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‘Alle zeven goed’

Alle zeven goed
Zondag staat de dienst in het teken van Dankdag (woensdag 3 november) en
Hervormingsdag (31 oktober). We lezen het Bijbelgedeelte over de werken van
barmhartigheid. Zijn het er nu 6, 7 of misschien wel 8? En hoeveel hebben we er goed?
Bijten deze ‘goede werken’ trouwens niet met waar het om draait op Hervormingsdag?
Genoeg stof om ons mee bezig te houden.
En nu we het er toch over hebben: neem ook wat ‘stoffelijke zaken’ mee voor in de mand van
de Voedselbank. Een mooi gebaar op Dankdag dacht ik zo.
Let op dat zondag de wintertijd ingaat! Het zou zonde zijn om een uur te vroeg in de kerk te
zitten.
ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Bloemengroet
De bloemen gingen afgelopen zondag 24 oktober, met een groet van onze gemeente, naar

Rene en Dingena Witter, Emmerich
Frans en Jet Gijzel, Leiden

Collecten
Er zijn twee collectes in deze dienst.
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar Voedselbank Montferland
Voedselbank Montferland  Elke zondag staat in er in de kerk een mand waarin wij
etenswaren kunnen leggen voor de Voedselbank. Ook kunt u voedsel afgeven: elke
vrijdagmorgen tussen 09.00 en 12.00 uur op de Pittelderstraat 20 in Didam. De Voedselbank
is blij met uw hulp; zij heeft geen inkomsten als gevolg van verkoop. De voedselpakketten
worden altijd gratis ter beschikking gesteld aan mensen die (tijdelijk) geen middelen hebben
om het voedsel zelf aan te schaffen. Hiermee wordt armoede in de gemeente Montferland
bestreden. Voor meer informatie www.voedselbankmontferland.nl NL20 RABO 0155 0036 58
Voedselbank Montferland

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!

Vooraankondiging: ALLE ZEVEN GOED  - Theatervoorstelling Kees Posthumus
In aansluiting op de thema van de zondag alvast een vooraankondiging:
In het kader van de ‘7 werken van barmhartigheid’ heeft acteur / verhalenverteller Kees
Posthumus uit Apeldoorn een theatervoorstelling gemaakt. Op een frisse en luchtige manier
presenteert hij in zeven delen de werken van barmhartigheid voor mensen van hier en nu.

http://www.voedselbankmontferland.nl 


We zijn het er snel over eens dat de zeven werken van barmhartigheid deugen. Er valt geen
speld tussen te krijgen dat het goed is om ze te doen.
Tegelijk kunnen ze wel een eigentijdse update gebruiken in vorm van een theatervoorstelling,
met als titel: ‘Alle zeven goed’. Kees Posthumus wordt in zijn voorstelling muzikaal begeleid
door Dirk Overbeek (accordeon / keyboard).
U bent van harte uitgenodigd om deze voorstelling bij te wonen op donderdag 18 november
a.s. om 20.00 uur in verenigingsgebouw ‘De Sprank’ in Silvolde, naast de Protestantse kerk.
De toegang is GRATIS en de zaal is open vanaf 19.30 uur. Bij de uitgang is er een collecte
voor het werk van Kerk in Actie. Deze diaconale avond is een gezamenlijke activiteit van de
Klavertje 4 – gemeenten, in samenwerking met Kerk in Actie. Hartelijk welkom!

Agenda
Woensdag 3 november: avondgebed, Klavertje 4
In de protestantse kerk van Terborg
Aanvang: 19.30 uur

Donderdag 4 november: Pauzeren op de berg des Heren
Open kerk ’s-Heerenberg van 10.00-13.00 uur

Zondag 7 november: 10.00 uur dienst in Zeddam
Voorganger: ds. Christa Klaver, Beek


