
 
 

                                       
NIEUWSBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE OUDENBOSCH 

 
14e jaargang nr.163    zondag 2 oktober 2022 

 
 

Kerkdiensten: Voorganger: Bijzonderheden: Ouderling v. dienst: 
  2 okt.10.30 uur ds.Ch.Inkelaar-de Mos Israëlzondag / H.A. mw. H. Boom 
  9 okt.  9.00 uur mw.B.de Waal  dhr. G.J. Roth 
16 okt.10.30.uur ds.H.J.Inkelaar  mw. E. Jongerius 
23 okt.  9.00 uur ds. Petra de Nooij uit Den-Haag  dhr. G.J. Roth 
30 okt.10.30 uur  ds.P.Taselaar uit Ridderkerk  mw. H. Boom 

 
Collecten: collecte collecte diaconie 
  2 okt. Kerkbeheer Voedselbank 
  9 okt.   Kerkbeheer Missionair werk 
16 okt. Kerkbeheer KIA zending Indonesië 
23 okt.   Kerkbeheer Stichting Leergeld 
30 okt.   Kerkbeheer Nederlands Bijbelgenootschap 

 
Agenda:    
Wanneer: Wat: Tijd: Waar: 
iedere wo. Oecumenisch middaggebed 12.00 uur Basiliek 
iedere wo. Gebedskring 19.00-20.00 uur de Pastorije 
iedere wo. Kerkkoor 20.00 uur Kerk 
iedere di. Ouderensoos 14.00-16.00 uur de Pastorije 
iedere do. Inloopochtend 9.30-11.30 uur de Pastorije 
ma. 3 okt.. Moderamenoverleg 10.00 uur de Pastorije 
di.   4 okt. Tafeltje dekje vanaf 11.30 uur de Pastorije 
di.   4 okt.   Vergadering kerkrentmeesters 19.30 uur de Pastorije 
wo. 5 okt. Vergadering diaconie 10.00 uur de Pastorije 
do.  6 okt. Vergadering kerkenraad 20.00 uur de Pastorije 
zo. 16 okt. Lunch/filmmiddag ZWO commissie vanaf 12.00 uur de Pastorije 
zo. 16 okt. Avondgebed 20.00 uur Kerk 
ma.17 okt. Marcus op de middag 14.00 uur de Pastorije 
di.  18 okt. Kring Stil zijn bij God 20.00 uur de Pastorije 
wo.26 okt. Woestijnroos 9.30-11.30 uur de Pastorije 
ma.31 okt. Leerhuis over Hoop 20.00 uur de Pastorije 

 
Mededelingen eredienst: 

- Vandaag, zondag 2 oktober hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. 
- De kerkdiensten vanuit Oudenbosch zijn nog altijd direct te bekijken en te beluisteren via:  

https://www.pkn-oudenbosch.nl/diensten/video-kerkdienst 
 
 
Na de dienst zal er bij de uitgang worden gecollecteerd, maar u kunt uw bijdrage ook overmaken naar de 
volgende bankrekeningen: 
 

Collecte voor kerkbeheer: 
NL29 RABO 0373 7269 53 - Protestantse Gemeente Oudenbosch c.a. 

Collecte voor de diaconie: 
NL60 RABO 0373 7387 14 - Diaconie van de Protestantse Gemeente Oudenbosch c.a. 

 



 

 
 

Overige mededelingen: 
- De beheerder van de Pastorije is Gerda v.d. Beek, mobiel: 06-30398454 of e-mailadres: 

gvdbeek@caiway.net    
- Voor reservering van de kerk en/of Pastorije kunt u terecht bij André Berends,  

tel. 0165-315941, mobiel: 06-49241465 of e-mailadres: andrejanberends@outlook.com 
- Fred de Grunt houdt de web-agenda van de kerk en de Pastorije bij:  

mobiel: 06-16815889 of e-mailadres: fdgonl@gmail.com 
- Vanaf 16 oktober 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 zondag 30 oktober. Kopij voor deze nieuwsbrief kunt 

u tot vrijdagavond 28 oktober inleveren bij de scriba Janny v.d. Kruijk, tel.0165-311912 of per 
e-mail: Scriba@pkn-oudenbosch.nl 
 
 

 
KLEDINGINZAMELING 

 
Op D.V. woensdag 12 oktober kunt u weer uw gedragen kleding inleveren bij ons in de kerk op de 
Fenkelstraat 24. De kerk is open van 18.00 uur tot 19.00.uur. Piet Gouw zal dan uw kleding in 
ontvangst nemen, bij voorbaat hartelijk dank namens de stichting Sams kledingactie.  
 
 

LUNCH EN FILMMIDDAG 
 

Op D.V. zondag 16 oktober organiseren de ZWO commissies van Oud-Gastel/Kruisland en 
Oudenbosch een gezellige lunch gekoppeld aan een filmmiddag, waarvan de opbrengst aangewend 
zal worden voor het project Moldavië, u kunt zich opgeven door uw ingevulde strook in de daarvoor 
bestemde doos op de tafel links bij de ingang naar de koffie te deponeren of u rechtstreeks de 
wenden tot de dienstdoende diaken of Fred de Grunt. Aan het einde van de middag kunt u uw vrije 
gift in het daarvoor bestemde mandje doen. 
 
 

OECUMENISCH AVONDGEBED 
 

Op zondagavond 16 oktober om 20.00 uur bent u welkom voor een oecumenisch avondgebed in 
onze kerk. Dit zal de eerste keer zijn en vervolgens één keer in de maand gehouden worden. 
Deze duurt ongeveer 25 minuten en na afloop bent u welkom voor een kopje koffie of thee in de 
consistorie. Hartelijk welkom! 
 
 
 
 
 


