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1 Korintiërs 13
Doopdienst

Nu kijken we nog in een wazige spiegel
In deze dienst wordt Rieke Marie gedoopt, dochter van Richard en Kirsten Ann van Dantzig-
Schröer uit ’s-Heerenberg, zusje van Lea Sophie. De cantorij zal ook haar medewerking
verlenen o.l.v. dirigent Jos Thomassen. Let op: deze dienst zal in ’s-Heerenberg plaatsvinden.

We lezen vandaag het bekende gedicht over de liefde uit de eerste brief aan de Korintiërs.
Misschien wel één van de weinige Bijbelteksten die we deels uit ons hoofd kennen. Dichter
Michel van der Plas heeft op basis van dit Bijbelgedeelte een gedicht geschreven en hij houdt
ons een confronterende spiegel voor.

Ik sprak de talen van mensen en van
engelen, en ik had de liefde niet.
Wist van sterren en gras en beter dan
sterren en gras, en had de liefde niet.

Had muziek in mijn vingers en mijn keel
en had jou, jou, en had de liefde niet.
En lachte en speelde en ademde zoveel,
het was niet waar, ik had de liefde niet.

Nu zie ik in een spiegel, zie een blik
vreugdeloos hijgend op zichzelf gericht,
schouders, handen, benen verstijfd van ik,
en dat is het enige aangezicht,
de enige wereld waar ik echt was.
O God, kom haastig, verbrijzel dat glas.

Nu kijken we nog in een wazige spiegel…
Hopelijk tot zondag in de kerk of vanuit de huiskamer!
ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Bloemengroet
De bloemen gingen afgelopen zondag 3 oktober, met een groet van onze gemeente, naar
mw. Christa van Veen, ’s-Heerenberg
Bart en Marjan Bosman, Beek



Collecten
Er zijn twee collectes in deze dienst.
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar Kerk in Actie. De noordelijke provincies
van Kameroen liggen in de Sahelwoestijn. Het is er dus warm en droog en door de
klimaatverandering wordt het er niet beter op. De woestijn rukt op en verdrijft boerenfamilies van
hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven onder de armoedegrens.
Onder leiding van de kerk trekken zij samen op in een project dat gericht is op duurzame
landbouw. Dit zorgt niet alleen voor meer voedselzekerheid, maar ook voor een vreedzame
samenleving.
Kijk voor meer informatie en materialen op: www.kerkinactie.nl/kameroen

Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collectes in onze kerk. Of maak uw gift over op NL
89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Z009037, thema Versterk de kerk, Kameroen.

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 Matheus 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.

Afwezigheid predikant
Van 18-24 oktober heb ik herfstvakantie. Deze week kunt u indien nodig terecht bij ouderling
Rien de Zeeuw (06-54388758)

Agenda
Woensdag 20 oktober: avondgebed, Klavertje 4
In de protestantse kerk van Silvolde
Aanvang: 19.30 uur

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

Zondag 24 oktober: 10.00 uur dienst in Zeddam
Voorganger: ds. Frans Gijzel, Leiden

https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/duurzame-landbouw-in-noord-kameroen/

