
 

 

                                       
NIEUWSBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE OUDENBOSCH 

 
15e jaargang nr.168     zondag 5 maart 2023 

 
 

Kerkdiensten: Voorganger: Bijzonderheden: Ouderling v. dienst: 

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

12 mrt. 10.30 uur ds.A.Slingerland uit Almkerk  mw.B.de Waal 

19 mrt.   9.00 uur ds.P.de Nooij uit Den-Haag  mw.E.Jongerius 

26 mrt. 10.30 uur ds.H.J.Inkelaar  mw.H.Boom 

  2 apr.   9.00 uur mw.Gerarde de Jong kloosterweekend nog onbekend 

 
Collecten: 1e collecte diaconie 2e collecte  

  5 mrt.   KIA/Voorjaarszending Palestina Kerkbeheer 

12 mrt. KIA/Binnenlands diaconaat Kerkbeheer 

19 mrt. Missionair werk Kerkbeheer 

26 mrt. KIA/Werelddiaconaat Kerkbeheer 

  2 apr. Africare Kerkbeheer 

 

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 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 

zo.  5 mrt. Jubileum Sing-in Kerkkoor 14.30 uur  Kerk 

di.    7 mrt.   Vergadering kerkrentmeesters 19.30 uur de Pastorije 

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

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

di.  14 mrt. CKO met Oud-Gastel 20.00 uur de Pastorije 

wo.15 mrt. Sobere maaltijd 17.30 uur de Pastorije 

zo. 19 mrt. Oecumenisch Avondgebed 20.00 uur Kerk 

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

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

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

wo. 29 mrt. Woestijnroos 9.30-11.30 uur  de Pastorije 

     Alvast voor in  de agenda:     maandag 29 mei  2e Pinksterdag   Fietstocht Lopend Vuurtje 

 
 
Mededelingen eredienst: 

- 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 
- De actie Noodhulp Turkije & Syrië heeft € 1.230,= opgebracht, de diaconie heeft dit bedrag met 

€ 770,= aangevuld tot € 2.000,= 

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

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

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



 

 
Overige mededelingen: 

- Gerda v.d. Beek is de beheerder van de Pastorije: 
mobiel: 06-30398454 of e-mail: 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-mail: andrejanberends@outlook.com 

- Fred de Grunt houdt de web-agenda van de kerk en de Pastorije bij: 
mobiel: 06-16815889 of e-mail: 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 2 april. Kopij voor deze nieuwsbrief kunt u tot 

vrijdagavond 31 maart inleveren bij de Janny v.d. Kruijk, e-mail: Scriba@pkn-oudenbosch.nl 

 
 

JUBILEUM SING-IN KERKKOOR 

Vanmiddag, zondag 5 maart viert uw kerkkoor zijn 50 jarig jubileum en iets vieren doe je niet alleen, maar 
dat doe je met elkaar. 
 
Zingen maakt je blij en dat brengt je samen, daarom nodigen we als kerkkoorbestuur u uit om 14.30 uur in de 
kerk aan de Fenkelstraat 24 in Oudenbosch om dit feit met elkaar te vieren door middel van een sing-in in 
combinatie met een optreden van het kerkkoor, waarin we God willen danken voor al deze jaren van 
zangplezier ter ere van zijn naam. De kerk is open vanaf 14.00 uur 
 
Na de sing-in is er de gelegenheid in de Pastorije een nazit te houden onder het genot van een kopje koffie of 
thee, een sapje, drankje en/of  een wijntje. Tevens geeft het u de mogelijkheid om onze dirigent Ger Blok en 
de koorleden te bedanken voor hun inzet tijdens al deze jaren.  
 

 
SOBERE MAALTIJD 

 
Op D.V. woensdag 15 maart 2023 nodigt de diaconie u uit om in de Pastorije samen met de  
H. Bernardus Parochie (Basiliek) in het kader van de 40 dagentijd een sobere maaltijd te houden. 
 
De aanvang hiervan is om 17:30 uur, inloop vanaf 17:00 uur. Einde van de avond om 20:00 uur. 
 
Onze gastspreekster is Petra Mergaerts die het thema: “Mensen onderweg” zal behandelen. 
Vanuit Oud-Gastel en Kruisland zal Angelien Slager ons iets vertellen en laten zien over het nieuwe project 
van de ZWO commissies: “De Hoorn van Afrika”.  
U kunt een vrijwillige bijdrage geven aan het einde van de avond.  
 
Opgeven kunt u d.m.v. een opgavestrook in de daarvoor bestemde box links in de keuken deponeren, of bij 
iemand van de diaconie. 
 

 
THE PASSION 40 DAAGSE 

 
Op zaterdagavond 11 maart is er in de Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom een te gekke voorstelling met 
‘Amazing Teens & Voices’ en met Kindertheater Knettergek.  
Wil jij en wilt u ook met deze voorstelling toeleven naar Pasen? Bestel dan nu een kaartje via de website: 
thepassion40daagse.nl. De avond begint om 19:30 uur,  
Een uniek project voor kinderen en jongeren. En natuurlijk zijn ouders ook welkom! 
Meer informatie kunt u lezen op de poster in de Pastorije.  

 
 

KLOOSTERWEEKEND 
 

Op 31 maart,1 en 2 april is het kloosterweekend in de Paulusabdij in Oosterhout. Het thema is: ‘Uit liefde 
voor jou. Samen op weg naar Pasen.’ Palmzondag wordt op een bijzondere manier gevierd in de Abdij. We 
gaan het meemaken! We zitten bijna vol, maar u kunt zich tot eind deze week (11 maart) nog opgeven. De 
kosten bedragen 99 euro. U kunt zich aanmelden bij Arja en Jacko van Dongen, of Charlotte of Harm-Jan 
Inkelaar 
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