
 

 

                                       
NIEUWSBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE OUDENBOSCH 

 
15e jaargang nr.167    zondag 5 februari 2023 

 
 

Kerkdiensten: Voorganger: Bijzonderheden: Ouderling v. dienst: 

  5 febr.   9.00 uur ds.W.Lolkema  mw.B.de Waal 

12 febr. 10.30 uur ds.H.J.Inkelaar   mw.H.Boom 

19 febr.   9.00 uur mw.H.v.d.Leeuw  dhr.Gj.Roth 

26 febr. 10.30 uur ds. Ch.Inkelaar – de Mos H.A. / afscheidsdienst mw.E.Jongerius 

  5 mrt.    9.00 uur ds. Ch.Inkelaar – de Mos  mw.B.de Waal 

 
Collecten: 1e collecte 2e collecte diaconie 

  5 febr.    Kerkbeheer  KIA werelddiaconaat 

12 febr.  Kerkbeheer KIA noodhulp Ethiopië 

19 febr.  Kerkbeheer Stichting Leergeld 

26 febr.  Kerkbeheer Voedselbank 

  5 mrt.   Kerkbeheer KIA Voorjaarszending Palestina 

 

Agenda:    

Wanneer: Wat: Tijd: Waar: 

iedere ma.  Alpha cursus 19.00-21.30 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 di. Ouderensoos 14.00-16.00 uur de Pastorije 

iedere do. Inloopochtend 9.30-11.30 uur de Pastorije 

iedere do. Warme kamer 13.30-17.00 uur de Pastorije 

di.7 febr. + 7 mrt.   Vergadering kerkrentmeesters 19.30 uur de Pastorije 

ma.13 febr. Marcus op de middag 14.00 uur de Pastorije 

di.  14 febr. Tafeltje dekje  vanaf 11.30 uur de Pastorije 

di.  21 febr. Kring Stil zijn bij God 20.00 uur de Pastorije 

wo.22 febr. Woestijnroos 9.30-11.30 uur  de Pastorije 

zo. 26 febr. Proeven en smaken vanaf 17.30 uur de Pastorije 

zo. 26 febr. Oecumenisch Avondgebed 20.00 uur Kerk 

ma.27 febr.  Leerhuis over Hoop 20.00 uur de Pastorije 

di.  28 febr. Moderamenoverleg 10.00 uur  de Pastorije 

di.  28 febr.  Vergadering diaconie 11.30 uur de Pastorije 

do.   2 mrt. Vergadering kerkenraad 20.00 uur  de Pastorije 

za.   4 mrt. Toerustingsochtend kerkenraden   9.00 uur de Pastorije 

 

Mededelingen eredienst: 

- Wegens beëindiging van hun ambtstermijn zullen we in de dienst van zondag 26 februari afscheid 

nemen van Gertjan Roth als ouderling/voorzitter van de kerkenraad en Ben van Es als diaken. 

Hanneke Boom zal worden herbevestigd als ouderling. 

- In diezelfde dienst zullen we ook met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. 

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

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

- I.v.m. carnaval is het oecumenisch Avondgebed verplaatst van zondag 19 naar zondag 26 februari. 

- 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 19 maart 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 maart. Kopij voor deze nieuwsbrief kunt u tot 

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

 
 

KERKBALANS 2023 
 
Van 14 januari t/m 28 januari was weer de jaarlijkse actie 

kerkbalans met als thema: 

 

Geef vandaag voor de kerk van morgen. 

 

Vele vrijwilligers zijn weer op pad geweest om de brieven rond te brengen en weer bij u op te halen. Onze 

hartelijke dank daarvoor.  

We zijn blij dat er weer veel mensen hebben gereageerd en een toezegging hebben gedaan.  

We kunnen u nu al melden dat we een positief resultaat hebben van bijna 4% hoger dan vorig jaar.     

Dankzij de financiële steun van u kunnen we samen Gemeente (kerk) zijn en Gods woord blijven verkondigen.  

Heel hartelijk dank hiervoor namens de kerkrentmeesters. 

 
 

HERSTART PROEVEN EN SMAKEN 

 

Dat hulp uit onverwachte hoek kan komen, hebben we vanmorgen ervaren. 

Via een gemeentelid zijn we in contact gekomen met Marcel Hermsen (in de Kerkklok staat per abuis een 

verkeerde naam!).  

Vanmorgen hebben wij, Marcel, Sjef, Corry, en ik, bij elkaar gezeten om elkaar te leren kennen en om uit te 

leggen hoe we bij Proeven en Smaken werken en de taken verdelen. Dat is, wederzijds, positief verlopen. 

We zijn erg blij dat we weer met Proeven en Smaken kunnen beginnen. 

Wel wil Marcel eerst drie maanden op proef. 

Wij zullen, van onze kant, onze best doen om hem ‘binnenboord’ te houden.  

 

Op zondag 26 februari, bent u weer vanaf half zes van harte welkom!!  

Vanaf 12 februari ligt de intekenlijst weer klaar in De Pastorije. (max. 30 personen). 

Opgeven kan tot 20 februari.  

Tot ziens, Gerda (06-30398454) 
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