
NIEUWSBRIEF 1 MEI 2022
3e van Pasen

Lucas 24:35-49

Achtbaan van emoties
‘Stap maar in de achtbaan, maak je riemen vast en daar gaan we!’
Deze zondag komen de leerlingen van Jezus in een achtbaan van emoties terecht.
Van verbijstering en angst naar vreugde en verwondering.
Allemaal veroorzaakt doordat Hij, de opgestane, in hun midden staat.
Ga je mee?
Tot zondag in ‘s-Heerenberg!
ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Bloemengroet
De bloemen gingen afgelopen zondag 24 april, met een groet van onze gemeente,
naar

Mw Tanja Strengholt, te ‘s-Heerenberg
Mw Dinie Duthler, te ‘s-Heerenberg

Collecten
Er zijn twee collectes in de zondagse dienst.
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar Dokters van de wereld. In
Nederland wordt mondzorg voor mensen vanaf 18 jaar niet vergoed vanuit het
basispakket. Als mensen geen geld hebben voor een aanvullende verzekering schiet
preventieve mondzorg er vaak bij in en als er klachten ontstaan stellen mensen de
behandeling zo lang mogelijk uit. Dokters van de Wereld biedt in Nederland en
wereldwijd medische hulp aan de meest kwetsbare mensen.
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!

Autodienst
1 mei Peter v.d. Weerd 06-46843211



Agenda komende week

Wanneer Wat Waar
woe 4 mei Avondgebed Klavertje 4 VERVALT
do 5 mei Pauzeren op de berg des

Heren

Cantorij repetitie

10.00-13.00 uur,
’s-Heerenberg

19.30-21.00 uur,
kerk Zeddam

zo 8 mei Kerkdienst
ds. J. ter Avest uit Rheden

10.00 uur, ‘s-
Heerenberg

Deze week is ds. Henriëtte Nieuwenhuis afwezig i.v.m. vakantie.
U kunt indien nodig contact opnemen met ouderling Netty
Colenbrander (06-44836847)


