
NIEUWSBRIEF 3 April 2022
5e zondag van de 40 dagen.

Kerkdienst  om 10.00 uur in Zeddam en zal voorgaan:
 Ds. R. den Hertog uit Vorden.

Aanmelden autodienst:
Als u gebruik wilt maken van de autodienst, wilt u dan de dienstdoende 'chauffeur'
bellen op: vrijdagavond na 19.00 uur?

Autodienst zondag 3-4-2022: Joke Radstake 0314-662005

Voorwoord komende zondag:
Wanneer na de tempelreiniging de overpriesters en de wetsgeleerden Jezus vragen
waar hij het recht vandaan haalt om zo de bezem over het tempelplein te halen
begint Jezus een verhaal te vertellen. Een verhaal over een wijngaard. Denken de
aanwezigen gelijk aan het verhaal dat Jesaja eens vertelde. Het lied van de
wijngaard was toen al een aanklacht tegen mensen die zich een positie aanmaten
tussen God en het volk, die hun status bouwden op de goede wil van de eenvoudige
mensen. Wanneer Jezus vertelt van de wijngaard wordt de situatie in Jeruzalem op
scherp gezet. De vraag is hoe de mensen in een positie van macht hierop reageren.

Met vriendelijke groet,
Ruben den Hertog

Schriftlezingen: Jesaja 58, 7-10 en Lucas 20, 9-19

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

- Joke Roseboom uit 's-Heerenberg
- Mevr. Brakel uit Zeddam

Collecten: 3 April 2022

– Stichting Perspectief
Het doel van Perspectief is de leefbaarheid in de gemeente Beuningen te bevorderen
door het organiseren van activiteiten voor jong en oud. Er is speciale aandacht voor



de kwetsbare groepen, waaronder jeugd, ouderen, vrijwilligers en mantelzorgers. Zij
krijgen extra aandacht en ondersteuning: iedereen telt mee en iedereen doet mee.
NL86ABNA0472080067
- 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:
- Woensdag 6 apr. avondgebed Klavertje 4 om 19:30 uur in Genderingen.
- Donderdag 7 apr. Pauzeren op de berg des Heren in ’s Heerenberg 10-13.00 uur
- Donderdag 7 apr. Quiltgroep om 19.30, in het Imminkhuis
- Zaterdag 9 apr. Palmpaasstokken maken Klavertje 4, 15.00 in het Imminkhuis
- Zondag 10 apr.10.00 uur. Ds. Henriëtte Nieuwenhuis in Zeddam
         6e zondag in Veertigdagentijd/Palmpasen


