
NIEUWSBRIEF 22 Augustus 2021

Schriftlezingen:  2 KONINGEN 4:42-44  en  MARCUS 8: 1-21

In deze kerkdienst in Zeddam gaat voor: ds. J. Jansen Schoonhoven uit Doetinchem.

kleur: groen, de kleur de schepping, het leven en de hoop.

Ter inleiding op de dienst:

Zie je dan niets? Hoor je dan niets?
Ook als je met Jezus in de boot gestapt bent wil dat nog niet zeggen dat
je begrijpt wat Hij bedoelt. We kunnen zo diep blijven steken in ons eigen
wereldje en in wat wij er van vinden, dat we de beelden die Jezus gebruikt
niet verstaan. Wat komt het beeld / de symboliek van het brood niet vaak
voor in de Bijbelverhalen! Ook vandaag is dat het geval in de lezingen en
we gaan op zoek naar een hint, naar een perspectief waar we mee verder
kunnen.
Voor u en jullie allen een gezegende dienst!

Openingslied:   God van hemel, zee en aarde… LB 210 : 1,2

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).

Bloemengroet:
De bloemen gingen afgelopen zondag 15 Augustus, met een groet van onze
gemeente, naar

- Mevr. Besseling- de Klomp uit ‘s-Heerenberg
- Mevr. Hennie Gerritsen en Wim Visser uit ‘s-

Heerenberg



Collecten:
In de dienst van 22 Augustus, zijn er twee collectes:

Stichting de Pietersberg:
Diaconieën uit het hele land hebben in 1993 de oprichting van Pastoraal
Diaconaal Centrum De Herberg mogelijk gemaakt. Daarom is de Herberg eerst en
vooral een verlengstuk van de plaatselijke gemeente: pastoraal en diaconaal. Op
een andere manier was de Herberg er nooit gekomen en ook nooit in stand
gebleven.
Het is een fijne plek voor mensen die op de een of andere manier in het leven
vastgelopen zijn. Het kan jaren voorspoedig gaan in je leven. En dan opeens
word je geconfronteerd met verdriet en tegenslag. Overleden dierbaren,
problemen op het werk, problemen in je huwelijk en gezin,
gezondheidsproblemen en/of mantelzorg.
Of gevoelens van eenzaamheid, angst of minderwaardigheid die niet langer te
hanteren zijn. Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In
navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die
beschutting tegen de storm nodig heeft. https://pdcdeherberg.nl
Rechtstreeks doneren kan op rekening nr. NL58 RABO 0302 2633 30

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:
Woensdag 25 aug 19.30 uur avondgebed Klavertje 4 in Silvolde
Zondag 29 aug 10.00 uur ds. S. Visser, uit Tolkamer in Zeddam
Klavertje-4 zondag op 5 september 2021

Dit jaar geen startzondag, maar een Klavertje 4 zondag op 5 september. Deze dag
beginnen we met een morgengebed om 10.00 uur in de eigen kerk en daarna gaan
we op pad om de andere Klavertje 4 gemeenten en kerken wat beter te leren kennen.
Wij nodigen u van harte uit om daaraan mee te doen. Ook voor de kinderen /
jongeren is er een programma. Klik hier voor verdere informatie

Zie de uitnodiging / aanmelding op de volgende bladzijde.

https://pdcdeherberg.nl
https://www.protestantsbergh.nl/uploads/klant445/files/Kl4fiets[4532].pdf


Uitnodiging Klavertje-4 zondag                      
op 5 september 2021
Deze zondag vieren we samen met alle gemeenten van Klavertje-4. 

Voor een uitgebreide dagindeling verwijzen wij u naar de augustus-uitgave van het
KLAVIER. 

We starten met een morgengebed in de eigen gemeente. En gaan daarna op pad voor een
bezoek bij de overige gemeenten. 

De dag begint om 10.00 uur. En is rond 14.00 uur afgelopen. 

Bij elke gemeente is er een ontvangst met uitleg over de betreffende gemeente.

Ook zijn er activiteiten voor de jeugd.

Afhankelijk van het tijdstip op de dag wordt er voor de inwendige mens gezorgd. We houden
rekening met diëten.

Opgave voor deze dag, middels onderstaande strook, uiterlijk 23 augustus.

Deze strook kunt u inleveren:

 In uw eigen kerk, na de dienst op zondag
 Afgeven, of middels een email, aan de contactpersoon van uw gemeente.

Gendringen/Bontebrug. Jan Jolink. sofcowaf@gmail.com

’s Heerenberg/Zeddam. Sijnie Heuvel. aanmelden@protestantsbergh.nl

Etten/Terborg/Ulft. Ton Boel. tonboel@kpnmail.nl

Silvolde . Gerrit Luijmes. gerritluijmes@hotmail.com

Deel hieronder invullen en inleveren

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ik/wij melden ons aan voor de Klavertje-4 zondag op 5 september

Naam: . . . . . met . . . personen

Waarvan . . kinderen

Adres, telefoonnummer en emailadres.

. . . . . . . . . . . .

O -Ik/ we komen met de fiets

O -Ik /we komen met de auto en kunnen nog … personen meenemen

O- Dieetwensen zijn.
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mailto:aanmelden@protestantsbergh.nl
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