NIEUWSBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE OUDENBOSCH
13e jaargang nr. 147

zaterdag 5 juni 2021

Kerkdiensten:
6 juni 9.00 uur
13 juni 10.30 uur
20 juni 9.00 uur
27 juni 10.30 uur
4 juli 9.00 uur

Voorganger:
ds. Ch. Inkelaar-de Mos
ds. H.J. Inkelaar
ds. L.v.d. Eijk uit Zwijndrecht
mw. H.v.d. Leeuw uit Almere
mw. G. de Jong

Bijzonderheden:
Heilig Avondmaal

Collecten:
6 juni
13 juni
20 juni
27 juni
4 juli

1e collecte
Kerkbeheer
Kerkbeheer
Kerkbeheer
Kerkbeheer
Kerkbeheer

2e collecte diaconie
Voedselbank Halderberge
Missionair Werk
KIA Griekenland
Stichting Afriana
KIA binnenlands diaconaat

Agenda:
Wanneer:
za. 19 juni
wo.23 juni
di. 6 juli
di. 6 juli
di. 6 juli
do. 8 juli

Wat:
Fietsen voor Moldavië+Afriana
Jaarvergadering PCOB
Moderamenoverleg
Vergadering diaconie
Vergadering kerkrentmeesters
Vergadering kerkenraad

Tijd:
14.00 uur
10.00 uur
11.30 uur
19.30 uur
20.00 uur

Ouderlingen v. dienst:
dhr. Gj. Roth
mw. B. de Waal
mw. E. Jongerius
mw. H. v.d. Vossen
mw. B. de Waal

Waar:
De Kerk
De Pastorije
De Pastorije
De Pastorije
De Pastorije
De Pastorije

Mededelingen eredienst:
- De diensten zijn in Oudenbosch en Oud-Gastel/Kruisland weer afwisselend om negen uur en half elf.
- De diensten vanuit Oudenbosch zijn nog wel direct te bekijken en te beluisteren via:
https://www.pkn-oudenbosch.nl/diensten/geluidsdiensten/video-kerkdienst
- De kindernevendienst is ook weer van start gegaan. We beginnen en eindigen de kindernevendienst in
de Pastorije. De kinderen gaan dus NIET eerst naar de kerk. Hierdoor kunnen meer gemeenteleden
in de kerk de dienst bijwonen.
- Vandaag, zondag 6 juni hopen we met elkaar weer het Heilig Avondmaal te vieren.
- Er zal na de kerkdienst bij de uitgang ook weer worden gecollecteerd voor de bovenvermelde doelen.

Collecten tijdens internetdiensten.
Deze kunt u uiteraard ook 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.

BIJWONEN KERKDIENST
Wilt u 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

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 11 juli 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 3 juli. Kopij voor deze nieuwsbrief kunt u tot
donderdagavond 1 juli 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 werd 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 15, 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 email fred@grunt.nl of telefonisch 06-16815889.

!! Aan het eind van deze week (11 juni) wordt bepaald of er genoeg deelnemers zijn om deze activiteit door te
laten gaan. GEEF U DUS NOG SNEL OP !!

OPENSTELLING PASTORIJE
Met ingang van 5 juni wordt de Pastorije na lange tijd weer opengesteld voor activiteiten.
Wel onder de geldende maatregelen van het RIVM.
Voor reservering van de kerk en/of Pastorije kunt u terecht bij André Berends,
tel. 0165-315941, mobiel: 06-49241465 en e-mailadres: andrejanberends@outlook.com
Vanaf 8 juni bent u iedere dinsdag van 14.00 – 16.00 uur van harte welkom bij de ouderensoos.

