
NIEUWSBRIEF 10 OKTOBER 2021
Johannes 8:12-20
‘En er was licht’

Kanselruil Klavertje 4

En er was licht
Op deze Klavertje 4 kanselruil zondag zal ds. Theo Menting uit Gendringen voorgaan. Ik zal zelf
naar Gendringen gaan. Ook de collega’s uit Etten-Terborg-Ulft en Silvolde ruilen met elkaar. In
alle 4 de kernen van Klavertje 4 zal Johannes 8 en hetzelfde openingslied klinken, lied 287.
Rondom het licht dat leven doet zijn we met elkaar verbonden.
Hopelijk tot zondag in de kerk of vanuit de huiskamer!
ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnen treden,
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.

Bloemengroet
De bloemen gingen afgelopen zondag 3 oktober, met een groet van onze gemeente, naar
mw. Margo Hartogh, ’s-Heerenberg
mw. Dingena Witter, Emmerich

Collecten
Er zijn twee collectes in deze dienst.
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar Jeugdwerk (Kerk in actie), in het
bijzonder naar materialen over geloofsopvoeding.
Uw bijdrage voor de diaconie 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!



Muzikale Andacht - zondagavond 10 oktober
Komende zondagavond, om 19.00 uur, is er een muzikale Andacht in de protestantse kerk van
Gendringen. Het Catharina Collegium zingt o.l.v. Elske te Lindert prachtige muziek van o.a.
Felix Mendelssohn Bartholdy. Teksten worden voorgedragen door Ali Aalbers.
De toegang is gratis, wel is er een deurcollecte ter bestrijding van de onkosten.
Wees welkom!

Doopdienst 17 oktober in ‘s-Heerenberg
Op zondag 17 oktober wordt Rieke Marie gedoopt, dochter van Richard en Kirsten Ann van
Dantzig-Schröer uit ’s-Heerenberg, zusje van Lea Sophie. De cantorij zal ook meezingen in
deze dienst. Let op: deze dienst zal in ’s-Heerenberg plaatsvinden.

Agenda
Zondag 10 oktober: Muzikale Andacht
In de protestantse kerk van Gendringen.
Aanvang: 19.00 uur

Woensdag 13 oktober: avondgebed, Klavertje 4
In de protestantse kerk van Megchelen
Aanvang: 19.30 uur

Woensdag 13 oktober: gespreksgroep ‘Op verhaal komen’
In het Imminkhuis, Zeddam
Aanvang: 19.30 uur

Donderdag 14 oktober: Pauzeren op de berg des Heren
Open kerk ’s-Heerenberg van 10.00-13.00 uur

Donderdag 14 oktober: Quilgroep
In het Imminkhuis, Zeddam
Aanvang: 9.30 uur

Zondag 17 oktober: 10.00 uur doopdienst in ’s-Heerenberg (niet in Zeddam!)
Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis


