
 

 

 
 
 

NIEUWSBRIEF 2 oktober 2022 
 
 
Kerkdienst om 10.00 uur in Zeddam en zal voorgaan:                        
Ds Jan Fischer uit Terborg, kanselruil Klavertje 4. 
 
Overdenking: 

2 oktober Israëlzondag.    

Op de eerste zondag in oktober staan we 
als protestantse gemeentes stil bij onze 
blijvende verbondenheid met het 
Jodendom, het is Israëlzondag. Want als 
christelijke kerken hebben wij onze 
oorsprong in het Jodendom en Jezus zelf 
was ook Jood. 

N.a.v. de lezingen die voor deze zondag gebruikt kunnen worden, willen we stil staan 
bij het thema ‘Keuzes maken’. Dat moeten wij voortdurend doen in ons leven, er 
moeten kleine en grote beslissingen genomen worden. Persoonlijk, in de kerk en in 
de politiek, op alle terreinen van ons leven. Of we de goede keuze gemaakt hebben, 
weten we pas achteraf. En wat kan dan voor het maken van onze keuzes een goede 
richtlijn zijn? Daarover gaat het in de dienst van 2 oktober. 

Groet van Jan Fischer. 

Aanmelden autodienst:  

Als u gebruik wilt maken van de autodienst, wilt u dan de dienstdoende 'chauffeur' 
bellen op: vrijdagavond na 19.00 uur?  Voor de dienst van 2 oktober heeft Gerrit 
Bloemendal dienst, telefoonnummer: 0314-662236. 

Bloemengroet: 

Vorige week gingen de bloemen naar: 

mevrouw Elshof in ’s-Heerenberg en mevrouw Veldhorst in Kilder. 



 

 

Collecten van 2 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. 
Volg de link voor meer informatie: Kerk in Actie. 
 
- 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! 

 

Agenda 

- Maandag 3 oktober, Filmavond Klavertje 4 ‘Respect’, De Sprank in Silvolde 
(Kerkenstraat 6a), 19.45 uur                                                                                          
- Woensdag 5 oktober, Pelgrimeren, Imminkhuis, 09.30 uur                                          
- Donderdag 6 oktober, Pauzeren op de berg des Heren in ’s-Heerenberg 10-13.00 
uur                                                                                                                                      
- Donderdag 6 oktober, Cantorij in de kerk van Zeddam 19.30 uur                                     
- Zondag 9 oktober, ds. Klaas Bakker uit Doetinchem in de kerk van Zeddam. 

 

 

 


