
 
 

NIEUWSBRIEF 5 SEPTEMBER 2021 
MATTEUS 28:16-20 

‘VAN U IS DE TOEKOMST’ 
 
Klavertje 4 zondag: Van U is de toekomst 

Deze zondag vieren we samen met alle Klavertje 4 gemeenten onder het thema ‘Van U is de 
toekomst’. We beginnen om 10.00 uur met een morgengebed. Een morgengebed is, net als het 
woensdagavondgebed van Klavertje 4, geïnspireerd door de getijdengebeden in de kloosters en 
kathedralen. Op het ritme van de tijd, de ‘scharnieren van de dag’ werd het werk neergelegd om 
naar de kapel te gaan om samen te bidden. Een ritme van eb en vloed, van 
reflectie/contemplatie en actie, werken en bidden. 
Een getijdengebed kenmerkt zich door de centrale plaats van een psalmgebed, ruimte voor 
verstilling en bezinning en een eenvoudige opbouw.  
Na het morgengebed gaan we ‘happen en trappen’. Per fiets of auto langs alle Klavertje 4 
gemeenten. Op elke vierplek is er ruimte voor ontmoeting en kennismaking met de mensen, het 
kerkgebouw en hun verhalen. Ook is er op elke pleisterplaats na het trappen wat te happen en 
te drinken. Om 14.00 uur sluiten we de dag af.  
Kortom: een zondag die in het teken staat van buurt maken en naoberschap. Waarbij we elkaar 
als ‘blaadjes’ van het Klavierblad en als buren iets beter mogen leren kennen om zo groeiend in 
vertrouwen de toekomst tegemoet te gaan. 
Let op: de dienst vindt plaats in Zeddam. Tot zondag! 

ds. Henriëtte Nieuwenhuis 
 
Bloemengroet 

De bloemen gingen afgelopen zondag 29 augustus, met een groet van onze gemeente, naar 
Dhr. en mw. Kelder, uit ’s-Heerenberg 
Mw. Dimmendaal, uit Kilder 
 
Collecten 

Er zijn twee collectes in deze dienst. 
Op deze Klavertje 4 zondag hebben we voor en gezamenlijk diaconaal collectedoel gekozen: 
Stichting Sravana, in Doetinchem. Stichting Sravana is een vrijwilligersorganisatie die zorg en 

ondersteuning biedt aan mensen in de laatste fase van hun leven. Sravana doet dit in het 
hospice of bij de mensen thuis 
Uw bijdrage voor Stichting Sravana 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! 



 
Agenda 

Woensdag 8 september: avondgebed, Klavertje 4 
Vanuit de protestantse kerk in Terborg 
Aanvang: 19.30 uur 
 
Zondag 12 september 
10.00 uur dienst vanuit ‘s-Heerenberg 

Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis 
 


