
 

  
 

NIEUWSBRIEF 10 juli 2022 

 
Kerkdienst  om 10.00 uur in ‘s Heerenberg en zal voorgaan: 

Dhr. H. Haan (v/h Toldijk) 

 
Liefde 

Over liefde kan alleen maar te weinig worden gesproken. Want, als je de liefde zou 
kunnen wegsnijden uit je leven of uit de samenleving, wat blijft er dan over? 
Volgens de Apostel Paulus niks. Dan zijn we niet meer dan lawaai makende wezens 

die alleen maar holle klanken produceren. En wie wil dat nou, niemand toch? 
Niemand wil toch te horen krijgen: “ Je praat wel veel, maar je zegt niks “ 

Echte liefde, daar hoef je nooit bang voor te zijn. Want ze neemt geen afstand maar 
verbindt juist. Echte liefde doet geen pijn, afwijzing wel. Echte liefde is juist genezing 
voor ieder die er voor open staat. Deze rare wereld kent veel gewonde mensen. Veel 

te veel. Gewonde boeren, gewonde zwervers, gewonde gescheiden mensen, 
gewonde zieken. 

Mijn gebed is dat God zijn hart vol liefde over ons uitstort, zodat we 
weer echt mensen en echte volgelingen worden 
Herman Haan. 

 
Schriftlezingen: Psalm 98 en Johannes 13:31-35 

 
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 10 juli 2022:  

Kerkdienst: Joke Radstake 0314-662005 
Zomerzangavond: Gerrit Bloemendaal 06-50267502 

 
 
Bloemengroet: 

De bloemen gingen afgelopen zondag 3 juli 2022 met een groet van onze gemeente 
naar: 

 
- Riet en Jan Wentink uit Zeddam 

- Gerrie en Carel Kersjes uit Zeddam 
 
 

 
 

 
 
 



Collecten van 10 juli 2022: 

Voedselbank Montferland 

- Stichting Voedselbank Montferland e.o. helpt mensen die niet genoeg geld hebben 

om iedere dag een volledige maaltijd op tafel te zetten. De Voedselbank zamelt 
voedseloverschotten in die anders vernietigd zouden worden en zorgt voor het 
kosteloos uitdelen van deze overschotten aan mensen die (tijdelijk) geen middelen 

hebben om het voedsel zelf aan te schaffen. Hiermee wordt (verborgen) armoede in 
de gemeente Montferland bestreden. De voedselbank werkt uitsluitend met 

onbetaalde vrijwilligers en met gratis door bedrijven en particulieren beschikbaar 
gesteld voedsel. 
 

 
- 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: 

- Zondag 10 juli. Zomerzangavond in de kerk van ’s-Heerenberg om 19.00 uur 

- Woensdag 13 juli Koffie drinken in het Olde Posthuus van 10.00- 12.00 uur 
- Donderdag 14 juli Pauzeren op de berg des Heren in ’s Heerenberg 10 -13.00 uur  
- Zondag 17 juli 10.00 uur. Ds. Henriëtte Nieuwenhuis in ’s Heerenberg. 

 
 

 
 

 


