
 
 

 

  
 

NIEUWSBRIEF 9 Oktober 2022 

 
kleur: groen, de kleur van de schepping, het leven en de hoop. 

 

 
Kerkdienst  om 10.00 uur in Zeddam en zal voorgaan: 

Ds. Klaas Bakker uit Doetinchem. 
 
Overdenking: 

We lezen zondagmorgen uit het evangelie naar Lukas over tien mannen, die lijden 
aan huidvraat. Vroeger stond hier dat ze ‘melaats’ waren. In elk geval is hun huid 

aangetast. De huid is de brug naar buiten, naar de wereld om je heen. Die brug werkt 
niet meer, stoot af. Ze zijn kortom geïsoleerd geraakt. Jezus herstelt die brug naar 
buiten, plaatst hen weer midden in de gemeenschap. Er is er maar één, een 

Samaritaan, die zijn dankbaarheid tot uitdrukking brengt. De andere negen laten 
niets meer van zich horen. Dankbaar zijn is blijkbaar iets wat nogal eens wordt 

vergeten. 
 
Schriftlezingen:  

Eerste lezing: 

6 HEER, hoog als de hemel is uw liefde, 

tot in de wolken reikt uw trouw, 
7 uw gerechtigheid is als de machtige bergen, 
uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan: 

U, HEER, bent de redder van mens en dier. 
8 Hoe kostbaar is uw liefde, God! 

In de schaduw van uw vleugels schuilen de mensen, 
9 zij laven zich aan de overvloed van uw huis, 
U lest hun dorst met een stroom van vreugde, 

10 want bij U is de bron van het leven, 
door úw licht zien wij licht. 

 
2e lezing: Lucas 17, 1-10 

 

 
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 9 Okt. 2022:  
Kerkdienst: 

- Jannie Harmsen 0543-522978 
 
 



 
 

Collecten van 9 Oktober 2022: 

- Hoorn van Afrika.  

Het collecte doel van de diaconie deze maand gaat naar De Hoorn van Afrika waar 

momenteel een driedubbele crisis plaats vindt. Klimaatverandering, conflicten en 
voedselschaarste zorgen in Oost Afrika voor een van de ergste noodsituaties in 40 
jaar. ‘Het gaat nu om leven of dood’ De ergste droogte in meer dan 40 jaar. Dat is de 

situatie in delen van Ethiopië en Kenia, waar op sommige plaatsen al drie jaar lang 
geen druppel regen is gevallen. Voor meer dan 23 miljoen mensen in het gebied 

dreigt honger, elke 48 seconden sterft iemand aan de gevolgen van voedselgebrek. 
Via het internationale kerkelijk netwerk biedt Kerk in Actie noodhulp. Voor meer 
informatie kunt u terecht op de website van kerk in actie.  
 
- Erediensten en kerkelijke gebouwen: 

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

Op 18 oktober en 9 november kunt u een kijkje nemen bij het Passion in Hummelo. 
Regelmatig steunen de Klavertjevier gemeenten dit huis, dat onderdak verleent aan 

mensen voor een time-out. Onze gemeente doet dat onder ander met de collecte bij 
de Avondmaaltijd. Op deze twee middagen kunnen er per gemeente 4 leden op 
bezoek. Wilt u ook mee, dan kunt u zich opgeven bij Else Kaiser. Op 18 oktober kunt 

u meerijden met Henriette en op 9 november proberen we ook samen te rijden. 
Lezing Erik Muller: 

Woensdag 12 oktober is Joke Radstake van plan naar de lezing te gaan van Erik 
Muller in de kerk van Silvolde. Het programma begint om 20.00 uur. Indien gewenst 
kunnen 3 belangstellen haar meerijden. Je kunt haar bereiken op: (0314) 662005. 
Bloemengroet: 

De bloemen gingen afgelopen zondag18 Sept. 2022 met een groet van onze 

gemeente naar: 
 
-   Yannick en Abby Heuvel uit 's-Heerenberg. 

-   Letty Schieven uit Zeddam 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 
 
 
Bedankje.; 

 
  
 

 
Agenda: 

- Maandag 10 Okt. Contactpersonen in het Imminkhuis om 20 uur 
- Dinsdag 11 Okt. Kerkenraad in het Imminkhuis 0m 20 uur. 
- Woensdag 12 Okt. Koffieochtend in ’t Olde Posthuus 10-12 uur. 

- Woensdag 12 Okt. Avondgebed Klavertje 4 in Zeddam. om 19.30 uur  
- Woensdag 12 Okt. Gespreksgroep: Op verhaal komen in het Imminkhuis om 19.30  

  uur 
- Woensdag 12 Okt. Kring zonder naam (45-) Thuis bij Lonja en Marc,  
  Pastoor van   Sonsbeekstraat 17 in Stokkum om 20.00 uur. 

- Donderdag 13 Okt. Pauzeren op de berg des Heren in ’s Heerenberg 10-13.00 uur 
- Donderdag 13 Okt. Quilten in Imminkhuis Zeddam  om 09.30 uur 

- Donderdag 13 Okt.     Cantorij  in het Imminkhuis om 19.30 uur   
- Zondag 16 Okt. Ds. Henriëtte Nieuwenhuis in Zeddam om 10.00 uur. 

    Heilig Avondmaal.  


