NIEUWSBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE OUDENBOSCH
13e jaargang nr. 145

Kerkdiensten:
9 mei 10.00 uur
13 mei 10.00 uur
16 mei 10.00 uur
23 mei 9.00 uur

zaterdag 8 mei 2021

Voorganger:
ds.H.J.Inkelaar
mw.B.de Waal uit Zegge
ds.S.Nieuwenhuizen uit Oosterhout
ds.Ch.Inkelaar-de Mos

Bijzonderheden:
Hemelvaartsdag
Pinksteren

Ouderlingen v. dienst:
E.Jongerius / W.Welten
H.v.d.Vossen
B.de Waal
H.v.d.Vossen

Mededelingen eredienst:
-

Donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag. Deze dienst zal, in tegenstelling tot andere jaren, vanwege
de uitzending via internet in Oudenbosch zijn om 10.00 uur.
Vanaf Pinksteren zullen de diensten in Oud-Gastel/Kruisland en Oudenbosch weer afwisselend om
negen uur en half elf zijn.
De diensten vanuit Oudenbosch zijn nog wel direct te bekijken en te beluisteren via:
www.pkn-oudenbosch.nl/diensten/geluidsdienste/video-kerkdienst

BIJWONEN KERKDIENST OUDENBOSCH
Wilt u vanaf Pinksteren 23 mei een kerkdienst bijwonen dan kunt u zich tot zaterdagochtend telefonisch of per
mail aanmelden bij de scriba Janny van der Kruijk: 0165-311912; scriba@pkn-oudenbosch.nl

Collecten:
9 mei
13 mei
16 mei
23 mei

1e collecte
Kerkbeheer
Kerkbeheer
Kerkbeheer
Kerkbeheer

2e collecte diaconie
KIA Noodhulp Libanon/Jordanië
Stichting Leergeld
Leger des Heils
KIA Zending Egypte

Collecten tijdens internetdiensten.
Deze kunt u overmaken naar de volgende bankrekeningen:
De eerste collecte is voor kerkbeheer:
NL29 RABO 0373 7269 53 – Protestantse Gemeente Oudenbosch c.a.
De tweede collecte is voor de diaconie:
NL50 ABNA 0526 7181 96 - Diaconie van de Protestantse Gemeente Oudenbosch c.a.
U mag ook uw collectebonnen in een enveloppe doen en deze t.z.t. inleveren.
Agenda:
Wanneer:
di. 11 mei
di. 11 mei
di. 11 mei
do. 3 juni

Wat:
Moderamenoverleg
Vergadering diaconie
Vergadering kerkrentmeesters
Vergadering kerkenraad

Tijd:
10.00 uur
11.30 uur
19.30 uur
19.30 uur

Waar:
De Pastorije
De Pastorije
De Pastorije
De Pastorije

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
Op of rond 30 mei kunt u kopij inleveren voor de Kerkklok bij de fam. Blok, Marialaan 1, of per e-mail:
nawblok@caiway.net
De volgende nieuwsbrief zal uitkomen op zaterdag 22 mei. Kopij voor deze nieuwsbrief kunt u tot
donderdagavond 20 mei inleveren bij de Janny v.d. Kruijk, tel.0165-311912 of per e-mail:
scriba@pkn-oudenbosch.nl

LOKAAL LOPEND VUURTJE OP ZATERDAG 19 JUNI 2021
In onze regio wordt met Pinksteren geen Lopend Vuurtje gehouden. De ZWO-commissie van OudGastel/Kruisland en Oudenbosch wil echter toch graag iets organiseren. Daarom willen we een fietstocht door
Halderberge (en omgeving) organiseren op zaterdag 19 juni 2021
U kunt kiezen uit een tochtje van 25, 40 of 50 kilometer. Nadere informatie kunt u lezen in de kerkklok of op de
website.
Opgeven voor de fietstocht op zaterdag 19 juni t.b.v. Stichting Afriana en Project Moldavië kunt u doen bij
Fred de Grunt via e-mail fred@grunt.nl of telefonisch 06-16815889.

