
NIEUWSBRIEF 24 juli 2022
Kleur groen – kleur van hoop, groei en toekomst

Thema: God vinden !

Kerkdienst  om 10.00 uur in ‘s Heerenberg en zal voorgaan:
Pastor Rien Baauw uit Wichmond.

Schriftlezingen:  1 Korintiërs 2 : 1- 5 Geloven door Gods kracht (Uit de Bijbel in
gewone taal)

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 24 juli 2022:
- Maarten Blom  0314-344314 / 06-12614558

Bloemengroet:
De bloemen gingen afgelopen zondag 17 juli 2022 met een groet van onze gemeente
naar:

- Coby van Viegen uit ‘s Heerenberg
- Ineke en Jos Thomassen uit Lengel.

Collecten van 24 juli 2022:
-Stichting Orhei Moldavië.
De missie van stichting Orhei is gerelateerd aan de Bijbelse opdracht van Jezus
Christus: het helpen creëren van het noodzakelijke fundament, een stevige basis,
waarmee kansarme minderjarigen en volwassenen in Moldavië zelf in staat worden
gesteld de eigen situatie te verbeteren en daarmee een grondslag te kunnen leggen
voor een betere toekomst. Sommige woningen zijn zo slecht dat directe hulp
noodzakelijk is. Woningen die opgetrokken zijn van klei en stro en totaal geen
voorzieningen hebben zoals toilet en douche, stromend water of gas. Er zijn
woningen bij die niet eens vloeren van hout of beton hebben en dus gewoon op de
modder hun kleden leggen. Deze kleden rotten en stinken enorm. Dat dit voor de
kleine kinderen bijzonder slechte omstandigheden betreffen voor hun gezondheid,
behoeft geen betoog. De verhalen achter deze gezinnen zijn schrijnend. Stichting
Orhei bouwt letterlijk aan een nieuwe toekomst voor deze mensen en met name de
kinderen. www. Orhei.nl  NL61 INGB 0007 4886 80 t.n.v. Stichting Orhei



- 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:
- Donderdag 21 juli Quilten bij Specialized in ’s Heerenberg van 10.00- 11.30 uur.
- Donderdag 21 juli Pauzeren op de berg des Heren in ’s Heerenberg 10-13.00 uur
- Zondag 31 juli. Ds. S. Visser uit Tolkamer in ’s Heerenberg om 10.00 uur.

Zie hieronder de uitnodiging voor de startzondag van 4 Sept. 2022.



Prot. Gemeente ’s-Heerenberg-Zeddam

           Uitnodiging startzondag
Aan tafel!

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 Sijnie Heuvel, 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!

De werkgroep Gemeenteactiviteiten

*Houd t.z.t. de website, nieuwsbrieven en Kerkepraat van september in de gaten voor de
laatste informatie. Bij slecht weer is er een alternatieve locatie.
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