
 

 

 

  
 

NIEUWSBRIEF 23 Oktober 2022 
 
 

Kerkdienst  om 10.00 uur in Zeddam en zal voorgaan: 
Ds. Christa Klaver uit Beek. 
 
Overdenking: 
We stappen deze zondag even in het leven van de profeet Elisa. Tijdens de 
wonderlijke hemelvaart van zijn voorganger, de profeet Elia, heeft hij de 
profetenmantel toegeworpen gekregen. Deze mantel, die symbool staat voor de 
Geest van God, draagt hij nu. De Heer is om hem heen als een beschermende 
mantel. Het geeft zijn leven een wending, een diepere zin. Hij wordt een man, die iets 
te geven heeft, een mens met geloofsvertrouwen. Hij is een graag geziene gast bij 
een moeder in de plaats Sunem. Maar als het noodlot toeslaat is het geloof dan 
toereikend genoeg? 
 
Schriftlezingen: 
2 Koningen 4:8-37 en Hebreeën 11:1-3, 8-16, 32-36. 
 
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 23 Okt. 2022:  
Kerkdienst: 
- Jannie Harmsen 0543-522978 
 
 
Collecten van 23 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! 
 
SamenEten: 
Er is nog plek om aan te schuiven om een gezamenlijke maaltijd te nuttigen. Virgin 
en Christa zullen dan voor een heerlijke maaltijd zorgen. 
De locatie is het Imminkhuis en we beginnen om 17:30 uur op 27-10-2022. 
Je kunt je nog aanmelden  via mail sameneten@protestantsbergh.nl of bij Maarten 
Blom. (06-12614558). 
 
De keukenbrigade. 
 
Bloemengroet: 
De bloemen gingen afgelopen zondag 16 Oktober 2022 met een groet van onze 
gemeente naar: 
 
-   Jorieke Lokhorst uit Netterden. 
-   Annemarie Bruning uit ’s Heerenberg. 
 
Bericht van Henriëtte: 
- De Evensong van Klavertje 4 op 23 oktober, gaat NIET door!  
 
 
 Agenda: 
- Dinsdag 25 Okt. Oecumenische gespreksgroep in het Imminkhuis om 14.00 uur 
- Woensdag 26 Okt. Avondgebed Klavertje 4 in Megchelen om 19.30 uur  
- Donderdag 27 Okt. Pauzeren op de berg des Heren in ’s Heerenberg 10-13.00 uur 
- Donderdag 27 Okt. Quilten in Imminkhuis Zeddam  om 09.30 uur 
- Donderdag 27 Okt. Cantorij repetitie in Imminkhuis om 19.30- 21.00 uur 
- Donderdag 27 Okt. Samen Eten aanmelden via e-mail: 
  sameneten@protestantsbergh.nl of bij Maarten Blom (06-12614558). 17.30 uur 
  in het Imminkhuis 
- Zondag 30 Okt. Ds. Kees Bochanen uit Deventer in Zeddam om 10.00 uur 
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