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Goed om te weten
……………………………………….. 
Kinderkerstfeest 

Heb jij wel eens van Pinkie 
Dinkie gehoord? Een stoere 
meid die voor niemand bang is 
en kerst maar stom vindt. Nee?  
Lees meer 

�
………………………………
Kerstconcert Weerklank 

Het koor Weerklank Zeddam zingt 
op woensdagavond kerstliederen in 
de St. Oswalduskerk. Hier vindt u 
de tijden en het programma 

…………………………………………………
Cantorij in Sydehem 

Op 18 december zingt onze 
Cantorij in Zorgcentrum Sydeheim, 
Zeddam. Lees hier de details

Fotoalbum

We hebben een nieuw album gemaakt voor de 
maanden november en december. Dit album 
wordt voortdurend actueel gehouden. Het loont 
dus de moeite daar regelmatig eens langs te 
gaan.

De Zwarte Pieten actie was toch een succes, de datum gaf veel problemen, òf 
de gezinnen wilden op een andere dag, òf de Pieten wilden de Montferland-run 
lopen. En op zondag morgen waren er ook nog eens 2 pieten ziek!
Maar uiteindelijk ging Hoofdpiet met 4 helpers op pad!  Rina en Tineke 
hielpen de Pieten zodat ze piekfijn uitzagen. Heel 
fijn dat Fred met de bus van Buiting uit Stokkum, 
de Pieten mocht vervoeren! Tegen diesel prijs! Lekkere lunch bij Tineke 

OPROEP AMBTSDRAGERS 
In februari a.s. leggen enkele ambtsdragers hun functie neer vanwege het 
einde van hun ambtstermijn dan wel om persoonlijke redenen. 
Voor de zelfstandigheid van onze gemeente is het van belang dat deze 
functies worden vervuld. Lees meer informatie over welke functies het 
gaat. Je kunt ook contact opnemen met scriba@protestantsbergh.nl

De actie “Warme winterkleding” is 
goed aangeslagen. Op de foto 
hiernaast het resultaat in het 
voorportaal van onze kerk in ’s-
Heerenberg. Deze regionale actie 
werd ondersteund door Regio8 
Streekomroep van de Achterhoek.
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Opletten wanneer je ons een mailtje stuurt!! 

Wij gebruiken voor de website het email adres webmaster@protestantsbergh.nl.
Deze mail komt aan bij beide webmasters. Het komt regelmatig voor dat mails, die bestemd zijn voor één van de 
webmasters, naar het bovenstaande adres gestuurd worden. Wees daarom svp zorgvuldig met het sturen van je mail. 
Wil je een mail aan Maarten Blom persoonlijk sturen, doe dat dan naar maartenblom@icloud.com. 
En gebruik dan voor Rien de Zeeuw het adres riendezeeuw@icloud.com.

Kerstengelenproject   

Als een geschenkje uit de hemel 

De periode van advent en kerst typeert zich door bomen in ieders woonkamer, lichtjes in het donker, aandacht voor elkaar, 
vele geschreven kaarten en leuke cadeautjes. Want iedereen verdient wat extra aandacht, zo ook de bewoners van de 

zorghuis Sydehem. In het Engelenproject, een initiatief van Sensire, 
hebben vrijwilligers een presentje gemaakt voor de bewoners.  Vanuit 
onze gemeente hebben zes dames ook aan dit project meegedaan en 
hen bezocht op de 10 en 17e december. Dat het een succes was bleek 
wel uit de opmerking: “ Jullie kunnen wel elke dag komen”. Voor 
meer informatie over dit project kan je lezen op de website van 
Sensire, Engelenproject

Er is deze maand veel te doen. Om nu de Nieuwsbrief toch te beperken tot één A-4 tje maken we veel gebruik van 
verwijzingen. Deze zijn steeds blauw gekleurd en onderstreept. Als u daar op drukt vindt u meer over het onderwerp van 
uw keuze. In deze laatste Nieuwsbrief van het jaar hebben het niet kunnen beperken tot 1 pagina.

Onze erediensten

De komende dagen zijn er verschillende activiteiten, maar 
ook onze erediensten. Kijk hiervoor op onze website 
Agenda. In de rubriek Waar is er kerk leest je onder “ 
details” waar de collecte voor is, wie je kan bellen voor de 
autodienst en wie er allemaal meewerkt aan de eredienst. 
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