
NIEUWSBRIEF 11 september 2022

Kerkdienst  om 10.00 uur in ‘s-Heerenberg en zal voorgaan:
Ds. R. v.d. Hucht uit Didam

Overdenking:
Als je aan een nieuwe taak begint, zoals Jozua, dan kan je een gevoel van twijfel
bekruipen: kan ik wel aan de verwachtingen voldoen? Ben ik opgewassen tegen de
taak? Jozua moest de grote leider Mozes opvolgen. Altijd had hij in de schaduw
gestaan van Mozes. Maar dan wordt Jozua geroepen. Hij zal het volk gaan leiden.
God spreekt Jozua moed in: ´Wees standvastig en wees niet bang. Laat je niet
ontmoedigen: Ik zal bij je zijn.´ Woorden die vandaag ook hoop geven. We staan in
ons land en als wereld voor grote uitdagingen. Die woorden van God aan Jozua
kunnen ook ons aanspreken; dat we ons niet laten ontmoedigen of bang maken,
maar nieuwe moed vinden.

Met vriendelijke groet,
Ds. Rosemarie van der Hucht

Schriftlezingen: Jozua 1:1-9 en Matt. 5:13-16

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 11 sep 2022:
Kerkdienst:
- Joke Radstake 0314 - 66 2005

Collecten van 11 September 2022:
- Stichting Urgente Noden (SUN)
De opbrengst voor de diaconie gaat deze septembermaand naar Stichting Urgente
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



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

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 bus kosten 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 Markvoor

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.

Kopijdatum Kerkepraat klopt niet!
Helaas is er een fout gemaakt met de kopijdatum voor het oktober-nummer van
Kerkepraat. Kopij voor dit nummer moet voor 14 september ingeleverd worden en
niet 21 september zoals in Kerkepraat staat. Hopelijk levert dit niet al teveel
problemen op. Excuses voor het ongemak!
Redactie Kerkepraat

Bloemengroet:
De bloemen gingen afgelopen zondag 4 sep 2022 met een groet van onze gemeente
naar:

- Jan en Joke Roseboom uit 's-Heerenberg.
-  Henny van Veldhuizen uit 's-Heerenberg.
-  Gijs Ebbers uit Doetinchem



Zwerfafvalbrigade:
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 - 1909 9895).

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!

Agenda:
- Zondag 11 sep Startzondag Klavertje 4 Kids/Young met BitterBallenBattle en
  SuperSamenSpel Jeugdgebouw "De Sprank", Silvolde   
  Kids 11.30 -14.00  uur  Young 15.00 - 17.30 uur
- Woensdag 14 sep: Koffieochtend ’t Olde Posthuus 10.00 – 12.00 uur
- Woensdag 14 sep :Avondgebed Klavertje 4 in ’s-Heerenberg 19.30 uur
- Woensdag 14 sep: Gespreksgroep: Op Verhaal komen in het Imminkhuis 20.00uur
- Donderdag 15 sep: Pauzeren op de berg des Heren in ’s-Heerenberg 10-13.00 uur
- Donderdag 15 sep: Quilten in het Imminkhuis om 9.30
- Donderdag 15 sep: Cantorij in de kerk van Zeddam om 19.30- 21.00 uur.
- Zaterdag 17 sep: Start afvalbrigade  Imminkhuis 10.00 uur.
- Zondag 18 sep: Ds. Henriëtte Nieuwenhuis in ‘s-Heerenberg om 10.00 uur.




