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1e van de zomer

Ruth 2
Heilig Avondmaal

Vaderdag
De ideale vader die bestaat niet. Vaders, en ook moeders natuurlijk, doen allemaal
hun stinkende best om hun ouderrol te vervullen, maar ideaal, nee dat zijn ze niet.
We lezen deze zondag, op Vaderdag, verder uit het boekje Ruth waar we de week
voor Pinksteren een begin mee hebben gemaakt. Boaz wordt in dit hoofdstuk
geïntroduceerd. Als je het mij vraagt lijkt hij wel verdacht veel op de ideale vader.
We vieren ook samen Avondmaal op de manier zoals we dat voor corona gewend
waren: in de lopende vorm. Lukt u dit niet zo goed (meer), dan graag vooraan zitten
zodat u brood en wijn kunt ontvangen op uw plaats. De 9-jarige Tim van Kessel zal
mij deze keer assisteren bij het tafelgebed voor het Avondmaal.
Hopelijk tot zondag in Zeddam!
ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Autodienst zondag
Maarten Blom (06-12614558).
Bij gebruik van de autodienst de chauffeur bellen op vrijdag.

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

Fam. Vink, te Kilder
Willem en Els Beverloo te Zeddam

Collecten
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar het Passion. Afgesproken is
met de Klavertje 4 gemeenten dat de collecten in de avondmaalsdiensten naar ons
gezamenlijk project gaan.
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
(3e).
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!



Gemeenteavond terugkijken
Afgelopen dinsdag 14 juni was er een gemeenteavond. Wilt u deze terugkijken dan
kan dat via deze link: https://kerkdienstgemist.nl/media/2357137-
Gemeenteavond/embed?access_key=DjfkoMspJfx1_Q

Sta op tegen armoede!
‘Armoede kan iedereen overkomen’, dat is het thema van de eerste Sta op tegen
armoede dag, georganiseerd door de gezamenlijke kerken in Montferland.
De aftrap vindt plaats op zaterdag 18 juni in hotel restaurant Ruimzicht in Zeddam
met een ochtendprogramma en begint om 10.00 uur. Daar zal onder meer Jos Bolder
uit Braamt, die aangewezen is op de voedselbank, zijn verhaal vertellen.
U bent daar van harte bij uitgenodigd om te luisteren, mee te praten en mee te doen.
Inloop vanaf 9.45 uur.

Zomerzangavonden
Op de zondagen 10 juli en 28 augustus bent u uitgenodigd voor een open zangavond
/zangdienst, uitgaande van de Klavertje 4 – gemeenten. Op 10 juli in ’s-Heerenberg
en op 28 augustus in Etten, telkens om 19.00 uur. Vieringen waarin de samenzang
voorop zal staan. En waar u zelf ook een steentje aan bij kunt dragen: laat ons
(d.w.z. de predikanten van Klavertje 4!) weten welke liederen u graag wilt zingen. Uit
alle inzendingen / wensen proberen wij dan in overleg met de organisten een keuze
te maken voor de beide zangavonden. Opgave van wensliederen kan t/m 25 juni bij
de predikanten. Dus, komt u maar!

Agenda komende week

Wanneer Wat Waar
za 19 juni Sta op tegen Armoede 10.00-12.00 uur, Hotel Ruimzicht

Zeddam
woe 22 juni Pelgrimeren

Avondgebed Klavertje 4

9.30 uur, consistorie ‘s-
Heerenberg

19.30 uur, Gendringen

do 23 juni Quiltgroep

Pauzeren op de berg des Heren

9.30-11.30 uur, Imminkhuis

10.00-13.00 uur, ’s-Heerenberg
zo 26 juni Kerkdienst - ds. T. Wiersum 10.00 uur, Zeddam
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