
NIEUWSBRIEF 21 aug 2022
10e van de zomer
Lucas 13:22-30

Heilig Avondmaal

Schakelen
We zijn weer terug op Ettemastraat nummer 1. En dat is even weer schakelen na vier
weken vakantie. Niet alleen omdat de kinderen deze week nog wel vakantie hebben
en mama niet meer. Het is ook schakelen in mijzelf. Om weer de verantwoordelijke
taak op mij te nemen en God en de gemeente te dienen met alles wat daarbij komt
kijken. Niet dat ik me in de vakantie onverantwoordelijk heb gedragen hoor. Zo’n
eerste week sta ik gewoon nog even met één been in de vakantie en één been in het
werk. Volgende week ben ik er vast weer helemaal.
Als we het over schakelen hebben, moeten we denk ik ook even schakelen bij het
lezen van het Bijbelgedeelte van deze zondag. Een smalle deur, een gesloten deur.
Dat past niet zo bij het beeld dat we bij Jezus hebben: bij Hem staat toch de deur
altijd wagenwijd open?
We vieren ook samen het Heilig Avondmaal. Ik hoop tot zondag in Zeddam!
ds. Henriëtte Nieuwenhuis

Autodienst zondag
Peter v.d.Weerd    06-46843211

Bloemengroet
De bloemen gingen afgelopen zondag, met een groet van onze gemeente, naar

Mw. Christa Kruidhof, te Zeddam
Mw. Wevers, te ‘s-Heerenberg

Collecten
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar het Passion in Hummelo.
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

De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst (2e) en de kerkelijke gebouwen
(3e).
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!



Zomerzangavond Klavertje 4
Op zondagen 28 augustus bent u uitgenodigd voor de tweede zomerzangavond,
uitgaande van de Klavertje 4 – gemeenten. De zangdienst vindt plaats in Etten en
begint om 19.00 uur. Van harte welkom!
Aansluitend aan de avond zal Het Passion, ons gezamenlijke diaconale doel, groente
en fruit verkopen. Ook is er koffie en thee naderhand.
Vanuit onze gemeente heeft Joke Radstake autodienst: 0314-662005. Graag 27
augustus bellen, uiterlijk om 17.00 uur.

Agenda deze week

Wanneer Wat Waar
do 25 aug Pauzeren op de berg des Heren

Cantorij repetitie
10.00-13.00 uur, ’s-Heerenberg
19.30-21.00 uur, Zeddam

zo 28 aug Kerkdienst – ds. Christa Klaver
Zomerzangavond Klavertje 4*

*Joke Radstake heeft
autodienst: 0314-662005. Graag
27 augustus bellen, uiterlijk om
17.00 uur.

10.00 uur, Zeddam
19.00 uur, Etten

Ter informatie:
De verrassingsmiddag i.s.m. Welcom op 24 augustus a.s. gaat niet door.

NIET VERGETEN:
Geef je op voor de Startzondag i.v.m. ontbijt!
(Sijnie 06-40606055)


