
 
 

NIEUWSBRIEF 3 juli 2022 
3e van de zomer 

Ruth 3 
 
Ruth 3 

We zijn bij het meest spannende hoofdstuk aanbeland van het boekje Ruth waar 
alleen de hoofdrolspelers in beeld komen. Naomi heeft een vreemde opdracht voor 

Ruth. Er vindt een geheime ontmoeting plaats tussen Ruth en Boaz, middenin de 
nacht! En een open eind: ‘Blijf hier dan maar rustig wachten tot je weet hoe het 
afloopt’. 

De sleutel om dit spannende, maar ook verwarrende hoofdstuk te openen vinden we 
bij de vraag in het eerste vers: ‘Zal ik niet een thuis voor je zoeken waar het je goed 

zal gaan?’ 
Bij gezondheid, tot zondag in ‘s-Heerenberg! 
ds. Henriëtte Nieuwenhuis 

 
Autodienst zondag 

Gerrit Bloemendal (0314-662236) 
Bij gebruik van de autodienst de chauffeur bellen op vrijdag. 
 
Bloemengroet 

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

 Peter en Annemieke van de Weerd, uit Braamt 
 ds. Henriëtte Nieuwenhuis, uit Zeddam 
 
Recyclebox. 

Vanaf donderdagmiddag 30 juni staat er in/bij de kerk in ’s-Heerenberg een 

recyclebox waar u uw lege cartridges en toners kunt inleveren(ook oude telefoons) 
Opbrengst gaat naar een goed doel.  
 

 
Collecten 

De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar Dalit kinderen (Kerk in 
Actie). In India worden duizenden Dalit kinderen gediscrimineerd en buitengesloten, 

omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in 

Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet meer 
buitengesloten te worden. 

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! 
 
 

Zomerzangavonden 

Op de zondagen 10 juli en 28 augustus bent u uitgenodigd voor een open 

zangavond, 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. Van harte welkom! 

 
Noteer alvast in de agenda: Startzondag 
 

De werkgroep Gemeenteactiviteiten presenteert: 

 

een 3-gangen menu! 

 

Wanneer?   zondag 4 september 2022 

 

Waar?   in en rond de kerk in Zeddam* 

 

Wat?   voorgerecht : ontbijt 

hoofdgerecht : kerkdienst 

dessert : koffie/thee 

 

Hoe laat?  rond 9.00 uur 

 

Wie schuift er aan?  

Graag horen we dat uiterlijk 25 augustus. Aanmelden bij voorkeur via e-mail: 

sijnieebbers@hotmail.com 

Maar bellen of appen mag ook: tel. 06-40606055. 

 

Het thema is ‘aan tafel’ en dit thema zal gedurende het jaar vaker en op verschillende 

manieren terugkomen.  

We hopen dat veel gemeenteleden deze zondagochtend vrijhouden om samen aan tafel 

te gaan en hiermee het kerkelijk seizoen te starten. 

Als je komt, wil je dan 1 bloem meebrengen? Met alle bloemen kleden we de tafels dan 

mooi aan. 

 

Graag tot 4 september! En houd de informatiekanalen in de gaten voor de laatste 

informatie. Bij slecht weer is er een alternatieve locatie. 

 

De werkgroep Gemeenteactiviteiten 

 
Agenda komende week 

 

Wanneer Wat Waar 

Do 7 juli Quilten 
 

Imminkhuis, 9.30-12.30 uur 
 



Pauzeren op de berg des 

Heren 

Kerk ’s-Heerenberg, 10-13.00 uur 

Zo 10 juli Kerkdienst, dhr. H. Haan 
 
Zomerzangavond 

’s-Heerenberg, 10.00 uur 
 
’s-Heerenberg, 19.00 uur 

 


