
NIEUWSBRIEF 31 juli 2022

Kerkdienst  om 10.00 uur in ‘s Heerenberg en zal voorgaan:
Ds. S. Visser uit Tolkamer

Schriftlezingen: Genesis 18: 20-33 en Lucas 11: 1-13

Overdenking:
Abraham treedt op: nee, hij treedt naar voren! In Genesis 18: 20-33 neemt Abraham
afscheid van God, die hem in de gedaante van drie gasten bezocht, bijna te
menselijk en te gewoon om zonder grote verbazing en ongeloof te kunnen vertellen.
Grote dingen zijn hem beloofd, een zoon, een kind, niet uit natuurlijke vruchtbaarheid,
maar uit het geloof in het woord van God. Een geschenk van ‘de andere kant’. En
dan opeens bij dat afscheid, horen we hoe God bij zichzelf te rade gaat: zal ik
Abraham betrekken bij het vreselijke dat ophanden staat te gebeuren? De ondergang
van Sodom en Gomorra. En Abraham hoort het en begint heel bescheiden, maar
indringend een pleidooi voor de beide steden en doet een beroep om de
barmhartigheid van de Schepper van hemel en aarde. Een ongelooflijke houding van
deze mens naar God toe. Daar moet over worden nagedacht: mededogen, juist voor
hen die tot op het bot schuldig zijn. Was dat niet God zelf,
van wie je zoiets zou verwachten? Wat zegt dat over Abraham, wat zegt dat over
God en vooral: wat zegt dat over ons? Snelle antwoorden helpen ons hier niet. Er bij
stilstaan, het wegen en overwegen in ons hart. Daar moeten we het over hebben.
En dan de lezing uit Lucas 11: 1-13, over het onze vader en de gebedsverhoring.
Alweer geen snelle oplossingen. Misschien is het verbindende van beide teksten: wat
is bidden? Daar moeten, daar mogen we in de dienst samen over nadenken. Die
vrijheid is ons gegeven.

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 31 juli 2022:
- Peter v.d. Weerd  06 - 4684 3211.

Bloemengroet:
De bloemen gingen afgelopen zondag 24 juli 2022 met een groet van onze gemeente
naar:
- Fam. Gijsbertsen uit Zeddam
-  Annie Klein-Wentink uit 's-Heerenberg



Collecten van 31 juli 2022:
- Dorpen Egypte (Kerk in Actie)
Met een groot ontwikkelingsprogramma investeert de Koptische kerk in dorpen in
heel Egypte met als doel: minder armoede. In elk dorp werkt ze samen met de
inwoners drie tot vijf jaar lang aan betere gezondheidszorg, onderwijs,
werkgelegenheid en huizen.
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/diaconaat-en-
armoedebestrijding-koptisch-orthodoxe-kerk/
NL89 ABNA 0457 457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. projectnr. Z009102
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

- Erediensten en kerkelijke gebouwen.
De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst (2 e ) en de
kerkelijke gebouwen (3 e ). 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 4 Aug. Quilten  in Specialezed in ’s Heerenberg van 10.00- 11.30 uur.
- Donderdag 4 Aug. Pauzeren op de berg des Heren in ’s Heerenberg 10-13.00 uur
- Zondag 7 Aug. Ds. Ter Avest uit Rheden in Zeddam 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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