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Goed om te weten 

………………………….……  
 De Passie in Montferland (2019) 
staat nu op internet. U ziet de 
video hier.
……………………….………
Wist u dat alle kerkdiensten na te 
luisteren zijn via internet? De 
opnames blijven ongeveer een 
jaar beschikbaar. Hier vindt u de 
link naar ‘s Heerenberg en voor 
Zeddam klikt u hier. Zo kunt je 
ook tijdens de vakantie de 
kerkdiensten beluisteren en de 
orde van dienst of liturgie 
meelezen.
………………………….……
Heb je vragen over onze website 
of over onze kerkelijke gemeente, 
neem dan contact met ons op via:
webmaster@protestantsbergh.nl
…………………………………
Of u nu op vakantie gaat of thuis 
blijft deze zomer, het vakantie- 
boekje van Petrus biedt 28 dagen 
lang bijbelse inspiratie. U kunt 
het boekje met bijbelteksten, 
(gespreks-)vragen en tips nu 
gratis aanvragen. Op vakantie 
gaan is een……….  lees hier 
verder.
………………………………………. 
Afwezigheid 

Onze predikant is van 22 juli tot 
11 augustus 2019 met vakantie. 
Namens de lezers een fijne 
vakantie.
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Nieuwe portal gereed

Zoals u weet zijn sinds ruim een jaar de voorzitters van vier 
buurgemeenten met regelmaat in gesprek. Als Protestantse 
gemeenten van Etten, Terborg en Ulft, Silvolde, Gendringen-
Bontebrug en ‘s-Heerenberg-Zeddam vinden wij het belangrijk om 
te onderzoeken waar wij als gemeenten staan ten opzichte van 
elkaar, wat wij van elkaar kunnen leren en waarin wij elkaar 
kunnen steunen. Een  vorm van samenwerking die vruchten 
afwerpt. Wij zetten kleine stapjes, maar leren veel van elkaar. Het 
zijn constructieve gesprekken die verlopen in een heel plezierige 
sfeer, waarvan we nu een van de eerste resultaten kunnen zien.
Duidelijk is namelijk dat wij als gemeenten ieder activiteiten 
organiseren die niet alleen voor de eigen gemeenteleden, maar 
zeker ook voor de ‘buurgemeenteleden’ interessant  zijn. Maar dat 
moeten we dan wel weten van elkaar. En hier komen onze 
respectievelijke websites in beeld. Op deze platforms vinden we 
alle nieuwtjes en informatie over activiteiten. En om deze 
informatie beter en directer beschikbaar te maken voor álle 
gemeenteleden hebben de webmasters van onze gemeenten een 
gezamenlijke openingspagina voor onze vier websites ontwikkeld. 
In de praktijk betekent dit straks dat als u op internet het webadres 
van uw kerk intoetst, u eerst op deze gezamenlijke pagina komt en 
daarop vervolgens doorklikt naar uw eigen website, óf….. wellicht 
eerst even de site van een buurgemeente bekijkt. Op deze manier 
hopen wij de informatie van onze vier gemeenten breder 
beschikbaar te maken, want er is veel ‘te halen’ bij de buren. 
U bent van harte welkom bij ‘Klavertje vier’. Kijk maar eens op 
de website van onze gemeente. Wij horen graag je reactie.
Voorzitter Bert Veld.

Terugblik op eerste Pinksterdag.

Die zondag scheen de zon uitbundig en vierden we het 
Pinksterfeest in een overvolle kerk. Er werd door velen aan deze 
dienst meegewerkt, muzikaal, voorlezen van gedichten en het 
toelichten van de bloemstukken en een schilderij. U kunt hier de 
toelichting van Willemien op het bloemschikken nalezen. De 
bloemstukken zijn ook te zien.  Else lichtte een schilderij van haar 
hand toe. Te zien is een in gedachten verzonken wijsgeer en een 
verwijzing naar de Heilige Geest. Ze maakte dit schilderij naar 
aanleiding van het 350e  sterfjaar van Rembrandt. Onze predikant 
begon te vertellen dat bij zoekmachine Google ‘wat betekent 
Pinksteren’, de meest gestelde vraag is. Voor velen dus niet zo 
duidelijk. Ze legde aan de hand van Handelingen 2 uit dat nu juist 
het bijzondere van Pinksteren is, dat God wil spreken tot ons 
mensen in onze eigen taal. Toegespitst en passend, precies bij jou. 
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Luisteren via je mobiel

Kijk of luister rechtstreeks naar je eigen kerkdienst. Ook opnames zijn direct na de dienst beschikbaar. 
Handig voor op vakantie, in het ziekenhuis of als je aan huis gebonden bent. Met "Zoeken in de buurt" 
vind je eenvoudig kerken in de buurt. Nog niet geïnstalleerd? Klik dan op Apple of Google

ANBI 

De publicatie van onze cijfers volgens ANBI richtlijnen staan weer op onze site onder de rubriek 
ANBI. Zijn er vragen? Neem dan contact op met de kerkrentmeesters of diakenen

Vacature
Met onze Nieuwsbrief willen wij gemeenteleden en belangstellende op de hoogte houden over het reilen en 
zeilen van onze gemeente. Belangrijk is dat zo’n Nieuwsbrief met regelmaat verschijnt en ook actueel en 
goed leesbaar is. De redactie van de Nieuwsbrief is op zoek naar uitbreiding. Heb je interesse? Laat het ons 
weten ( webmaster@protestantsbergh.nl )

Vakantiekiekjes 

De vakanties komen er weer aan en doen we leuke dingen. Van fietsen tot zeilen, van lekker thuis niets 
doen of een verre reis maken. Ons leek het leuk om in de maand september op onze website de 
mooiste plaatjes van je vakantie te plaatsen. Stuur dan je foto naar webmaster@protestantsbergh.nl 
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