhardus in Braamt

Collecten:
In de dienst van 8 Augustus, zijn er twee collectes.
Stichting Orhei Moldavië
De missie van stichting Orhei is gerelateerd aan de Bijbelse opdracht van Jezus
Christus: het helpen creëren van het noodzakelijke fundament, een stevige basis,
waarmee kansarme minderjarigen en volwassenen in Moldavië zelf in staat worden
gesteld de eigen situatie te verbeteren en daarmee een grondslag te kunnen leggen
voor een betere toekomst. Sommige woningen zijn zo slecht dat directe hulp
noodzakelijk is. Woningen die opgetrokken zijn van klei en stro en totaal geen
voorzieningen hebben zoals toilet, stromend water of gas.
Er zijn woningen bij die niet eens vloeren van hout of beton hebben en waar kleden
gewoon op de modder liggen. Deze kleden rotten en stinken enorm. Dat dit voor de
gezondheid van kleine kinderen bijzonder slechte omstandigheden zijn, behoeft geen
betoog. De verhalen van deze gezinnen zijn schrijnend. Stichting Orhei bouwt
letterlijk aan een nieuwe toekomst.
U kunt uw gift overmaken op NL61INGB0007488680 t.a.v. Stichting Orhei
of via deze link.

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:
Zeddam: Zondag 15 aug 10.00 uur ds. K. Bakker, uit Doetinchem
========================

