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Zeddam

Na 11 jaar onze predikant geweest te zijn 
gaat onze dominee Frans Gijzel met 
emeritaat en dat betekent dat we afscheid 
gaan nemen van Frans en zijn vrouw Jet. 
En dat doen we op 11 maart 2018 in de 
Pancratiuskerk in ’s-Heerenberg aan de 
Hofstraat 2. Je bent van harte uitgenodigd 
om hier bij aanwezig te zijn.  

Goed om te weten 
…………………………………
Een verhuizing, huwelijk, 
geboorte of het overlijden van 
een gemeentelid zijn 
voorbeelden van veranderingen 
in de registratie van onze 
kerkleden. Om die registratie 
actueel te houden een vriendelijk 
verzoek al deze veranderingen 
door te geven aan de 
ledenadministratie, de predikant 
of de kerkrentmeesters.  
ledenadministratie@protestantsbe
rgh.nl  
………………………………………
Onze Gemeente is ook te vinden 
voor het allerlaatste nieuws op 
Facebook. Vol leuke berichten. 
Gewoon even klikken op “ Ja, ik 
ga jullie volgen”. 
……………………………………… 

Al bekend met de rubriek “ Waar 
is er Kerk?”. Op deze pagina van 
onze website lees je alles over de 
eredienst. Handig om te weten, 
zeker als er bijzondere en extra 
diensten zijn in de Lijdensweek. 
……………………………………… 
Passie in Montferland. Al een 
aantal jaren wordt in ons eigen 
Montferland het eeuwenoude 
verhaal van de laatste uren van 
Jezus nagespeeld, echter in een 
modern jasje. Geïnteresseerd? 
Volg dan Passie in Montferland op 
Facebook 

Nu de zon weer langer gaat schijnen komt de zomer in zicht. 
Vakantie is een tijd waarop velen zich verheugen. Toch zijn er 
mensen die tegen deze tijd opzien. Dat kan verschillende 
redenen hebben. Er is geen geld om op vakantie te gaan. Ik ben 
alleen en wat moet ik alleen op vakantie? Ik ben te oud om op 
vakantie te gaan. Ik heb kinderen en als ik met hen op vakantie 
ga kost me dat nog meer energie dan thuis blijven. Omdat 
iedereen recht heeft op vakantie en deze tijd ook onbezorgd 
moet kunnen doorbrengen is voor iedereen wel een oplossing 
te vinden. Kortom: kent u mensen die op wat voor manier 
opzien tegen de vakantie om wat voor redenen ook.  Meer 
informatie vind je op www.hetvakantiebureau.nl.  Voor 
aanmelding neem dan contact op met Hennie den Ouden. 

Vakantie
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