
 

 

                                       
NIEUWSBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE OUDENBOSCH 

 
15e jaargang nr.166    zondag 8 januari 2023 

 
 

Kerkdiensten: Voorganger: Bijzonderheden: Ouderling v. dienst: 

  8 jan.   9.00 uur ds.P.Taselaar uit Ridderkerk  dhr.Gj.Roth 

15 jan. 10.30 uur ds.H.J.Inkelaar  mw.E.Jongerius 

22 jan. 11.00 uur Oecumenische dienst in de Basiliek mw.H.Boom 

29 jan. 10.30 uur mw.G.de Jong  dhr.Gj.Roth 

  5 febr.  9.00 uur ds.W.Lolkema uit Bergen op Zoom  mw.E.Jongerius 

 
Collecten: 1e collecte 2e collecte diaconie 

  8 jan. Kerkbeheer MAF 

15 jan. Kerkbeheer PKN: ondersteuning gemeenten 

22 jan. Kerkbeheer PKN: Missionair Werk 

29 jan. Kerkbeheer PKN: JOP 

  5 febr. Kerkbeheer KIA Werelddiaconaat Pakistan 

 

Agenda:    

Wanneer: Wat: Tijd: Waar: 

iedere wo. Oecumenisch middaggebed 12.00 uur Basiliek 

iedere wo. Gebedskring 19.00-20.00 uur Pastorie 

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.  10 jan. Tafeltje dekje vanaf 11.30 uur de Pastorije 

zo. 15 jan. Oecumenisch Avondgebed 20.00 uur Kerk 

ma.16 jan. Marcus op de middag 14.00 uur de Pastorije 

di.  17 jan. Kring Stil zijn bij God 20.00 uur de Pastorije 

wo.25 jan. Woestijnroos 9.30-11.30 uur  de Pastorije 

ma.30 jan. Alpha cursus 19.00 uur de Pastorije 

ma.30 jan. Leerhuis over Hoop 20.00 uur de Pastorije 

di.  31 jan. Moderamenoverleg 10.00 uur  de Pastorije 

di.  31 jan.  Vergadering diaconie 11.30 uur de Pastorije 

do.  2 febr. Vergadering kerkenraad 20.00 uur  de Pastorije 

di.   7 febr.   Vergadering kerkrentmeesters 19.30 uur de Pastorije 

 

Mededelingen eredienst: 

- Zondag 22 januari is er in de Basiliek een oecumenische dienst welke geleid zal worden door ds. 
Charlotte Inkelaar-de Mos en Maickel Prasing. Aanvang 11.00 uur.  
Er is dan ook kindernevendienst! 
Meestal is het niet zo gerieflijk in de Basiliek, dus trekt u wel iets warms aan? 

- 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 22 januari (t/m uiterlijk 26 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 5 februari. Kopij voor deze nieuwsbrief kunt u tot 

vrijdagavond 3 februari inleveren bij de Janny v.d. Kruijk, e-mail: Scriba@pkn-oudenbosch.nl 

 

 

 

 
 
 

GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN 
Actie Kerkbalans 2023 komt eraan 

 
Beste gemeenteleden, 
 
Ook dit jaar nemen we weer deel aan de Actie Kerkbalans. Tijdens deze actie vragen we u als gemeentelid 
om een financiële bijdrage welke geheel ten goede komt aan onze eigen gemeente.  
 
Thema van de Actie Kerkbalans zal ook in 2023 zijn: “Geef vandaag voor de kerk van morgen.” 
 
Want als wij ook in de toekomst elkaar willen ontmoeten in onze geliefde kerkgebouwen is daar de nodige 
steun voor nodig.  
Om onze kerk, pastorie en Pastorije op een juiste manier te onderhouden kunnen we uw bijdrage goed 
gebruiken.  
 
Vanaf 14 januari gaan vele vrijwilligers weer op pad en ontvangt u een brief met het verzoek om bij te dragen. 
Op de brief staat vermeld wanneer uw antwoord weer bij u wordt opgehaald. 
We vragen u om de enveloppe met uw toezegging klaar te leggen, zodat de vrijwilliger niet te lang aan de deur 
hoeft te wachten.   
 
We hopen dat we weer op u mogen rekenen! 
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.  
Op naar de kerk van morgen!  
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