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Startzondag: ‘Aan tafel’

Lucas 5:27-32

Startzondag: ‘Aan tafel’
Deze zondag starten we gezamenlijk het
kerkelijk seizoen. Het thema is het komende
jaar ‘Aan tafel’. Daarom volgt er een
driegangenmenu. Als voorgerecht beginnen
we de dag om 9.00 uur met ontbijt. Het
hoofdgerecht bestaat uit de kerkdienst rond
10.00 uur. En als nagerecht een warme
drank met lekkers door de kookbrigade
gebakken. Bij elke gang zitten we met
elkaar ‘aan tafel’ en vooral tijdens het hoofdgerecht delen we onze hoop en
verwachting wat er ‘aan tafel’ mag gaan gebeuren dit seizoen. Misschien willen we
wel een nieuwe start maken net zoals Levi de tollenaar in het Bijbelverhaal. De
cantorij werkt ook mee aan deze dienst, o.l.v. Jos Thomassen.
Het driegangenmenu vindt plaats in en om de kerk van Zeddam.
Vergeet trouwens niet een bloem mee te nemen! Al deze bloemen vormen samen
de liturgische bloemschikking.
Deze dag wordt georganiseerd door de gemeenteactiviteitencommissie.
Mocht u zich niet hebben opgegeven voor het ontbijt, dan kunt u ook vanaf het
hoofdgerecht aanschuiven. De kerkdienst begint niet eerder dan 10.00 uur.
Na de kerkdienst gaan we samen op de foto dus het zou mooi zijn als zoveel
mogelijk mensen in ieder geval bij het hoofdgerecht aanwezig kunnen zijn.
Hopelijk tot zondag!
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. Gre van Rooy, te ’s-Heerenberg
Dhr. Rien de Zeeuw, te Kilder

Voorbedeboek
In de kerk bij de ingang ligt het voorbedeboek. Wilt u voor
iemand of iets bidden, dan mag u dat hierin noteren en neemt
de predikant het mee tijdens de gebeden.



Collecten
De opbrengst voor de diaconie gaat deze septembermaand naar Stichting Urgent
Noden (SUN). Aan mensen die tussen wal en schip dreigen te vallen wordt hulp
geboden bij acute financiële nood. Onze diaconie steunt SUN mede door deel uit te
maken van het dagelijks bestuur van de stichting.
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!

Klavertje 4 gespot in de media!
In het Petrus Magazine van de Protestantse Kerk van de maand september staat een
artikel over Klavertje 4. Ds. Theo Menting was vooraf geïnterviewd en dit is het
resultaat met de kop ‘Hoe kerken buren worden’. Ben je zelf niet (gratis) lid van de
Petrus, ga dan naar deze link om het te lezen.

Start Zwerfafvalbrigade Zeddam
Op zaterdag 17 september gaat de Zwerfafvalbrigade Zeddam officieel van start. Dit
initiatief is voortgekomen uit de oecumenische gespreksgroep.
De start vindt plaats in het Imminkhuis, Bovendorpsstraat 8a, Zeddam. Van harte
welkom om dit mee te vieren en/of om mee te doen met maandelijks afval rapen. Wil
je meer weten neem dan contact op met de coördinator van de brigade, Daniël ten
Have (06-19099895).

Programma

10.00 uur          Inloop met koffie/thee en taart

10.15 uur          Korte toelichting Zwerfafvalbrigade door Ruud Borkes (SLG)

10.30 uur          ‘Startschot’ en korte toespraak door de wethouder, heer/mevrouw Derksen      

10.40 uur          Fotomoment met de Zwerfafvalbrigade

11.00 uur          Aan de slag!



Reisje senioren Zeddam/’s-Heerenberg
Het is alweer een tijd geleden dat we een uitje konden organiseren, maar op 29
september a.s. hebben we als Seniorencommissie een middag naar het
openluchtmuseum Erve Kots in Lievelde georganiseerd, waar we kunnen zien hoe de
boer vroeger woonde en werkte.
De bus staat om 13.00 uur op de parkeerplaats van de Coöp van Zeddam voor ons
klaar om ons via een toeristische route naar Lievelde te brengen.
De entree en de buskosten neemt de diaconie voor haar rekening. De pannenkoek
en de drankjes die we tot besluit kunnen nuttigen zijn voor eigen rekening!
We hopen weer, zoals altijd, op een goede opkomst!
U kunt zich hiervoor opgeven vóór 12 september bij
Gré van Rooy – lamvanrooij@hotmail.com – 0314 – 66 27 07
Rie Markvoort – lmarktvoort@kpnmail.nl – 06 20 17 23 23
E.e.a. kunt u ook teruglezen in de wekelijkse Nieuwsbrief en op de website.

Een hartelijke groet van de Seniorencommissie
Crisje van Koot, Annemieke van de Weerd, Gré van Rooij en Rie Markvoort

Rectificatie Kerkepraat
In de Kerkepraat van september staat per ongeluk bij 18 september dat het Heilig
Avondmaal gevierd wordt, maar dit klopt niet.
Verder vindt de kerkdienst op 2 oktober in Zeddam plaats in plaats van ’s-
Heerenberg.

Agenda deze week
Wanneer Wat Waar
Wo 7 sep Kring zonder naam (45-)

Avondgebed Klavertje 4

Imminkhuis, 20.00-21.30 uur

Megchelen, 19.30 uur
Do 8 sep Pauzeren op de berg des

Heren

Repetitie Cantorij

Kerk ’s-Heerenberg, 10-13.00 uur

Kerk Zeddam, 19.30-21.00 uur
Zo 11 sep Kerkdienst, ds. Rosemarie vd

Hucht uit Didam

Start Klavertje 4 kids: Super
Samen Spel

’s-Heerenberg, 10.00 uur

De Sprank, Kerkenstraat 6a,
Silvolde, 11.30-14.00 uur

Za 17 sep Start Zwerfafvalbrigade
Zeddam

Zie website

Kijk ook op onze website voor het laatste nieuws: www.protestantsbergh.nl
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