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Goed om te weten 

Live verbinding
Zondag 23 december zal na de 
eredienst  omstreeks 11:45 in het 
Imminkhuis een live verbinding 
worden opgezet met onze nieuwe 
predikant ds. Henriëtte 
Nieuwenhuis. 

Inlogcode verzonden 
Alle kerkleden waarvan het 
mailadres bekend is hebben een link 
voor de inlogcode ontvangen. Zo 
niet, stuur dan even een email naar 
ledenadministratie@protestantsbergh.nl

Al zin in vakantie? 
Ook in 2019 verzorgt IKA weer 
vakantieweken. Iets voor jou of voor 
iemand je je kent. LEES MEER…..

Webteam versterkt 
Hans Otten heeft enthousiast 
gereageerd op onze oproep als 
fotograaf het webteam te versterken. 

Vooruitblik 2019 website 
In het komende jaar willen we de 
website verder laten uitgroeien tot 
een centraal, digitaal ontmoetings- 
en informatiepunt van onze 
gemeente. Iets voor jou…?
Hier lichten we de plannen toe.

Kerkbalans
In de periode van 19-1-19 tot 3-2-19 is 
weer Actie kerkbalans. In de 
volgende Nieuwsbrief volgt meer 
info.

Kerstgroet 2019

Voor de kinderen

Voor jullie is er een mooi voorlees-verhaal. Als je hier klikt, 
dan zie je het vanzelf. Er is vast wel iemand die je wil 
voorlezen.

Kerst is een feest. Niet zomaar een feest, maar het 
geboortefeest  van Jezus die licht en vrede kwam 
brengen. In de donkerste tijd van het jaar zijn wij op 
weg naar het licht. Ergens in de duisternis is er een 
lichtpuntje. Soms ben jij dat voor een ander. Een 
volgende keer is die ander dat voor jou. Op sommige 
momenten is het licht ver te zoeken. Dan mogen we 
erop vertrouwen dat Jezus, de Zoon van God, ons 
bijstaat en licht brengt.

Dankzij de liefdevo!e barmhartigheid van onze God zal het 
stralende licht uit de hemel over ons opgaan en verschijnen en 
aan a!en die leven in duisternis en verkeren in de schaduw van 
de dood, zodat we onze voeten kunnen zetten op de weg van de 
vrede.
(Lucas 1: 78-79)

Namens de Kerkenraad wens ik u goede feestdagen en 
een gezond Nieuwjaar met vele lichtpuntjes.

Bert Veld, voorzitter Kerkenraad.

Inloop ochtenden in 2019

In 2019 gaan we starten met inloopochtenden in plaats van 
de gebruikelijke instuifmiddagen. Iedere tweede 
woensdag-morgen voor het eerst op 9 januari 2019. LEES 
MEER….
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