
 
 

 

  
 

NIEUWSBRIEF 30 Oktober 2022 

 
 

Kerkdienst  om 10.00 uur in Zeddam en zal voorgaan: 

Ds. Kees Bochanen uit Deventer. 
 
Overdenking: 

De oorlog in Oekraïne blijft ons bezighouden. Ook deze morgen zullen we bidden om 
vrede. Maar heeft dat bidden wel zin? In Lucas 18, 1 -8 vertelt Jezus een gelijkenis 

waarmee hij ons wil oproepen om toch te blijven bidden en niet op te geven. We 
mogen toch blijven hopen op vrede en daarom blijven bidden en ons daarvoor blijven 

inzetten. 
 
Schriftlezingen: 

Deuteronomium 24:17-22 en Lucas 18:1-8 
 
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 30 Okt. 2022:  

- Joke Radstake 0314-662005 
 
 

Collecten van 30 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! 



 
 

Bloemengroet: 

De bloemen gingen afgelopen zondag 23 Oktober 2022 met een groet van onze 
gemeente naar: 

 
- Dhr. en mevr. Cloin uit Zeddam 
- Mevr. Sonsbeek uit Braamt. 

    

Kerstbijeenkomst senioren: 

Op dinsdag 13 december zal er vanaf 14.30 uur een kerstbijeenkomst voor de 

senioren worden gehouden in De Gracht in ‘s-Heerenberg. 

U kunt zich hiervoor opgeven bij: 

Gré van Rooij - lamvanrooij@hotmail.com - 0314 - 66 27 07 

Rie Markvoort - lmarkvoort@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, Rie Markvoort, Gré van Rooij en Annemieke van de Weerd 

Voedselbank Montferland doet onderstaande oproep: 

Geactiveerde cadeaukaarten van de Postcodeloterij worden graag door de 

Voedselbank Montferland ingenomen. De voedselbank besteedt deze bonnen bij 
Albert Heijn en deze levensmiddelen komen ten goede aan de cliënten van de 

voedselbank. De geactiveerde bonnen kunnen worden ingeleverd t/m 13 november 
a.s. bij: 

Joke Radstake                                                                                                                  
Oude Doetinchemseweg 126                                                                                         

’s-Heerenberg 

Openstelling kerk ’s-Heerenberg./Pauzeren op de berg 

In de maand November is er geen openstelling kerk en ook Pauzeren op de berg zal 
er niet zijn. In december zal er een andere activiteit zijn. Hier houden wij u nog van 

op de hoogte  

Agenda: 

- Woensdag 2 Nov. Avondgebed Klavertje 4 in de kerk Terborg om 19.30 uur  

- Zaterdag 5 Nov. Zwerfafvalbrigade bij het  Imminkhuis    11.00 uur      
- Zondag 6 Nov. Ds. Henriëtte Nieuwenhuis in ‘s Heerenberg om 10.00 uur 
- Zondag 6 november  Kinderclub in het Kerk van Zeddam  om 11.30 uur     
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