
 

 

                                       
NIEUWSBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE OUDENBOSCH 

 
14e jaargang nr.158     zondag 1 mei 2022 

 
 

Kerkdiensten: Voorganger: Bijzonderheden: Ouderling v. dienst: 

  1 mei 10.30 uur ds.A.Slingerland uit Klundert    brugdienst mw.B.de Waal 

  8 mei 10.30 uur ds.H.J.Inkelaar  mw.E.Jongerius 

15 mei   9.00 uur ds.Ch.Inkelaar-de Mos  H.A. / bevestiging mw.H.Boom 

22 mei 10.30 uur ds.P.Taselaar uit Ridderkerk kloosterweekend dhr.Gj.Roth 

26 mei 10.00 uur mw.H.v.d.Leeuw uit Almere gez.dienst in Oud-Gastel mw.E.Jongerius 

29 mei   9.00 uur mw.G.de Jong  mw.B.de Waal 

  5 juni 10.30 uur ds.Ch.Inkelaar-de Mos  Pinksteren / brugdienst dhr.Gj.Roth 

 
Collecten: collecte collecte diaconie 

  1 mei  Kerkbeheer Steunfonds voor het Zuiden 

  8 mei  Kerkbeheer KIA noodhulp Nigeria 

15 mei    Kerkbeheer Voedselbank Halderberge 

22 mei  Kerkbeheer Missionair Werk 

29 mei    Kerkbeheer Nederlands Bijbelgenootschap 

  5 juni  Kerkbeheer KIA zending Zuid-Afrika 

 

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 

di.    3 mei   Vergadering kerkrentmeesters 19.30 uur de Pastorije 

ma.  9 mei  Leerhuis Bijbel en Natuur 20.00 uur de Pastorije 

di.  10 mei Moderamenoverleg 10.00 uur  de Pastorije 

di.  10 mei  Vergadering diaconie 11.30 uur de Pastorije 

do. 12 mei Vergadering kerkenraad 20.00 uur  de Pastorije 

ma.16 mei  Henri Nouwen kring 20.00 uur de Pastorije 

di.  17 mei Tafeltje dekje  vanaf 11.30 uur de Pastorije 

wo.25 mei Woestijnroos 9.30-11.30 uur  de Pastorije 

zo. 29 mei Proeven en smaken vanaf 17.30 uur de Pastorije 

za.   4 juni  Sponsorfietstocht vanaf 9.00 uur consistorie Kerk 

 

Mededelingen eredienst: 

 

- Vandaag, zondag 1 mei en op 5 juni is er brugdienst voor de jongeren van twaalf jaar en ouder in de 
Pastorije. 

- Op zondag 15 mei hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren.  
- Indien er geen bezwaren worden ingediend zal ook op zondag 15 mei Jan Pieter Snikkers bevestigd 

worden tot ouderling-kerkrentmeester   
- Donderdag 26 mei, Hemelvaartsdag, is er in Oud Gastel een gezamenlijke dienst om 10.00 uur. 

Bij goed weer gaan we met elkaar op de fiets naar Oud-Gastel. Voor wie wil en kan, we vertrekken 
uiterlijk om half tien hier vanaf onze kerk. 

 
De kerkdiensten vanuit Oudenbosch zijn nog altijd direct te bekijken en te beluisteren via:  

https://www.pkn-oudenbosch.nl/diensten/geluidsdiensten/video-kerkdienst 

https://www.pkn-oudenbosch.nl/diensten/geluidsdiensten/video-kerkdienst


 

 
 
 
Na de dienst zal er bij de uitgang worden gecollecteerd, maar u kunt ook uw bijdrage overmaken naar 
de volgende bankrekeningen: 
 
Er is een collecte voor kerkbeheer: 
NL29 RABO 0373 7269 53 – Protestantse Gemeente Oudenbosch c.a. 

Er is een collecte voor de diaconie: 
NL 60 RABO 0373738714 - 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 22 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 zondag 5 juni. Kopij voor deze nieuwsbrief kunt u tot  

vrijdagavond 3 juni inleveren bij de scriba Janny v.d. Kruijk, tel.0165-311912 of per e-mail:  

Scriba@pkn-oudenbosch.nl 

 

 
GEZELLIG! KOFFIE DRINKEN NA DE DIENST. 

 
Vind u het ook zo gezellig om koffie / thee te drinken na de kerkdienst? 
Het is altijd fijn als uw kopje koffie / thee voor u ingeschonken wordt.   
Als u het leuk vindt om ook een keer koffie te schenken, dan kunt u uw naam invullen op de 
lijst die in de Pastorije ligt. 
 
Alvast bedankt voor uw inzet! 
 
 
 

ZOMERSE ZATERDAGMIDDAG-OPENSTELLING VAN DE KERK. 
OPROEP 
 
Nadat er de afgelopen 2 jaar geen mogelijkheden voor waren, is besloten m.i.v. 21 mei a.s. 
weer met de zaterdagse kerkopenstelling te starten. 
Zij die tot 2019 als gastvrouw/heer actief zijn geweest zullen een dezer dagen door mij 
worden benaderd. 
Zij die nog niet eerder deze ervaring hebben gedeeld, maar hierin geïnteresseerd zijn, wordt 
hierbij van harte opgeroepen zich bij mij aan te melden. De praktijk voorgaande jaren heeft 
uitgewezen, dat zich van tijd tot tijd verrassende gesprekken met bezoekers voordoen. 
Ik heb het al vaker benadrukt, hoe groter de groep, hoe minder vaak een beroep op u zal 
worden gedaan.   
Ik hoop dit seizoen, dat ook dit jaar weer tot en met het Monumentenweekend in september 
loopt, nieuwe gezichten te mogen zien. Mocht u t.a.v. de invulling suggesties hebben, houd 
ik me aanbevolen.    
Voor verdere bijzonderheden en aanmelding, kunt u met mij contact opnemen via emailadres 
andrejanberends@outlook.com of tel.no. 06 - 49 24 14 65. 
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