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Kerkdiensten:
31 jan. 10.00 uur
7 febr. 10.00 uur
14 febr. 10.00 uur
21 febr. 10.00 uur

Voorganger:
mw.B.de Waal uit Zegge
ds.Ch.Inkelaar-de Mos
mw.G.de Jong Oud-Gastel
ds.H.J. Inkelaar

30 januari 2021

Bijzonderheden:
(her)bevestigingsdienst

Ouderlingen v. dienst:
H.v.d.Vossen
H.v.d.Vossen
Gj.Roth
B.de Waal

Mededelingen eredienst:
- Als gevolg van de geldende maatregelen van het RIVM zijn er in ieder geval tot 7 februari nog
gezamenlijke internetdiensten vanuit de kerk van Oudenbosch. De kerk in Oud-Gastel is dan nog
steeds gesloten. We houden u op de hoogte hoe het hierna verder gaat.
De internetdiensten zijn direct te bekijken en te beluisteren via:
www.pkn-oudenbosch.nl/diensten/geluidsdienste/video-kerkdienst
- Omdat er geen bezwaren tegen hun benoeming zijn ingediend bij de kerkenraad zal in de dienst van 7
februari mw. Elivia Jongerius worden bevestigd tot ouderling en mw. Corrie Groothoff tot diaken.
Tevens zal Bieneke de Waal worden herbevestigd tot ouderling en Piet Gouw als diaken.
- Op een nog nader te bepalen datum zullen we ook afscheid nemen van André Berends als ouderling
kerkrentmeester.

Overige mededelingen:
- Bieneke de Waal tel.0165-327537 is de beheerder van de Pastorije.
- Fred de Grunt houdt de web-agenda van de kerk en de Pastorije bij:
mobiel: 06-16815889 of e-mailadres: fred@grunt.nl
- Vanaf 28 februari kunt u kopij inleveren voor de Kerkklok bij de fam. Blok, Marialaan 1, of per e-mail:
nawblok@caiway.net
- De volgende nieuwsbrief zal waarschijnlijk uitkomen op zaterdag 13 februari. Kopij voor deze
nieuwsbrief kunt u tot donderdagavond 11 februari inleveren bij de Janny v.d. Kruijk, tel.0165-311912
of per e-mail: scriba@pkn-oudenbosch.nl

Heeft u als gemeentelid vragen, opmerkingen etc. dan kunt u deze gerust stellen aan het
moderamen:
Gertjan Roth, Charlotte Inkelaar, Aad-Jan van der Ven of Janny van der Kruijk.
Telefoonnummers en/of e-mailadressen vindt u in het groene boekje

Kerkbalans 2021 met als thema:
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN.
Beste gemeenteleden,
Dit jaar en het afgelopen jaar is alles anders.
Ook Kerkbalans 2021 zal op een andere manier gehouden worden.
Tijdens de online vergadering van onze Kerkrentmeesters is besloten de actie Kerkbalans 2021 niet
op de gebruikelijke manier uit te voeren.
In verband met de lockdown en het feit dat we de meer dan 40 vrijwilligers in deze periode niet
onnodig “op pad willen sturen” is hiertoe besloten.

Bij de gemeenteleden waarvan we geen e-mailadres hebben, is de envelop met formulier en de
kerkbalansflyer reeds in de brievenbus bezorgd.
Diegenen waarvan we wel een e-mailadres hebben zullen deze week alles via de mailbox
ontvangen.
In plaats van het formulier bij u op te halen, zoals in de voorgaande jaren, willen we u vragen het
formulier in bijgesloten gefrankeerde retourenvelop of per mail kerkelijkbureau@pkn-oudenbosch.nl in
de eerste week van de maand februari naar ons terug te sturen.
We hopen ondanks alles toch op een mooi resultaat van Kerkbalans 2021.
Dank voor uw begrip en medewerking,
De kerkrentmeesters.

