
NIEUWSBRIEF 24 oktober 2021.

Deze kerkdienst is om 10.00 uur in Zeddam, en gaat voor:
Ds. F. Gijzel uit Leiden.

"De stilte zingt U toe, o Here.".( Lied 65:1).
Veel van ons geloofsleven speelt zich bij velen in stilte af. Zeker in een wereld waarin
steeds minder mensen nog iets met God " lijken " te hebben. Er zijn ook dingen die je
niet of nog niet zo makkelijk met anderen dan  God bespreekt. Ook onze Heer Jezus
zelf zocht vaak de stilte op om even alleen met Zijn Vader te zijn. Voor een stil,
persoonlijk en misschien zelfs woordloos gebed. Het delen met God van lief en leed.
Met gevouwen handen, soms misschien met gebalde vuisten.
Tot zondag.
Ds. Frans Gijzel.

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.

Koffiedrinken.

Zondag 24 en zondag 31 oktober gaan we weer koffiedrinken! De ruimte in en om de
kerk in Zeddam en het Imminkhuis lenen zich daar goed voor,want afstand houden
en veel frisse lucht om ons heen blijft erg belangrijk.De kerkenraad biedt u de koffie
aan; de verantwoording om met de regels van het RIVM om te gaan ligt bij u …..!!!
Weet u van harte welkom! Wij kijken er naar uit!

Bloemengroet:
De bloemen gingen afgelopen zondag 17 Oktober met een groet van onze gemeente
naar:

Gerrit en Joke Radstake, uit 's-Heerenberg.
Mevr. van Bindsbergen, uit Loerbeek.



Collecten:

24 oktober – Max Maakt Mogelijk
Help de ouderen in Oost-Europa de koude maanden door. Duizenden ouderen in
Roemenië, Moldavië, Oekraïne, Litouwen, Kosovo, Albanië en Bosnië zien ieder jaar
met angst en beven de wintermaanden tegemoet. Met hun pensioen van 30 tot 4euro
per maand kunnen ze geen kolen of hout kopen om deze koude periode, met
temperaturen van min 20 graden, te overleven.
Help ouderen de winter door:  NL33 INGB 000 000 4567

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!

Agenda:
Zondag 24 okt 10.00 uur ds. F. Gijzel, Leiden Zeddam
Woensdag 27 okt 19.30 uur avondgebed Klavertje 4 ’s-Heerenberg.
Zondag 31 okt 10.00 uur ds. Henriëtte Nieuwenhuis Zeddam


