
NIEUWSBRIEF 20 februari 2022

Kerkdienst  om 10.00 uur in Zeddam en zal voorgaan:
ds. Gerjanne van der Velde - Meijer, Kanselruil Klavertje 4.

Schriftlezingen: Genesis 45: 3-11,15 en Lucas 6: 27-38

Inleiding:
“Succes heeft vele vaders, maar de mislukking is steeds een wees“. Een gezegde
waarvan we vooral het eerste deel nog wel eens in de mond nemen.
Ik moest er afgelopen week aan denken. Nu de maatregelen in rap tempo worden
afgeschaald staan er veel mensen op die dit als een succes van hun zijde willen
vieren.
Dit is waar zij al die tijd om geroepen hebben. Dit is de bevestiging van hun verzet.
Dit is al het goede dat zij aan de mensheid hebben gegeven.
Ja het is makkelijk om het succes te vieren van dingen die populair zijn. Of dat nu
deze versoepelingen zijn of iets anders.
Niemand eigent zich graag een mislukking toe. Niemand wil de brenger van de
slechte boodschap zijn.
Nee, dat willen we niet maar toch ligt die oproep zondag voor ons. Heb je vijanden
lief. Doe goed zonder iets terug te verwachten. Een moraal die niet altijd makkelijk in
het gehoor ligt. Daarom  leggen we ons oor te luisteren bij Jozef en zijn broers. Hun
levens van mislukking en succes zijn de bedding waarbinnen de moraal van Jezus
woorden geen belerend vingertje is maar een manier van leven.

ds. Gerjanne van der Velde - Meijer

Mededeling vanuit de kerkenraad:
Voor de kerkdienst moet je je opgeven bij:
- Sijnie Heuvel tel. 06-40606055 (bij voorkeur via WhatsApp).
We zijn blij dat we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten!

Bloemengroet:
De bloemen gingen afgelopen zondag 13 februari met een groet van onze gemeente
naar:

- Fam. Frauenfelder uit 's-Heerenberg
- Fam. Otten uit 's-Heerenberg.



Collecten:

- Het Oranje Fonds
Het Oranje Fonds versterkt sociale projecten die mensen echt met elkaar verbinden.
Dat doen zij met geld, kennis en aandacht. De projecten zijn voor verschillende
groepen en van verschillende omvang, maar hebben allen de verbindende schakel
van het Oranje Fonds als grootste nationale fonds op sociaal gebied. En is er voor
iedereen die wil bijdragen aan de sociale verbinding in Nederland en de
Cariben. https://www.oranjefonds.nl

- 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:
- Dinsdag 22 febr. Oecumenische gespreksgroep, Imminkhuis om 10.00 uur
- Woensdag 23 febr. 19.30 uur avondgebed Klavertje 4 Terborg
- Woensdag 23 febr. Kring zonder naam (45- groep) Imminkhuis om 20.00 uur
- Donderdag 24 febr. Pauzeren op de berg des Heren in ’s-Heerenberg 10-13.00 uur
- Zondag 27 febr. 10.00 uur ds. D.Bos, uit Doetinchem in Zeddam

https://www.oranjefonds.nl

