
 

 

                                       
NIEUWSBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE OUDENBOSCH 

 
14e jaargang nr.161    zondag 7 augustus 2022 

 
 

Kerkdiensten: Voorganger: Bijzonderheden: Ouderling v. dienst: 

  7 aug.10.30 uur ds.H.J.Inkelaar  dhr.Gj.Roth  

14 aug.  9.00 uur ds.S.Nieuwenhuizen uit Oosterhout  mw.H.Boom 

21 aug.10.30.uur ds.Ch.Inkelaar-de Mos  mw.E.Jongerius 

28 aug.  9.00 uur mw.Gerarde de Jong  mw.B.de Waal 

 4 sept.10.30 uur mw.H.v.d.Leeuw uit Almere  dhr.Gj.Roth 

 
Collecten: collecte collecte diaconie 

  7 aug. Kerkbeheer Jeugdwerk JOP 

14 aug.  Kerkbeheer KIA zending Egypte 

21 aug.  Kerkbeheer Stichting de Figurant 

28 aug.  Kerkbeheer Diaconie 

  4 sept.  Kerkbeheer ZWO project Moldavië 

 

Agenda:    

Wanneer: Wat: Tijd: Waar: 

iedere wo. Oecumenisch middaggebed 12.00 uur Basiliek 

iedere wo. Gebedskring start in september weer de Pastorije 

iedere wo. Kerkkoor vakantie tot nader bericht Kerk 

iedere di. Ouderensoos 14.00-16.00 uur de Pastorije 

iedere do. Inloopochtend 9.30-11.30 uur de Pastorije 

di.  30 aug. Moderamenoverleg 10.00 uur de Pastorije 

di.  30 aug. Vergadering diaconie 11.30 uur de Pastorije 

wo.31 aug. Woestijnroos 9.30-11.30 uur  de Pastorije 

do.  1 sept. Vergadering kerkenraad 20.00 uur  de Pastorije 

di.   6 sept.   Vergadering kerkrentmeesters 19.30 uur de Pastorije 

di.   6 sept. Tafeltje dekje  vanaf 11.30 uur de Pastorije 

Door persoonlijke                        omstandigheden is er ook in de    maand augustus géén  Proeven & smaken 

 

Mededelingen eredienst: 

-  geen extra mededelingen 
 
 

De kerkdiensten vanuit Oudenbosch zijn ook 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 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: 
NL60 RABO 0373 7387 14 - Diaconie van de Protestantse Gemeente Oudenbosch c.a. 

 

 

 

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


 

 

 

 

 

Overige mededelingen: 

- Vanaf mei tot en met september is de kerk weer iedere zaterdagmiddag open van 14.00-16.00 uur. 

Loopt u gerust eens even binnen voor een bezoekje of een praatje. 

- 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 28 augustus 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 4 september. Kopij voor deze nieuwsbrief kunt u tot  

vrijdagavond 2 september inleveren bij Gertjan Roth, tel.0165-203860 of per mail: 

gj.roth@outlook.com      

 

 
Een verzoek aan alle mensen die op de fiets naar de kerk komen 

 
Met dit mooie weer komen er veel mensen op de fiets naar de kerk.  
Heel goed voor het milieu en uw conditie natuurlijk.  
Maar omdat we de toegang van consistorie en poort in geval van noodsituaties vrij moeten houden zou het, 
wanneer de fietsenrekken bij de consistorie vol zijn, heel fijn zijn als u uw fiets achter de Pastorije neerzet.   
 
U kunt dan via de achteringang, als deze nog open is, door De Pastorije heen naar de Fenkelstraat 
richting kerk lopen. Of anders even omlopen.  
 
Het voordeel is, dat u na het koffiedrinken sneller bij uw fiets bent! 
 
Namens de kerkrentmeesters en de koster hartelijk dank voor uw medewerking. 
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