
NIEUWSBRIEF 7 Augustus 2022

Kerkdienst  om 10.00 uur in Zeddam en zal voorgaan:
Ds. J. ter Avest uit Rheden

Schriftlezingen: Job 32:15- 33:14 en Filippenzen 2:5-11

Overdenking:
We zijn zo graag uniek.
Dat wordt ons ook ingeprent: “Je bent uniek”.
Maar wie zijn we eigenlijk?
En heeft dat nog met God te maken?
God die zo deskundig wordt opgeruimd in onze wereld.
Ilihu zegt dat de adem van de Ontzagwekkende hem in leven houdt.
Zegt dat iets over wie we zijn?

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 7 Augustus 2022:
- Gerrit Bloemendal 0314 - 66 22 36

Bloemengroet:
De bloemen gingen afgelopen zondag 31 juli 2022 met een groet van onze gemeente
naar:

- Fam. Scheffer-Hendriksen uit Lengel
- Rudy Klein-Obbink uit Azewijn.

Collecten van 7 Augustus 2022:
-Pastoraal Diaconaal Centrum De Herberg, Oosterbeek
Het kan jaren voorspoedig gaan in je leven. En dan opeens word je geconfronteerd
met verdriet en tegenslag. Overleden dierbaren, problemen op het werk, problemen
in je huwelijk en gezin, gezondheidsproblemen en/of mantelzorg. Of gevoelens van
eenzaamheid, angst of minderwaardigheid die niet langer te hanteren zijn. De
Herberg is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen.
Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te
(her)vinden. https://pdcdeherberg.nl
NL58 RABO 0302 2633 30 t.n.v. Stichting De Pietersberg

https://pdcdeherberg.nl


- 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:
- Woensdag 10 Aug. Koffie drinken in het Olde Posthuus van 10.00- 12.00 uur.
- Donderdag 11 Aug. Pauzeren op de berg des Heren in ’s Heerenberg 10-13.00 uur
- Zaterdag 13 Aug. Onderhoud kerktuin in Zeddam om 10.00 uur.
- Zondag 14 Aug. Ds. L. van Gog uit Doetinchem in Zeddam om 10.00 uur.

Zie hieronder nogmaals 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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