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Gedachteniszondag

‘Ik ben de Alfa en de Omega’
Zondag gedenken we de gemeenteleden die in het
afgelopen jaar gestorven zijn. We noemen hun namen
en we steken kaarsen aan. We doen dit in twee
kerkdiensten. Om 9.30 uur in Zeddam en om 11.00 uur
in ’s-Heerenberg. Zoals afgelopen zondag afgekondigd
zijn er beperkte zitplaatsen in verband met de
familieleden en de beperkte coronamaatregelen. Maar
ik hoop desondanks op twee gezegende diensten,
hetzij vanaf de kerkbank of de bank in de woonkamer.
We lezen uit het laatste boek van de Bijbel waarin God
zegt: ‘Ik ben de Alfa en de Omega’. Aan het begin en het eind van ons leven staat de
Eeuwige. Wat betekent dat voor ons leven nu?
Na beide kerkdiensten krijgen mensen die online de kerkdienst hebben gevolgd de
gelegenheid om in de kerk een kaarsje aan te steken, maar u kunt dit natuurlijk ook
thuis doen.
ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Nieuwe coronamaatregelen
De aangescherpte coronamaatregelen hebben helaas ook gevolgen voor onze kerk.
Ook dit keer volgen wij het advies van de PKN, hetgeen betekent dat sinds zondag
14 november de volgende regels gelden voor het bijwonen van de kerkdienst:

- Blijf thuis bij klachten!
- De 1,5 meter regel wordt weer gehanteerd.
- Bij binnenkomst (en verplaatsingen) in de kerk wordt het dragen van een

mondkapje sterk geadviseerd.
- Handen ontsmetten bij de ingang.
- Door de 1,5 meter is het aantal plaatsen beperkt. Daarom is aanmelden voor

het bijwonen van de diensten weer noodzakelijk geworden.
Aanmelden kan bij Sijnie Heuvel, tel. 06-40606055 (bij voorkeur via
WhatsApp).

De andere activiteiten naast de kerkdienst gaan met inachtneming van bovenstaande
maatregelen gewoon door.

Bloemengroet
De bloemen gingen afgelopen zondag 14 november, met een groet van onze
gemeente, naar:
Rosa Gradstein, uit ’s-Heerenberg
Corry Pennewaard, uit ‘s-Heerenberg



Collecten
Er zijn twee collectes in deze dienst.
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar Stichting Leergeld de
Liemers. Deze stichting heeft als doel te voorkomen dat kinderen in een sociaal
isolement raken als ze niet kunnen deelnemen aan gezamenlijke activiteiten. Met
name voor kinderen van ouders die weinig tot geen financiële middelen
hebben. Leergeld vindt dat alle kinderen mogen meedoen aan sport, zwemles,
cultuur. Zelfs een fiets of een laptop voor school mogen niet ontbreken. De stichting
richt zich op alle schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar binnen de Gemeenten
Zevenaar, Duiven, Westervoort en Montferland.

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!

Agenda
Dinsdag 23 november: Kring zonder naam (45- groep)
In het Imminkhuis, Zeddam
Aanvang: 20.00 uur

Woensdag 24 november: Pelgrimeren
Verzamelen in het Imminkhuis, Zeddam
Aanvang: 9.30 uur

Woensdag 24 november: avondgebed, Klavertje 4
In de protestantse kerk van Zeddam
Aanvang: 19.30 uur

Donderdag 25 november: Pauzeren op de berg des Heren
Open kerk ’s-Heerenberg van 10.00-13.00 uur

Vrijdag 26 november: Oefenen voor de Adventszangdienst
Aanvang: 19.00 uur, in Silvolde

Zondag 28 november: dienst in ’s-Heerenberg - 1e Advent en Heilig Avondmaal
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Zondag 28 november: Adventszangdienst Klavertje 4 in Silvolde
Aanvang: 19.00 uur


