
NIEUWSBRIEF 25 september 2022

Kerkdienst  om 10.00 uur in ‘s-Heerenberg en zal voorgaan:
Ds. D. Bos uit Doetinchem.

Overdenking:
Wie krijgt de gunfactor:
De kloof tussen rijk en arm verbreedt zich nog steeds. In Nederland steeds meer
mensen onder de armoedegrens door inflatie en stijgende energie prijzen. Maar ook
daar al schrijnende armoede. Kinderen zonder ontbijt naar school enz. Geeft de
Bijbel nou aanwijzingen om daar verandering in aan te brengen? We gaan het er
over hebben vanmorgen.

Schriftlezingen: Mattheüs 20:1-6 en 1 Kor. 13:4

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 25 september 2022:
Kerkdienst:
- Eef Duthler 0314-651301

Collecten van 25 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!



Montferlandse supermarktactie voor de voedselbank:
Voor de mensen van met name de voedselbank, een zware tijd; geen middelen, geen
geld voor extra dingen. Voedselbank Montferland organiseert voor hen een
winkelactie in Beek (COOP), Kilder (Lanke) en Zeddam (COOP) op zaterdag 1
oktober van 9.00 tot 17.00 uur. Op 17 december wordt een zelfde actie gehouden in
Didam. Noteer de datum vast in uw agenda!! Bij de supermarkten staan vrijwilligers
van de voedselbank Montferland klaar om uw gekochte producten voor cliënten van
de Voedselbank Montferland te ontvangen. De ingezamelde (etens)waren worden in
de komende weken uitgedeeld aan de cliënten van Voedselbank Montferland.
Er staan ook busjes klaar waar u contant geld in kunt doen als u dat prettiger vindt.
Hiervan worden dan alsnog boodschappen gekocht voor de cliënten van de
Voedselbank.

Samen eten:
In tegenstelling tot wat in Kerkepraat september is gepubliceerd starten we niet op 29
september. Op deze dag is er ook het uitje van onze ouderen. Om nu niet te hoeven
kiezen is de eerstvolgende Samen Eten op 27 oktober 2022 in het
Imminkhuis. Aanvang 17:30 uur.
Je kunt je hiervoor opgeven via telefoon 06-12614558 of per mail
naar sameneten@protestantsbergh.nl. Wees er wel op tijd bij. Het aantal deelnemers
is maximaal 23.

De Keukenbrigade:
Virgine en Christa
Annemieke en Peter
Jorieke en Maarten

Bloemengroet:
De bloemen gingen afgelopen zondag 18 september 2022 met een groet van onze
gemeente naar:

- Mevr. Pieper uit 's-Heerenberg.
-   Mevr. v.d. Veen in ’s-Heerenberg

Film 'Respect' samen met Klavertje 4:
De film op 3 oktober in Silvolde begint niet om 20.00 uur, maar om 19.30 uur. Dit
staat verkeerd vermeld in de Klavier.

Agenda:
- Zondag 25 sep: Kerk op schoot dienst in Zeddam 11.30 uur
- Dinsdag 27 sep: Oecumenische gespreksgroep in het Imminkhuis  14.00 uur
- Woensdag 28 sep: Avondgebed Klavertje 4 in Terborg. 19.30 uur
- Donderdag 29 sep: Pauzeren op de berg des Heren in ’s-Heerenberg 10-13.00 uur
- Donderdag 29 sep: Reisje senioren parkeerplaats COOP Zeddam 13.00 uur
- Donderdag 29 sep: Quilten in Imminkhuis Zeddam  09.30 uur
- Donderdag 29 sep: Cantorij in de kerk van Zeddam 19.30 uur
- Zondag 2 okt: Ds. Jan Fischer uit Terborg in Zeddam om 10.00 uur.
    Kanselruil Klavertje 4.
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