
 

                                       

 
  NIEUWSBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE OUDENBOSCH 

 
14e jaargang nr.165          zondag 11 december 2022 

 
 

Kerkdiensten: Voorganger: Bijzonderheden: Ouderling v. dienst: 

11 dec.10.00 uur Theo van Teijlingen uit Goes gez.dienst in Oudenbosch mw.E.Jongerius 

18 dec.   9.00 uur mw.B.de Waal uit Zegge  mw.H.Boom 

24 dec.22.00 uur ds.Ch.Inkelaar – de Mos Kerstnachtdienst in O’bosch dhr.Gj.Roth 

25 dec.  9.30 uur ds.H.J.Inkelaar Kerstmis mw.E.Jongerius 

31 dec.19.00 uur mw.B.de Waal uit Zegge eindejaarsdienst in O’Gastel  mw.H.Boom 

  1 jan. 10.00 uur ds.Ch.Inkelaar – de Mos gez.dienst in Oudenbosch dhr.Gj.Roth 

  8 jan.   9.00 uur ds.P.Taselaar uit Ridderkerk   mw.B.de Waal 

 
Collecten: 1e collecte 2e collecte diaconie 
11 dec. kerkbeheer Stichting de Figurant 
18 dec. kerkbeheer Jeugdwerk JOP 
24 dec. kerkbeheer Voedselbank Halderberge 
25 dec. kerkbeheer KIA kinderen in de Knel 
  1 jan.  kerkbeheer ZWO project 
  8 jan.  kerkbeheer MAF 

 

Agenda:    
Wanneer: Wat: Tijd: Waar: 
iedere di. Ouderensoos 14.00-16.00 uur De Pastorije 
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 do. Inloopochtend 9.30-11.30 uur de Pastorije 
ma.12 dec. Marcus op de middag 14.00 uur de Pastorije 
ma.12 dec. Leerhuis over Hoop 20.00 uur de Pastorije 
di.  13 dec. Kring Stil zijn bij God 20.00 uur de Pastorije 
za. 17 dec. Laatste keer: Proeven en smaken vanaf 17.30 uur de Pastorije 
zo. 18 dec. Oecumenisch Avondgebed 20.00 uur Kerk 
ma.19 dec. Kerstconcert Hoklavier/kerkkoor 20.00 Kerk 
di.  20 dec. Kerstviering PCOB/ouderensoos 11.00-15.00 uur de Pastorije/Kerk 
wo.21 dec. Woestijnroos 9.30-11.30 uur de Pastorije 
di.    3 jan. Moderamenoverleg 10.00 uur  de Pastorije 
di.    3 jan.  Vergadering diaconie 11.30 uur de Pastorije 
di.    3 jan.   Vergadering kerkrentmeesters 19.30 uur de Pastorije 
do.   5 jan. Vergadering kerkenraad 20.00 uur  de Pastorije 

 

Mededelingen eredienst: 

- Vandaag, 11 december, is er een gezamenlijke dienst met Theo van Teijlingen. 

- Op zaterdag 31 december is er om 19.00 uur in Oud-Gastel de gezamenlijke eindejaarsdienst. 

- Nieuwjaarsdag, zondag 1 januari is er om 10.00 uur een gezamenlijke kerkdienst in Oudenbosch  

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

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

- Er zal na de kerkdienst bij de uitgang worden gecollecteerd voor bovenvermelde doelen. 

Collecten tijdens internetdiensten.  
Deze kunt u uiteraard ook overmaken naar de volgende bankrekeningen: 

De eerste collecte is voor kerkbeheer: 
NL29 RABO 0373 7269 53 – Protestantse Gemeente Oudenbosch c.a. 

De tweede collecte is voor de diaconie: 
NL 60 RABO 0373738714 - Diaconie van de Protestantse Gemeente Oudenbosch c.a. 



 

 

Overige mededelingen: 

- Gerda v.d. Beek is de beheerder van de Pastorije:  

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 15 januari 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 8 januari. Kopij voor deze nieuwsbrief kunt u tot 

vrijdagavond 6 januari inleveren bij de Janny v.d. Kruijk, e-mail: Scriba@pkn-oudenbosch.nl 

 
ADVENTSVIERING EN HEILIG AVONDMAAL IN DE ZELLEBERGEN  
 
Vrijdagmorgen 16 december om 10.00 uur wordt er in de Kapel van de Zellebergen met gemeenteleden die 
in de Zellebergen wonen een Adventsviering en het Heilig Avondmaal gevierd. Als u als gemeentelid dit 
samen met hen mee zou willen vieren bent u van harte welkom. Na afloop van de viering drinken we met 
elkaar koffie. 

 
Beste Gemeenteleden, 
  
Deze week is Oekraïne weer zwaar getroffen. Vele dorpen en steden zonder stroom, water en 
verwarming. Ondanks hulp van vele landen moeten de Oekraïners zelf alles oplossen.  

Regeringen en bedrijven geven militaire en humanitaire steun. Veel mensen zijn bezig individueel 
steun te verlenen. De meesten zijn echter niet in staat zelf hun steentje bij te dragen. Vandaar dat we 
ons willen aansluiten in onderstaande actie.  

Laat elk gemeentelid een bolkaars doneren door een klein bedrag aan de diaconie over te maken die 
zorg zal dragen voor de verzending van deze kaarsen aan de bewoners van huizen in Oekraïne. 
Ook dit is een manier om onze verbondenheid te bevestigen en ons licht te laten schijnen voor de 
Oekraïners. 
Een bolkaars met goede branduren (van 2 tot 3 dagen) kost tussen de 2.50 en 5,- euro. U kunt uw 
eventuele giften overmaken aan de diaconie. 
 
Voor uitgebreidere informatie kunt u zich wenden tot uw diaconie. 
 
 

 

Kinderkerstfeest 23 december 2022 
 
Dit jaar hebben we een sterrentocht!  
Jullie gaan onder begeleiding van papa/mama of een ander 
eigen volwassene op pad. 
Ga op zoek naar de Sterren en krijg puzzelstukken!  
Weet jij ze allemaal te vinden en heb je ons dit laten weten?  
Dan gezellig weer terug naar de Pastorije en Puzzelen maar!  
Opgeven vóór 18 december.  
Meer informatie is te vinden op  https://www.pkn-oudenbosch.nl/ 
of bij de leiding van de kindernevendienst. 
 
 

 
De kerkenraad wenst u gezegende Kerstdagen en een goede jaarwisseling 
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