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………………………………………………………………….. 
Qwiek.up voor Sydeheim 

Het bestuur van Vrienden van 
Sydehem laat ons weten blij te 
zijn dat het streefbedrag van € 
12.000 voor de aanschaf van 
twee Qwiekups is bereikt mede 
dankzij de hulp van onze 
gemeente. Een Qwiekup is een 
soort van beamer die met 
beelden en muziek mensen rustig maken en als zodanig ook 
zorgverlichtend werkt. Lees hier meer over hoe dit apparaat 
werkt.
………………………………………………………………………………… 
Pastoraat in een dorp: meer dan een koffer 
met antwoorden 
Dorpskerkambassadeur Betsy Nobel hoopt dat de dorpskerk er 
kan zijn voor álle mensen in het dorp. "Pastoraat is dan niet 
aankomen met een koffer vol antwoorden, maar samen in gesprek 
gaan over het leven, de zin ervan, geloof, vragen en twijfels.”  
Op 6 april is er tijdens de landelijke pastorale dag een workshop 
hierover. Lees meer hierover

Goed om te weten 

………………………….…… 
In Montferland Nieuws wordt 
ook uitgebreid aandacht 
besteed aan de komst van onze 
nieuwe predikant en haar gezin.
Lees hier dit mooie artikel.
……………………….……… 
Volg onze gemeente op 
Facebook!
………………………….…… 

Heb je vragen over onze 
website of over onze kerkelijke 
gemeente, neem dan contact 
met ons op via:
webmaster@protestantsbergh.nl
………………………….…… 

De webmasters van de 
samenwerkende gemeenten 
hebben een nieuwe portal 
ontwikkeld, die in de loop van 
april mei de lucht ingaat. Op 
een paar kleine details na is het 
gereed. Hou onze website in de 
gaten.
……………………………………… 

In de rubriek “ Kerkorde op 
weg naar 2025” worden 
vernieuwingen in de kerkorde 
( sinds mei 2018) op een heldere 
manier besproken. Deze keer 
gaat het om de samenstelling 
van de kerkenraad. Een 
belangrijk onderdeel zeker als 
het gaat om het vervullen 
vacatures wat niet altijd 
eenvoudig is.
Lees meer hierover in een 
artikel van ds Giethoorn.

Intrede ds. Henriëtte Nieuwenhuis op 31 
maart 2019: 
…………………………………………………………… 

Een jaar en twee weken nadat ds. Frans Gijzel 
afscheid nam van onze gemeente,  mochten 
we afgelopen zondag onze nieuwe predikant 
begroeten. In een afgeladen St. 
Oswalduskerk voltrok zich een 
indrukwekkende intrededienst. Daarna werd 
de nieuwe predikant met haar man Karel 
Barus en hun kinderen   Bram en Joren 
verrast door een werd onverwachte acte de 
présence van Harmonie Kunst na Arbeid en 

Schutterij St. Johannes.
De receptie en kennismaking in Hotel-Restaurant Ruimzicht was 
drukbezocht en de toespraken waren warm en veelbelovend voor 
de toekomst.
Hier vindt u een foto-album van deze blijde en enerverende dag. 
Volgende week treft u hier nog een filmpje en andere foto’s van deze 
gebeurtenis. Dus bezoek ons dan nog eens!
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