
NIEUWSBRIEF 12 SEPTEMBER 2021
Jeremia 29: 1,4-14

‘Bouw je thuis’

Bouw je thuis
‘Home is where the heart is’. Grote kans dat je wel eens zo’n bord met deze tekst hebt gezien bij
iemand in huis. Het betekent zoiets als: ‘thuis is waar je hart is’. Elvis Presley liefhebbers
kennen deze tekst al langer dan vandaag. Volgens Elvis is thuis dus niet altijd waar je je wortels
hebt liggen, maar thuis is waar je je hart hebt verloren.
Het Bijbelgedeelte deze zondag laat ons nadenken over wat thuis is en of je op nieuwe plaatsen
ook een thuis kunt bouwen. Lukt dit ook als dat een plek of land is waar je helemaal niet wilt zijn
en waar je terugverlangt naar je eigenlijke thuis?
Welkom in Gods huis! Tot zondag!
ds. Henriëtte Nieuwenhuis

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).
Voor alle diensten geldt dat u alleen naar de kerk komt wanneer u geen corona gerelateerde
klachten heeft.

Bloemengroet
De bloemen gingen afgelopen zondag 5 september, met een groet van onze gemeente, naar
Dhr. en mw. Wentink, uit Zeddam
Dhr. en mw. van der Blij, uit Stokkum

Collecten
Er zijn twee collectes in deze dienst.
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar Stichting Inloophuis Oude
IJsselstreek. Het Inloophuis Oude IJssel is een huis voor mensen die leven met kanker. Voor
als je kanker hebt (gehad) of iemand uit je omgeving. Hier ben je geen patiënt, maar gast. In het
huis is ruimte voor een gesprek, maar ook voor ontspannende activiteiten.
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!

mailto:aanmelden@protestantsbergh.nl


Agenda
Woensdag 15 september: ontmoetingsmiddag samen met Welcom
In het Bargse Huus, ’s-Heerenberg
Van 14.00 uur-16.00 uur

Woensdag 15 september: avondgebed, Klavertje 4
Vanuit de protestantse kerk in Gendringen
Aanvang: 19.30 uur

Woensdag 15 september: gespreksgroep ‘Op verhaal komen’
In het Imminkhuis in Zeddam
Aanvang: 19.30 uur

Donderdag 16 september: Pauzeren op de berg des Heren
Open kerk ’s-Heerenberg van 10.00-13.00 uur

Zondag 19 september
10.00 uur dienst vanuit ‘s-Heerenberg
Voorganger: ds. Westerink, uit Vorden


