
 

 

                                       
NIEUWSBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE OUDENBOSCH 

 
14e jaargang nr.164    zondag 6 november 2022 

 
 

Kerkdiensten: Voorganger: Bijzonderheden: Ouderling v. dienst: 

  6 nov.  9.00 uur mw.G.de Jong Oogstdienst mw.E.Jongerius 

13 nov.10.30 uur ds.Ch.Inkelaar-de Mos  mw.B.de Waal 

20 nov.  9.00 uur ds.Ch.Inkelaar-de Mos Laatste zondag kerkelijk 

jaar 

dhr.G.J.Roth 

27 nov.10.30 uur  ds.H.J.Inkelaar 1e advent-Heilig Avondmaal mw.H.Boom 

  4 dec.  9.00 uur ds.L.v.d.Eijk uit Zwijndrecht 2e advent mw.B.de Waal 

11 dec.10.00 uur Theo van Teijlingen uit Goes Gez.dienst in 

Oudenbosch 

mw.E.Jongerius 

 
Collecten: Collecte Collecte diaconie 

  6 nov.   Kerkbeheer Diaconie 

13 nov. Kerkbeheer KIA Zending:Golfstaten 

20 nov. Kerkbeheer Pastoraat 

27 nov.   Kerkbeheer Voedselbank 

  4 dec.  Kerkbeheer KIA Werelddiaconaat:Midden Oosten 

11 dec. Kerkbeheer KIA Binnenlands diaconaat:Asielzoekers 

 

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.  7 nov. Extra vergadering kerkrentmeesters 19.30 uur De Pastorije 

ma.14 nov. Marcus op de middag 14.00 uur De Pastorije 

zo. 20 nov. Oecumenisch Avondgebed 20.00 uur Kerk 

di.  22 nov. Kring Stil zijn bij God 20.00 uur De Pastorije 

ma.28 nov. Leerhuis over Hoop 20.00 uur De Pastorije 

di.  29 nov.. Tafeltje dekje Vanaf 11.30 uur De Pastorije 

wo.30 nov. Woestijnroos 9.30-11.30 uur De Pastorije 

di.    6 dec. Moderamenoverleg 10.00 uur De Pastorije 

di.    6 dec. Vergadering diaconie 11.30 uur De Pastorije 

di.    6 dec.   Vergadering kerkrentmeesters 19.30 uur De Pastorije 

do.   8 dec. Vergadering kerkenraad 20.00 uur De Pastorije 

 

Mededelingen eredienst: 

- Zondag 20 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar, waarin we de mensen zullen 
gedenken die het afgelopen jaar zijn overleden. 

- Zondag 27 november hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. 
- De kerkdiensten vanuit Oudenbosch zijn 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. 

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


 

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 4 december 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 11 december. Kopij voor deze nieuwsbrief 

kunt u tot vrijdagavond 9 december inleveren bij de scriba Janny v.d. Kruijk, tel.0165-311912 

of per e-mail: Scriba@pkn-oudenbosch.nl 

 

 
WIJZIGING KERKDIENST 

 
Door persoonlijke omstandigheden is de speciale gezamenlijke dienst van 13 november met Theo 
van Teijlingen verplaatst naar zondag 11 december om 10.00 uur. 
Ds. Charlotte Inkelaar zal in de dienst van zondag 13 november om 10.30 uur voorgaan.  
 
 

SCHOONMAAKBEURT KERK 
 
Maandag 14 november, krijgt de kerkruimte weer haar jaarlijkse schoonmaakbeurt.  
Met elkaar is het altijd heel gezellig werken en we drinken zoals altijd ook koffie/thee met wat lekkers 
erbij. 
En u weet: Vele handen maken licht werk.  
Bent u ook in de gelegenheid om een paar uurtjes te komen helpen dan bent u ’s-middags om één 
uur van harte welkom in de consistorie. Graag even opgeven bij fam. Ros (nicoros@hetnet.nl) zodat 
we weten hoeveel hulp we kunnen verwachten. 
 
 

OECUMENISCH AVONDGEBED 
 

Op zondagavond 20 november om 20.00 uur bent u welkom voor een oecumenisch avondgebed in 
onze kerk. Deze zal op iedere derde zondag van de maand gehouden worden. 
Het duurt ongeveer 25 minuten en na afloop bent u welkom voor een kopje koffie of thee in de 
consistorie. Hartelijk welkom! 
 

 
PROEVEN & SMAKEN GAAT STOPPEN 

 
Het is in december 9 jaar geleden dat we begonnen zijn om 1 keer in de maand op een zondagavond 
samen te eten. Helaas moeten wij i.v.m. personeelsgebrek stoppen. Graag willen we onze eters nog 
één keer ontmoeten en gezamenlijk eten. Dat gaat op 17 december gebeuren. Wie wil komen, kan 
zich inschrijven vanaf 17 november tot 4 december op de bekende lijst in De Pastorije. (o.a. op de 
donderdagen van 9.30-11.30 uur tijdens de inloop.) Bij Gerda is ook mogelijk. (Tel. 0630398454)  
Gerda van der Beek 
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