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Goed om te weten

Startzondag 1 september 2019

……………………………….

Deze Nieuwsbrief staat geheel in het teken van
de startzondag. Je vindt hier de nodige links naar
onderdelen uit de dienst, de activiteiten en foto’s
en filmpjes. Zo kun je op je gemak alles nog
eens nalezen, beluisteren en bekijken. Veel
plezier!

Jubilea
12 -10 - 2019
40 jaar huwelijk echtpaar Bosma
16 -10- 2019
50 jaar huwelijk echtpaar Saalmink

……………………………………….

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

Het thema van deze dag was: “ONTMOETING”. Op allerlei
manieren werd daar vorm aan gegeven. Ontmoeting met God,
elkaar en de ander. In de dienst kwam onder andere naar voren
dat we bij die ontmoeting niet steeds dezelfde taal spreken als
de ander. Een mooi voorbeeld van verschillende geloofstalen
vindt je hier.

De collecte was bestemd voor Het Passion, een plaats om op
adem te komen. We gaan als gemeente daar het komende
seizoen structureel aandacht aan besteden.

Er werd een mooie fotoserie getoond, ondersteund door een
Taizé uitvoering van Psalm 62b. Een ontmoeting met jezelf ?
Hier te zien en te horen.
Na de dienst zijn we gaan wandelen langs verschillende
ontmoetingspunten. Zo spraken we met onze RK buren, en
keken in een spiegel. De kinderen vermaakten zich met
spelletjes. In het kerkgebouw werd dit gedeelte afgesloten
waarna we buiten werden getrakteerd op heerlijke broodjes,
salades en nog veel meer! Een filmpje van deze mooie dag kun je
hier zien.

…………………………………………….

Vacature

Wist u dat alle kerkdiensten na
te luisteren zijn via internet?
Hier vindt u de link naar ‘s
Heerenberg en voor Zeddam klikt
u hier.

Met onze Nieuwsbrief willen wij gemeenteleden en
belangstellenden 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 )

