
NIEUWSBRIEF 24 April 2022

Kerkdienst om 10.00 uur in Zeddam en zal voorgaan:
Ds. K. Bakker uit Doetinchem.

Kleur: wit, de kleur van het licht, van blijdschap en vreugde, van hoop.

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 24-4-2022: Eef Duthler  0314-651301

Voorwoord komende zondag:
De zondag na Pasen wordt wel “beloken Pasen“ genoemd. In het woord beloken kunt
u het woord luiken, beluiken herkennen, dwz. de luiken worden dicht gedaan. Dat zijn
dan de luiken van het Paasfeest. Dat feest wordt nu definitief afgesloten.
We lezen vanmorgen over Jacob die op de vlucht is voor de door hem bedrogen
broer Ezau. In de nacht van zijn vlucht slaapt hij in het veld en droomt van een ladder
uit de hemel, een zog. Jakobsladder. Over die ladder gaan engelen op en neer. Let
op: op en neer. Ze waren dus al beneden bij hem, want anders zouden eerst naar
beneden zijn gegaan. We lezen ook over de Emmaüsgangers. Ook zij zijn onderweg.
Ook zij blijken anders dan ze denken niet verlaten.

Schriftlezingen: Genesis 28: 10-22 en Lucas 24, 13-35

Bloemengroet:
De bloemen gingen afgelopen zondag 17 April  met een groet van onze gemeente
naar;

- Rianne Spierenburg uit ’s-Heerenberg
- Hans en Petra Brouwer-van Brakel uit Zeddam

Collecten: 24 April 2022

- Stichting Opkikker Langdurig ziek zijn vraagt veel doorzettingsvermogen en
energie van een kind. De vaak lange behandelingen en opnames zijn zwaar, net als
de onzekerheid die hierbij komt kijken en accepteren dat vriendjes en vriendinnetjes
wel een gewoon leven leiden. Ook voor de overige gezinsleden heeft de ziekte
vergaande gevolgen. Papa, mama, broers en zusjes moeten hun leven aanpassen
en krijgen te maken met zorgen en onzekerheden. Lichtpuntjes zijn in zo'n situatie
van groot belang.



In een moeilijke periode worden mooie, leuke momenten heel intensief beleefd.
Stichting Opkikker verzorgt deze lichtpuntjes. Zo'n tweeduizend keer per jaar
verrassen ze gezinnen met een langdurig ziek kind met een onvergetelijke
Opkikkerdag. Tijdens deze dag vol ontspanning en plezier, worden alle gezinsleden
in het zonnetje gezet en ontvangt het gezin hiervan beeld- en videomateriaal.
https://opkikker.nl/
NL44RABO0157182622 t.n.v. Stichting Opkikker Almere

- 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!

Gelegenheidskoor Pinksteren met Klavertje 4
Wie wil er mee zingen in een gelegenheidskoor?
Op zondag 5 juni vieren we samen met de Klavertje 4 gemeenten Pinksteren. In deze
dienst zal een gelegenheidskoor zingen onder leiding van de cantordirigent Jos
Thomassen van de PG ’s-Heerenberg-Zeddam.
Er zijn 4 repetities op donderdag 28 april, 12 mei, 19 mei, 2 juni.
Locatie: de kerk van Zeddam, van 19.30-21.00 uur.

Aanmelden kan rechtstreeks bij Jos (06-52801098 of jjtthomassen@gmail.com) en
graag daarbij ook welke stem je zingt.

Agenda:
- Dinsdag 26 apr. Oecumenische gesprekgroep om 14.00 Imminkhuis
- Donderdag 28 apr. Quilten om 9.00 in Imminkhuis.
- Donderdag 28 apr. Pauzeren op de berg des Heren in ’s Heerenberg 10-13.00 uur
- Donderdag 28 apr. Repetitie cantorij 19.30 tot 21.00 in Zeddam.
- Zondag 1 mei 10.00 uur. Ds. Henriëtte Nieuwenhuis in ’s Heerenberg.

Het woensdagavondgebed op 27 april gaat dit keer in verband met Koningsdag niet
door.

https://opkikker.nl/ 
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