
 

  
 

NIEUWSBRIEF 3 oktober 2021. 
 
Op Zondag 3 oktober zijn er twee kerkdiensten namelijk: 

• om 10 uur de normale dienst in Zeddam. In deze dienst gaat voor: Ds. R. den 
Hertog, Vorden. 

• om 11.30 uur de oecumenische Kerk op Schoot viering in de kerk in Zeddam 
(peuter/kleuterviering). 

 
Kerkdienst  om 10.00 uur:  
 
Schriftlezingen:  Exodus 34,4-9 en Johannes 8,1-11 
 
Lied 217:1,2,3 
De dag gaat open voor het woord des Heren, 
zon die wij zoeken, kracht die wij ontberen, 
bron die wij horen als wij tot hem keren, 
vroeg in de morgen. 
 
 Bezoek kerkdienst: 

• Aanmelden voor de kerkdienst hoeft niet meer; 

• Blijf thuis bij klachten; 

• Er is geen coronapas nodig;  

• Kerkgangers kunnen op gepaste afstand van elkaar plaatsnemen in de 
banken / op de stoelen;  

• Achterin de kerk worden 3 rijen gereserveerd voor mensen die wel graag de 
1,5 m afstand willen bewaren.  

 
Bloemengroet: 
De bloemen gingen afgelopen zondag 26 September met een groet van onze 
gemeente naar: 

• Jaap en Matty Wentink uit Azewijn.  (Als dank voor jarenlang verzorgen koffie 
na de kerkdienst.)  

• Marjan Fischer uit 's-Heerenberg 

• Wil Kets uit Braamt (voor haar 50 jarig jubileum bij de cantorij.) 
 
 
Collecten: 
In de dienst van 3 oktober zijn er twee collectes: 

• Kerk en Israël 
Voor de protestantse kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van 
de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijk 
geloof, het trekken van lessen uit de joodschristelijke dialoog en het alert zijn op en 
bestrijden van antisemitisme centraal.  



Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als 
naar buiten toe. Meer informatie op: https://www.protestantsekerk.nl/thema/kerk-
israel/ 
 NL10 ABNA 0444 444 777 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. Kerk en Israël. 
 

• 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! 
 
 
De zeven werken van barmhartigheid 
In de maand oktober is er in de Protestantse Kerk, Kerkenstraat 6 in Silvolde een 
serie schilderijen te zien met daarbij passende gedichten die gaan over de zeven 
werken van barmhartigheid uit Mattheüs 25. Misschien niet meer zo bekend, maar dit 
zijn: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de 
vreemdeling onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de 
doden begraven. Het zijn schilderijen die ruimte bieden voor ieders eigen 
interpretatie. Ze zijn gemaakt door Jeltje Hoogenkamp en de gedichten zijn van 
Corrie Kopmels. 
De bezichtiging is mogelijk op de dinsdagochtenden: 5, 12 en 19 oktober van 9.30 – 
12.00 uur. 
En op de zaterdagen: 9, 16 en 23 oktober van 11.00 – 15.00 uur. Tevens is er dan 
ook verkoop van onze “huiswijn” en van de beschilderde leien van de toren. 
U bent van harte welkom om deze tentoonstelling te komen bekijken. Een mooie 
gelegenheid om even bij onze Klavertje 4 buur te kijken. 
 
Agenda: 

• 6 okt Pelgrimeren 

• 6 okt Woensdagavondgebed in Terborg om 19.30 uur 

• 7 okt Pauzeren op de berg des Heren 

• 8 okt 1e kinderclubavond in Silvolde (zie Kerkepraat) 

• 10 okt 10.00 uur ds. Theo Menting uit Gendringen in Zeddam. 
 
De nieuwe Kerkepraat staat hier: 
https://mcusercontent.com/f4ebb9c9f471a514b56e5e34b/files/b2a9b747-6a7a-5b9b-
d6dc-f29ac3a0bc5d/Kerkepraat_def._oktober._2021_5571_.pdf 
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