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Ruth 1

100.000.000
100 miljoen vluchtelingen op deze aardbol. Dat kopte de krant afgelopen week.
100 miljoen mensen die ‘verweesd’ zijn, niet meer thuis wonen, of in eigen land op de
vlucht zijn. Niet omdat ze daar zelf voor kiezen, maar omdat het niet anders kan.
Vanwege oorlog, onderdrukking, klimaatverandering, honger, vervolging, enz.
Vandaag op ‘Weeszondag’, zoals deze zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren
wordt genoemd, komen we zo’n gezin tegen die op de vlucht moest: Naomi en
Elimech en hun twee zonen. We lezen het eerste hoofdstuk van Ruth. De komende
tijd gaan we het boek door in de diensten waarin ik voorga (m.u.v. Pinksteren).
Hopelijk tot zondag!
ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Autodienst zondag
Gerrit Bloemendal: 0314-662236.

Bloemengroet
De bloemen gingen afgelopen zondag 15 mei, met een groet van onze gemeente,
naar

Dhr. Jan Roseboom, ’s-Heerenberg
Mw. Brouwer, Antonia-Terborg

Collecten
Er zijn drie collectes in de zondagse dienst.
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar Trans World Radio. TWR zet
zich via hedendaagse media in om mensen wereldwijd te bereiken die het Evangelie
nog nooit hebben gehoord.
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 (2e) en de kerkelijke gebouwen
(uitgang).
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!



Bericht van de kerkrentmeesters
De jaarrekening van de College van Kerkrentmeesters ligt gedurende één week ter
inzage bij de voorzitter van het college, Harry Wentink. U kunt met hem telefonisch
een afspraak maken (06-12218042).

Hulpvraag: oppas gezocht!
Via Welcom is er een hulpvraag bij de kerk binnengekomen. Het gaat om een
nieuwkomer gezin met 4 kinderen. Meneer werkt fulltime, mevrouw is huisvrouw en
wil graag Nederlandse les gaan volgen, maar alle opvang zit vol. Ze komt er niet
tussen. Ze hebben concrete tijden dat ze eigenlijk omhoog zitten met oppas voor hun
jongste (baby): op maandag en woensdag van 9.00-13.00 uur en op dinsdag van
12.00-15.00 uur. Wie zou een dagdeel kunnen helpen? Meld je dan bij één van de
diakenen of de predikant.

Gemeenteavond
Zet alvast in uw agenda: 14 juni gemeenteavond in de kerk van de Zeddam, aanvang
20.00 uur. Verdere informatie volgt in de Kerkepraat, website en nieuwsbrief.

Agenda komende week

Wanneer Wat Waar
di 31 mei Oecumenische gespreksgroep 14.00-16.00 uur, Imminkhuis
woe 1 juni Avondgebed Klavertje 4 Silvolde

do 2 juni Quiltgroep

Pauzeren op de berg des Heren

Cantorij repetitie

9.30-11.30 uur, Imminkhuis

10.00-13.00 uur, ’s-Heerenberg

19.30-21.00 uur, Zeddam

zo 5 juni Pinksterdienst Klavertje 4 10.00 uur, binnenplaats Huis
Bergh te ‘s-Heerenberg


