


NIEUWSBRIEF 13 JUNI 2016 

Johannes 3: 22-36 
getuigenis van Johannes de Doper 

De kerkdienst van 13 juni 2021 

Deze week is er wederom dienst in de kerk van Zeddam. Dominee Theo Menting, uit 
klavertje-4 gemeente Gendringen zal dan voorgaan. Voor het bijwonen van diensten geldt 
nog steeds dat u zich moet aanmelden bij Sijnie Heuvel, (aanmelden@protestantsbergh.nl 
of 06-40606055). 
Voor alle diensten geldt dat u alleen naar de kerk komt wanneer u geen klachten heeft. 
Mondkapjes zijn verplicht bij het binnenkomen en verlaten van de kerk. Tijdens de dienst 
mag deze af. De kosters zullen u een plaats aanwijzen. 


Vanaf deze zondag 13 juni kan er -voorzichtig- weer gezongen worden. Op advies van de 
landelijke PKN heeft de kerkenraad deze week besloten dat er door de gemeenteleden 
ingetogen gezongen mag worden. Dat geldt uitsluitend voor twee coupletten van  het 
laatste lied. De predikant zal dit aangeven. De overige liederen worden gezongen door 
een viertal personen. Deze zijn hiervoor gevraagd door Jos Thomassen, onze cantor.


Bloemengroet 

De bloemen gingen afgelopen zondag 30 mei, met een groet van onze gemeente, naar: 
Maarten Blom en Henriëtte Nieuwenhuis uit Zeddam.


Collecten 

In de dienst van 13 juni zijn er twee collecten. 
De opbrengst voor de diaconie gaat deze zondag naar  Stichting Bergh in het Zadel uit 
’s-Heerenbergh. De stichting heeft als doel het inzamelen van gelden voor de 
kankerbestrijding. De opbrengst gaat voor 100% naar het kankeronderzoek, zonder aftrek 
van organisatiekosten. Zie: https://www.berghinhetzadel.nl . 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 


https://www.berghinhetzadel.nl


De opbrengst voor de kerk is voor de eredienst en de kerkelijke gebouwen. 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.


Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van de GIVT-app.


Koffiedrinken 

Woensdag 2 juni hebben een aantal leden samen koffie gedronken. Er was een goede 
opkomst. Het was prachtig weer en iedereen was blij elkaar weer eens te zien en te 
spreken.


Kerk op schootviering zondag 6 juni 

We hadden een heel leuke 
bijeenkomst. Er kwamen wel 
22 kinderen met familie! We 
hebben geluisterd, muziek 
gemaakt, gezongen en nog 
veel meer. Aan het eind was 
er een gezellige picnic.


Bericht van overlijden 

Op zaterdag 5 juni jl, overleed op 93-jarige leeftijd Marinus van Driel uit Beek.  De 
uitvaartdienst en begrafenis vindt plaats op vrijdag 11 juni in Varsseveld. Ds. Henriëtte 
Nieuwenhuis gaat voor. Marinus van Driel was oorspronkelijk afkomstig uit Varsseveld. 
Onze gebeden en gedachten gaan uit naar zijn nabestaanden vrienden en bekenden. 


Hetzij wij dan leven, hetzij wij sterven, wij zijn van de Here.                                         
Romeinen 14:8

https://www.givtapp.net

