
NIEUWSBRIEF 8 mei 2022

Kerkdienst om 10.00 uur in ‘s Heerenberg en zal voorgaan:
Ds. J. ter Avest uit Rheden.

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 8-5-2022: Joke Radstake  0314 - 662005

Voorwoord komende zondag:
Paulus zoekt in het gedeelte van vanmorgen naar de verhouding tussen ons eindige
lichaam en de plaats van de Geest, die oneindig is. Dat is een spannende zoektocht
wanneer je leeft in een tijd als de onze waarin het dogma lijkt te heersen dat de
Geest samenvalt met onze hersenen. Dan is de Geest ook eindig geworden en heeft
dan niets meer met God te maken. Dat is ons levensgevoel geworden. Zijn we
daarmee gelukkiger geworden of is er sprake van een verarming? Ik denk en geloof
het laatste en probeer dat vanmorgen uit te leggen.
Hartelijke groet, Jan ter Avest.

Schriftlezingen: Jeremia 32:36-41 en 2 Kor. 5:1-15

Bloemengroet:
De bloemen gingen afgelopen zondag 1 mei 2022 met een groet van onze gemeente
naar:

Dhr. Veurink uit Zeddam
Mevr. Ursinus uit Zeddam

Collecten van 8 mei 2022:

- Jeugdwerk
Op school het geloof ontdekken! Voor veel kinderen is geloven helemaal niet
vanzelfsprekend - soms zijn ze zelfs nooit in een kerkgebouw geweest. Wat
fantastisch dat er dan kerken en scholen zijn die samenwerken om kinderen het
christelijk geloof en de kerk te laten ontdekken, bijvoorbeeld via school-en-
kerkvieringen. Ook ondersteunen kerken soms bij godsdienstonderwijs, bieden zij
een luisterend oor aan leerlingen of leraren of denken zij mee over de identiteit van
de school.
Jop, Jong Protestant, ondersteunt kerken en scholen in hun samenwerking door mee
te denken, te experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen, netwerk-
bijeenkomsten te organiseren en ondersteunend materiaal aan te bieden.



- 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 11 mei Gespreksgroep: Op verhaal komen.
Om 19.30 uur in het Imminkhuis
Woensdag 11 mei. Avondgebed Klavertje 4 om 19.30 in Gendringen.
Donderdag 12 mei. Quilten om 9.30 in Imminkhuis.
Donderdag 12 mei Pauzeren op de berg des Heren in ’s-Heerenberg 10-13.00 uur
Donderdag 12 mei. Repetitie cantorij 19.30 tot 21.00 in Zeddam.
Zondag 15 mei 10.00 uur. Ds. Henriëtte Nieuwenhuis in ’s-Heerenberg.
50-jarig jubileum van de Cantorij.


