
Nieuwsbrief 2019-05 augustus 2019

Goed om te weten 
………………………….…
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
………………………………………. 
Ik ben op de startzondag. Kom jij 
ook op 1-9-19? Er is een 
programma voor iedereen. Wees 
welkom.
…………………………………

Jubilea 

15 -08 - 2019
50 jaar huwelijk echtpaar Onstenk
12 -10 - 2019
 40 jaar huwelijk echtpaar Bosma
16 -10- 2019 
50 jaar huwelijk echtpaar Saalmink
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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 dan 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. Voor een 
voorproefje van onze voorzitter klik dan op Rondje 
Nederland.

Actuele verhalen vanuit de PKN

Hoe kun je als kerkenraad de vergaderdruk verminderen en het 
ambt aantrekkelijker maken? De Protestantse Gemeente Enkhuizen 
zorgde voor een efficiëntere vergaderstructuur en maakte meer 
ruimte voor onderlinge ontmoeting. "Als je eerst met elkaar eet, dan 
kom je nader tot elkaar en begin je de kerkenraadsvergadering 
anders.”  Lees meer hoe kerk2025 kan inspireren.

Ds Piet de Jong noemt het ambt een “bizarre roeping”. 

In zijn boek Sores en Zegen vertelt hij gepassioneerd over zijn 
liefde voor het ambt en voor de kerk. Van het bevindelijke 
schuurkerkje in Zeeland tot de missionaire stadsgemeente in 
Delfshaven. Piet de Jong kent persoonlijke verliezen, maar getuigt 
ook van vertrouwen in de toekomst van de kerk. Lees meer van het 
artikel van 30 juli 2018

Dorpskerken hebben goud in handen

In Nederland komt een heuse beweging van dorpskerken op gang. 
Kerken in kleine kernen krijgen toekomst, wanneer zij hun blik 
naar buiten richten en zich verbinden met wat er in hun dorp speelt. 
"In een samenleving die zo gefragmentariseerd is, vormen kerken 
een plek om samen te komen. Dat is uniek.” De 
dorpskerkenbeweging startte in 2018. Lees meer over deze 
interessante ontwikkeling
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