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NIEUWSBRIEF 26 juni 2022
2e van de zomer

Deze week ontvangt u de nieuwsbrief wat later en op een andere manier dan
gebruikelijk. Dat heeft alles te maken met vakanties. Dan moet er geïmproviseerd
worden, zoals nu. Dat is ook wel eens leuk!  Ik wens u veel leesplezier.
Vriendelijke groet, namens de kerkenraad, redactie en webmasters,
Rien de Zeeuw.
 
De dienst van 26 juni 2022 in de kerk in Zeddam
In de dienst van deze morgen lezen we uit I Koningen hoofdstuk 19, verzen 19 t/m
21, en vervolgens uit Lukas hoofdstuk 9, verzen 51-62.  In de eerste Schriftlezing
horen we hoe Elisa de volgeling werd van Elia en, in de tweede Schriftlezing, wat
Jezus zegt tegen mensen die Hem willen gaan volgen: “Hand aan de ploeg en nooit
meer achteromkijken.”   Frappant contrast tussen Elisa en Jezus: Elisa is aan het
ploegen als hij geroepen wordt en moet de ploeg juist loslaten om een ander leven
te gaan beginnen, terwijl de nieuwe volgeling van Jezus de hand aan de ploeg moet
slaan.  Hoe het ook zei, in beide gevallen, bij Jezus en Elisa, gaat het om een
wending in het leven van een mens.  Je laat het vertrouwde achter en je begeeft je
op een nieuw pad.  Wat voor wendingsmomenten maken wij mee in het leven? 
Ds. Tim Wiersum, Wichmond.
 
Autodienst zondag
Eef Duthler, telefoon 0314-651301
 
Bloemengroet
De bloemen gingen afgelopen zondag, met een groet van onze gemeente, naar 
Piet en Joke Verstraete, 's-Heerenberg en bruidspaar de Jong-Karssens, Zeddam.
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Collectedoel 26 juni – Stichting Schuilplaats
Stichting Schuilplaats is een landelijke, interkerkelijke hulpverleningsorganisatie die
diverse plaatselijke en regionale hulpverleningslocaties in het land heeft
waar mensen terecht kunnen met hulpvragen.
De hulpverlening is gericht op ouders, kinderen vanaf 12 jaar, jongeren en
volwassenen en biedt diverse therapieën en ondersteuning op christelijke grondslag.
https://www.stichtingschuilplaats.nl NL69 RABO 0393 3119 88
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

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
Heel hartelijk dank voor uw bijdrage!

Agenda komende week

Tussen 1956 en 1972 maakte glazenier Joep
Nicholas 27 nieuwe glas-in-loodramen voor de Oude Kerk in Delft. Eén van die
ramen is gewijd aan het leven van de profeet Elia. Daarop zien we ook de roeping
van de profeet Elisa. Hij houdt de ploeg vast, als Elia hem zijn profetenmantel
toewerpt.
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