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Goed om te weten 
……………………………
Met name van belang voor 
ambts- en taakdragers: 

abonnement op 
woord&weg voortaan 
gratis 
Vanaf januari 2019 veranderen 
de abonnementen op de 
tijdschriften woord&weg, 
Diakonia, Kerk&Israël, 
Onderweg en Jong Protestant.
Je moet je echter wel 
aanmelden, dat doe je hier.

Over ds. Henriëtte 
Nieuwenhuis. 
* De volgende Nieuwsbrief 

staat in het teken van haar 
komst naar onze gemeente.

* Lees hier meer over haar 
vertrek naar Nederland 
vanuit Indonesië. 

Laat zien wie je bent. 

Inmiddels kun je terecht op het 
besloten deel van onze website. 
Maar dan? 
Wel, misschien is het goed om 
je profiel in te vullen bij ‘Onze 
Gezichten’. En als je je foto 
naar ons mailt, dan is het plaatje 
compleet. 
Goed dat je zo kunt zien wie je 
contactpersoon is. 
En voor onze nieuwe predikant 
is het ook een prima middel om 
namen en gezichten te leren 
kennen.

Hoe zit dat? 

In 2019 telt de veertigdagentijd geen 40 maar 46 dagen. Dat komt 
omdat er zes zondagen in deze periode vallen. De zondag is de dag 
van de opstanding van Jezus en daarom een feestdag. En op een 
feestdag wordt niet gevast. Dit jaar loopt de veertigdagentijd van 6 
maart tot 18 april. 

Op de site van Kerk in Actie vind je nog veel meer informatie over 
deze tijd. U wordt ook uitgenodigd om deze periode mee te doen. 
Dat kan op verschillende manieren, o.a. door bij hen een  
vastenkaart aan te vragen of een gratis veertigdagentijdkalender bij 

Velen zijn inmiddels terug te vinden op het besloten deel van onze 
website. Maar we hebben de indruk dat er ook gemeenteleden zijn 
die moeite hebben om de eerste keer in te loggen. Ken je iemand 
die hier moeite mee heeft dan kan jij hem of haar misschien even 
helpen. Of het lid mag ons ook altijd bellen, we komen desnoods 
thuis. Onze telefoonnummers vind je terug op de website bij 
‘Onze Gezichten’.

Inloggen op onze website 
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