Nieuwsbrief Advent en Kerst 2020
Heilig Avondmaal
Op de derde Adventszondag (13 december) vieren we samen het Heilig Avondmaal. U
bent van harte welkom om de maaltijd van de Heer mee te vieren in de kerk in ’sHeerenberg. Natuurlijk kunt u deze dienst ook thuis meebeleven. U kunt dit alleen doen
of door een paar mensen uit te nodigen (met de daarbij horende maatregelen). Ziende
op de tekenen van brood en wijn vieren wij de gemeenschap met de gekruisigde en
opgestane Heer en de verbondenheid met elkaar. Het is goed om ook thuis van te voren
brood en wijn als zichtbare tekens van het lichaam en bloed van Christus klaar te zetten.
U kunt brood en wijn ook daadwerkelijk nuttigen, wanneer de verbondenheid met
Christus daardoor voor u re ler wordt.
Heeft u hier nog vragen over neem dan contact op met de predikant, ds. Henri tte
Nieuwenhuis, 06-22118168, predikant@protestantsbergh.nl.

Opgave voor de Kerstdiensten

Sinterklaas is weer het land uit, Advent is al halverwege, kortom: we leven steeds meer
toe naar Kerst. Het wordt een Kerstfeest anders dan andere jaren, maar in alle kleinheid
maken we er iets groots van. Dicht bij het Licht.
Omdat de plaatsen in de kerk in verband met de coronamaatregelen beperkt zijn, is het
van groot belang dat u zich op tijd opgeeft voor de Kerstnacht (24/12, 22.00 uur) en
Kerstmorgendienst (25/12, 10.00 uur). Als de Kerstnachtdienst ‘vol’ komt zal er een
extra dienst om 20.00 uur worden gehouden. Graag voor 11 december opgeven bij Sijnie
Heuvel (aanmelden@protestantsbergh.nl of 06-406 060 55).
Natuurlijk kunt u ook alle diensten meemaken via
internet. De link vindt u op onze
website: www.protestantsbergh.nl. We wensen u alvast
een vrolijk Kerstfeest toe!

Kerstviering voor senioren – Klavertje 4 –
online
Op 19 december vindt er een kerstviering plaats voor
alle senioren van de Klavertje 4 gemeenten. Uit elke
gemeente zal een afgevaardigde uit de seniorencommissie een bijdrage leveren. Het
thema is ‘Wees niet bang’. Deze dienst begint om 16.00 uur in Silvolde en kunt u live of
later hier meekijken. U vindt de link ook op onze website: www.protestantsbergh.nl.

Kerk op schoot Kerstviering – online
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Op 20 december vindt er om 11.30 uur een Kerk op Schoot Kerstviering plaats. Kerk op
schoot is een oecumenische viering voor de allerjongsten. Dus kinderen tot een jaar of
4/5. Natuurlijk mogen grote broers en zussen ook meedoen.

De viering wordt hier uitgezonden vanuit de
Protestantse kerk in Zeddam en duurt
ongeveer een half uur. De viering is ook later
terug te kijken op deze link of via de link op
onze website (www.protestantsbergh.nl).
Om er een interactieve ‘Kerk op schoot’
thuisviering van te maken is er voor alle
kinderen een belevingstasje af te halen vanaf
zaterdag 12 december op locatie Zeddam
(Ettemastraat 1) of op locatie ‘s-Heerenberg
(Plantsoensingel Zuid 29). I.v.m. het aantal tasjes graag vooraf aanmelden via WhatsApp
bij 06-406 060 55.

