
 

 

                                       
NIEUWSBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE OUDENBOSCH 

 
14e jaargang nr.162    zondag 4 september 2022 

 
 

Kerkdiensten: Voorganger: Bijzonderheden: Ouderling v. dienst: 

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

11 sept.  9.00 uur ds.Ch.Inkelaar-de Mos  mw. H. Boom 

18 sept.10.30.uur ds.Ch.Inkelaar-de Mos Startzondag Arboretum mw. E. Jongerius 

25 sept.  9.00 uur ds.H.J.Inkelaar  mw. B. de Waal 

  2 okt.  10.30 uur ds.Ch.Inkelaar-de Mos Israëlzondag / H.A. Mw. H. Boom 

 
Collecten: collecte collecte diaconie 

  4 sept Kerkbeheer Watersnood Pakistan 

11 sept.   Kerkbeheer Jeugdwerk JOP 

18 sept. Kerkbeheer KIA zending Syrië 

25 sept.   Kerkbeheer KIA zending Colombia 

  2 okt.   Kerkbeheer Voedselbank 

 

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.   6 sept. Tafeltje dekje vanaf 11.30 uur de Pastorije 

di.   6 sept.   Vergadering kerkrentmeesters 19.30 uur de Pastorije 

zo. 11 sept.  Optreden mannenkoor 

Oudenbosch 

14.00 – 15.00 uur Kerk 

zo.  25 sept. 

wo. 28 sept. 

ma. 3 okt. 

di.   4 okt. 

di.   4 okt.  

wo. 5 okt. 

do.  6 okt.  

Proeven en smaken 

Woestijnroos 

Moderamenoverleg 

Tafeltje dekje 

Vergadering kerkrentmeesters 

Vergadering diaconie 

Vergadering kerkenraad 

vanaf 17.30 uur 

9.30-11.30 uur 

10.00 uur 

11.30 uur 

19.30 uur  

10.00 uur 

20.00 uur 

 

de Pastorije 

de Pastorije 

de Pastorije 

de Pastorije 

de Pastorije 

de Pastorije 

de Pastorije 

 

 

 

 

 

 

    

Mededelingen eredienst: 

- Deo Volente zondag 18 september zullen we met elkaar de Startzondag vieren in het Arboretum. 

- 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: 
 

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


 

 

 

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: 

 

- Startzondag: Doet u mee? En bakt u mee? 

Doet u mee met het vieren van de startzondag? Op zondag 18 september is de jaarlijkse startzondag! 

We hopen dat weer te doen in het Arboretum om 10.30 uur. Dit keer zal ons kerkkoor haar 

medewerking verlenen. Mooi om buiten te zingen en te luisteren! Na afloop is er weer koffie met wat 

lekkers! Als u wat bakken wilt, geef het dan even door aan iemand van de kerkenraad!  Uiteraard 

hopen we op mooi weer. Mocht het onverhoopt regenen, dan vindt de dienst in de kerk plaats. 

Graag vragen we of u wat bakken wil voor deze dag. Cup cakes, Muffins, cakejes, cookies etc etc (liefs 

dingen die niet gesneden hoeven te worden!) 

Meld uw inbreng even bij Elivia Jongerius, soraya_ej@hotmail.com, telefoon 06-25565921 of iemand 

van de kerkenraad.   

 

 
 

 

- Tot eind september is de kerk nog iedere zaterdagmiddag open van 14.00-16.00 uur. Loop 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 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 2 oktober. Kopij voor deze nieuwsbrief kunt u tot  

vrijdagavond 30 september inleveren bij de scriba Janny v.d. Kruijk, tel.0165-311912 of per e-mail:  

Scriba@pkn-oudenbosch.nl 
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