
NIEUWSBRIEF 14 Augustus 2022

Kerkdienst  om 10.00 uur in Zeddam en zal voorgaan:
Ds. L. van Gog uit Doetinchem

Thema: Kleine dingen – grote gevolgen.

Schriftlezingen: 2 Koningen 5:9-14 en Jacobus 3:1-12

Overdenking:
Het thema voor deze dienst is “kleine dingen – grote gevolgen”. Dat zien we
bijvoorbeeld al met dat corona virus. Je kunt het niet eens zien, zo klein is het. Maar
de gevolgen zijn groot. De hele wereld is een paar jaar ontregeld geweest, en nog is
het niet weg uit de wereld. Zo kun je ook een kleine beslissing nemen die je leven
een andere wending geeft. Of een ander neemt zo’n kleine beslissing voor je. Het
leven lijkt soms op een spoorweg netwerk. Er zijn allerlei wissels op je levensweg.
Grote wissels en kleine wissels. Soms zet je zelf een wissel om zodat je leven een
andere kant op gaat. Soms zet iemand anders voor jou een wissel om. Ook dan krijgt
je leven een andere loop.
Ds. Leo van Gog

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 14 Augustus 2022:
-     Eef Duthler    0314-651301

Bloemengroet:
De bloemen gingen afgelopen zondag 7 Augustus 2022 met een groet van onze
gemeente naar:

- Mevr. van Dijk uit ’s Heerenberg.
- Familie Radstake uit ’s Heerenberg.



Collecten van 14 Augustus 2022:
-MAX Maakt Mogelijk.
De verwoestende oorlog in Oekraïne maakt niet alleen het land kapot, maar de
humanitaire crisis is van ongekende omvang. Nog steeds vluchten dagelijks
Oekraïners naar o.a. buurland Moldavië waar inmiddels ruim 350.000 vluchtelingen
hun heil hebben gezocht. De noodhulp van MAX Maakt Mogelijk kwam na de
uitbraak van de oorlog direct op gang en dankzij onze hulp kunnen zij grote
hulpacties opzetten. Dit doen zij bij zowel hun bestaande projecten, maar ook bij
diverse grote opvanglocaties die lokaal zijn opgezet. De noodhulp bestaat uit opvang,
uitdelen maaltijden en voedselpakketten en hulptransport.
https://www.maxmaaktmogelijk.nl/projecten/oekraine-noodhulp/
NL33INGB 000 0004567 t.n.v. Max Maakt Mogelijk

- 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 18 Aug. Quilten in Specialezed in ’s Heerenberg van 10.00- 11.30 uur.
- Donderdag 18 Aug. Pauzeren op de berg des Heren in ’s Heerenberg 10-13.00 uur
- Zondag 21 Aug. Ds. Henriëtte Nieuwenhuis in Zeddam om 10.00 uur.

Nieuws van de diakenen.  
Soms veranderen er dingen. Zo willen wij met ingang van september het
collecteren veranderen. Tot nu toe vertelden we elke zondag waarvoor er zou
worden gecollecteerd.

Om nu uw betrokkenheid bij deze doelen te
vergroten gaan we maandelijks voor één
doel collecteren.

Iedere maand kiezen we een ander doel en
geven daarbij uitgebreid informatie
daarover. Zo krijgt u meer een beeld
waarvoor u uw bijdrage geeft.

We hebben op dit moment gekozen voor
doelen uit de gehele wereld, maar ook landelijke en regionale doelen. Maar
heeft u een doel dat aandacht verdient, laat het ons weten.

https://www.maxmaaktmogelijk.nl/projecten/oekraine-noodhulp/


We starten in september met SUN.
SUN staat voor: Stichting Urgente Noden. Sinds april 2021 werkt deze
stichting voor de gemeenten Doesburg en Montferland. Er zijn bestuursleden
uit beide gemeenten benoemd en de naam van de stichting is gewijzigd in
SUN Liemers-Achterhoek. Dit laatste met het oog op mogelijk verdere
uitbreiding van het werkgebied.

Onze diaconie steunt SUN. We
maken deel uit van het dagelijks
bestuur van de stichting en
beoordelen alle aanvragen die zich
voordoen, gesteund door de
gedreven bureau coördinator.

Graag willen we u laten weten hoe dit in de praktijk werkt.
Iedereen kan in deze tijd (plotseling) met armoede geconfronteerd worden.
Denk bijvoorbeeld maar eens aan de stijgende energietarieven en inflatie. Dan
is het goed dat ook een kerkelijke gemeente zoals die van ons via haar
diaconie daaraan kan bijdragen.

Via deze link kunt u verder kennismaken met SUN Liemers-Achterhoek.

We houden u op de hoogte!

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

file://C:/Users/epspa/Documents/PDF/Kerk/Nieuwsbrief/about:blank"


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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