
NIEUWSBRIEF 28 augustus 2022

Kerkdienst  om 10.00 uur in Zeddam en zal voorgaan:
Ds. Christa Klaver uit Beek

Psalm 92:
Waarlijk, dit is rechtvaardig dat men de Here prijst,
dat men Hem eer bewijst zijn naam is eerbied waardig
Wij loven in de morgen uw goedertierenheid
ook als de nacht zich spreidt houdt ons uw hand geborgen.

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

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 28 augustus 2022:
Kerkdienst:
- Joke Radstake, tel.: 0314 - 66 2005
Zomeravond zangdienst:
- Joke Radstake, tel.: 0314 - 66 2005. Graag 27 augustus a.s. uiterlijk 17.00 bellen.

Autodienst Startzondag:
Op zondag 4 september begint de Startzondag om 9.00 uur met een ontbijt . Deze
zondag zijn er twee personen voor de autodienst actief, zodat iedereen op tijd bij het
ontbijt kan zijn. Wilt u ook bij de ontbijttafel aanschuiven, neem dan contact op met
Eef Duthler (0314-651301) of Peter van de Weerd (06-46843211).

Bloemengroet:
De bloemen gingen afgelopen zondag 21 augustus 2022 met een groet van onze
gemeente naar:

-  Agnieszka Szlapa uit Zeddam
-  Rie Markvoor uit Zeddam



Collecten van 28 augustus 2022:
- Kledingbank Montferland
De kledingbank Montferland helpt inwoners van Montferland en omgeving, die het
niet kunnen betalen, van gratis kleding te voorzien. Dit doet de kledingbank door het
inzamelen van kleding die overbodig is bij anderen. Dat kan nieuwe, maar ook
gebruikte kleding zijn. Er gelden criteria om in aanmerking te komen.
Een kledingbank-aanvraag kan via het Sociaal Team van de gemeente Montferland
www.kledingbankmontferland.nl  NL23 RABO 0313 306052 t.n.v. Kledingbank
Montferland

- Erediensten en kerkelijke gebouwen.
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!

Agenda:
Zondag 28 aug. Zomer zangavond in Etten om 19.00 uur
Donderdag 1 sep. Pauzeren op de berg des Heren in ’s Heerenberg 10-13.00 uur
Zondag 4 sep. Startzondag: Ds. Henriëtte Nieuwenhuis in Zeddam om 10.00 uur.
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