
NIEUWSBRIEF 13 November 2022

Kerkdienst  om 10.00 uur in ‘s Heerenberg en zal voorgaan:
Ds. Natalie da Costa uit Angeren.

Overdenking op de 9e zondag van de Herfst:
We lezen vanochtend 2 zeer bemoedigende gedeelten uit het Eerste of Oude
Testament…. Dit jaar is de maand november  ook alweer zo zacht en mooi
begonnen, terwijl we degenen die ons zijn voorgegaan herdenken en stil staan bij
zoveel leed in onze tijd dat we allemaal gaan verlangen naar betere tijden….
In de  kerkgeschiedenis werd er door onze voorouders dan ook al afgeteld naar
Advent: de komst van de Zoon van God en in ons veranderend klimaat wordt dat
actueler dan ooit…. Nu de dagen korter en de nachten langer worden, richten we ons
juist naar een warmer innerlijk leven binnenshuis….en naar de goede daden van de
profeet Elisa om ons daarmee te helpen!
Goede zondag gewenst door Natalie da Costa

Schriftlezingen:
Exodus 3:11-15 en 2 Koningen 8:1-6

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 13 November 2022:
- Gerrit Bloemendal 0314 - 662 236

Coronamaatregelen:
Misschien is het goed om nog eens naar voren te brengen dat onze
gemeente de adviezen van de landelijke PKN volgt waar het gaat om
corona. Op dit moment geldt nog de nodige waakzaamheid. Dat
betekent concreet dat er tijdens de kerkdienst geventileerd wordt. Houd
daar rekening mee door bijvoorbeeld een extra vest aan te trekken of uw
jas aan te houden tijdens de kerkdienst. Zo proberen we bij te dragen
aan een veilige omgeving voor iedereen.



Collecten van 13 November 2022:
De opbrengst voor de diaconie gaat deze novembermaand naar Hospice
Rozenheuvel in Rozendaal (Leger des heils). 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 (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 6 November 2022 met een groet van onze
gemeente naar:

- Marjan v.d. Put uit Zeddam.
- Marijke Renting uit Zeddam.

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

Liedmiddag Klavertje 4:
I.v.m. te weinig aanmeldingen gaat de liedmiddag op zaterdag 19 november niet
door!
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mailto:lmarkvoort@kpnmail.nl


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

Agenda:
- Woensdag 16 Nov. Avondgebed Klavertje 4 in de kerk Silvolde om 19.30 uur
- Donderdag 17 November  Cantorij in het Imminkhuis om 19.30 uur.
- Zondag 20 november Ds. Henriëtte Nieuwehuis in ’s Heerenberg om 10.00 uur   
                                                                - Gedachteniszondag -


