
NIEUWSBRIEF 13 maart 2022
2e van de 40 dagen (diaconale zondag)

Johannes 12:20-26

Over de graankorrel
Afgelopen woensdag was het biddag
(6 maart). De zondagen na biddag en
dankdag zijn diaconale zondagen
waarbij de diakenen helpen in het
voorbereiden en uitvoeren van de
dienst. Tevens is er meer aandacht
voor diaconale thema’s en projecten.
Een mooie gelegenheid om wat
houdbare producten mee te nemen
voor de mand van de voedselbank!
Zondag wordt er gecollecteerd voor onze granny’s in Roemenië. Ook horen we hoe
het momenteel met ze gaat.
In de Schriftlezing lezen we over de graankorrel. We bidden vandaag voor een goede
oogst, voor het werk dat wordt gedaan op het land, in het ziekenhuis, op de scholen,
en andere plaatsen. We bidden dat er graankorrels geplant kunnen worden in
Oekraïne.
Tot zondag in ‘s-Heerenberg!
ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Bloemengroet
De bloemen gingen afgelopen zondag 6 maart, met een groet van onze gemeente,
naar

- Mw. Christy Linssen, te ‘s-Heerenberg
- Mw. Rianne Broer, te Elten

Collecten
Er zijn twee collectes in de zondagse dienst.
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar onze Granny’s (Dorcas)
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!

Paasontmoeting senioren
Senioren van ‘s-Heerenberg en Zeddam,
We kunnen elkaar weer ontmoeten! Op vrijdagmiddag 1 april om 14.30u in
Hotel Ruimzicht te Zeddam.
Hopelijk kunnen we de draad weer oppakken en met elkaar het Paasfeest 
vieren na zo'n lange tijd van corona! We hebben als thema gekozen '''Ontmoeten'' .
Wilt u zich wel opgeven, zodat we weten op hoeveel  mensen we mogen rekenen. 
We sluiten de middag af met een lunch. 
U kunt zich opgeven bij:
Riet Markvoort, tel.0314 650864  E.mail lmarkvoort@kpnmail.nl
Gré van Rooij, tel. 0314 662707 Email  lamvanrooij@hotmail.com
Vriendelijke groet van de Werkgroep Senioren

Sobere maaltijd Klavertje 4
Op woensdagavond 16 maart zal een sobere maaltijd gehouden worden te Silvolde.
De maaltijd is van 18.00 – 19.30 uur. Aansluitend is er een avondgebed. Zowel de
maaltijd als het avondgebed zullen in de kerk plaatsvinden. Tijdens de maaltijd zal er
aandacht zijn voor het Passion uit Hummelo. Het Passion biedt tijdelijk onderdak aan
dak- en thuislozen en (ex)-verslaafden. Gewoon menselijkheid zonder oor deel is
daarbij heel belangrijk om een gewoon leven weer te kunnen hervatten. Dit project
zal de komende twee jaar door de diaconieën van Klavertje 4 ondersteund worden.
We zoeken voor deze avond mensen die een eenvoudige soep of salade zouden
willen maken of die een brood mee willen nemen. Tevens worden er helpende
handen gevraagd om de tafel te dekken en te helpen opruimen.
Voor deelname aan de eenvoudige maaltijd wordt een vrije gift gevraagd. Na aftrek
van onkosten is deze bestemd voor Het Passion. Als u mee wilt doen, dan kunt u
zich opgeven bij:
Anja Arentsen anjaarentsen@gmail.com of Willy Freek scriba@pgsilvolde.nl (0315-
239934) 

Agenda
Woensdag 16 maart: sobere maaltijd, Klavertje 4
In de protestantse kerk van Silvolde, van 18.00-19.30 uur (aansluitend avondgebed)

Woensdag 16 maart: avondgebed, Klavertje 4
In de protestantse kerk van Silvolde
Aanvang: 19.30 uur

Donderdag 17 maart quiltgroep
In het Imminkhuis, van 9.30-12.00 uur

Donderdag 17 maart: Pauzeren op de berg des Heren (kaarsje voor Oekraïne!)
In de kerk van ’s-Heerenberg, van 10.00-13.00 uur

Donderdag 17 maart: Repetitie cantorij
In de kerk van Zeddam, aanvang 19.30 uur
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Zondag 20 maart: kerkdienst in ‘s-Heerenberg (3e van de 40 dagen)
Aanvang: 10.00 uur
Voorganger: ds. Henriëtte Nieuwenhuis


