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Kerkdiensten:
28 mrt. 10.00 uur
2 apr. 19.00 uur
4 apr. 10.00 uur
11 apr. 10.00 uur
18 apr. 10.00 uur

zaterdag 27 maart 2021

Voorganger:
Bijzonderheden:
mw.G.de Jong uit Oud-Gastel
ds.H.J.Inkelaar
Goede Vrijdag
ds.Ch.Inkelaar-de Mos
Pasen
mw.B.de Waal uit Zegge
ds.Ch.Inkelaar-de Mos

Ouderlingen v. dienst:
Gj.Roth
B.de Waal
E.Jongerius
H.v.d.Vossen
Gj.Roth

Mededelingen eredienst:
- Omdat de lockdown nog steeds van kracht is, worden er nog altijd gezamenlijke internetdiensten vanuit
de kerk van Oudenbosch gehouden. De kerk in Oud-Gastel is dan nog steeds gesloten. We houden u
op de hoogte hoe het hierna verder gaat.
De internetdiensten zijn direct te bekijken en te beluisteren via:
www.pkn-oudenbosch.nl/diensten/geluidsdienste/video-kerkdienst
Overige mededelingen:
- Bieneke de Waal tel.0165-327537 is de beheerder van de Pastorije.
- Fred de Grunt houdt de web-agenda van de kerk en de Pastorije bij:
mobiel: 06-16815889 of e-mailadres: fred@grunt.nl
- Vanaf 18 april 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 zaterdag 17 april. Kopij voor deze nieuwsbrief kunt u tot
donderdagavond 15 april inleveren bij de Janny v.d. Kruijk, tel.0165-311912 of per e-mail:
scriba@pkn-oudenbosch.nl

ZANG IN DE KERKDIENST
De kerkenraad heeft in haar vergadering n.a.v. inbreng gemeenteleden besloten dat er per heden weer twee
personen in de kerkdienst gaan zingen.
We vinden het belangrijk dat het orgelspel in ieder geval samen dient te gaan met zang, waardoor het
natuurlijk zangritme optimaal verloopt.
Ook hebben we de veiligheid rond de coronaregels hierbij betrokken.
We zijn blij dat met Pasen er ook weer een muzikale bijdrage zal zijn van ons ‘muziek trio’ uit Oud Gastel.
Walter in ’t Veld (gitaar en zang) is wegens een klein ongelukje met zijn hand helaas niet in staat gitaar
te spelen, maar Gerarde de Jong zal hem vervangen! Mieke de Ruiter (zang) en Monique Huurdeman (fluit
en zang) zullen een bijdrage qua muziek en zang leveren in de dienst van Pasen op 4 april.
“Het Feest van Jezus’ opstanding is een feest om groots te vieren als gemeente van Christus”, lezen we in de
brief van de Kerkrentmeesters bij de Paascollecte.
Helaas kan het nog niet heel groots qua zang, maar deze muzikale bijdrage zal zeker helpen de vreugde van
Pasen méér te beleven!

KLEDINGINZAMELING
Woensdag 7 april is er weer de halfjaarlijkse Sam’s kledinginzamelingsactie voor Mensen in Nood.
Tweedehands kleding, schoeisel en andere soorten textiel, zoals lakens en gordijnen, kunt u dan inleveren bij
de Basiliek, de Pauluskerk en de Protestantse Kerk. Dit kunt u doen tussen 18.00 en 19.00 uur.

VANDAAG 24 MAART 2021 door Amanda van Elteren, organisator
Eindelijk een nieuwe update! In de vorige update vertelde ik dat erover gedacht werd om Teleza een
pacemaker te geven. Uiteindelijk werd besloten Teleza eerst nog andere medicijnen te geven.
Hier reageerde ze goed op waardoor de beslissing uitgesteld kon worden.
Door een switch in medicijnen had Teleza minder bijwerkingen en begon ze eindelijk wat aan te komen en te
groeien. Ze brabbelt volop en doet haar grote zussen het liefst de hele dag na. Van de ochtend tot de avond
danst ze in het rond en ook haar geleende loopfietsje is een hit.
Het gaat dus goed met Teleza. Vorige week is ze op controle geweest en haar hartje is sterk genoeg om de
volgende operatie aan te kunnen. We hebben echter gewacht tot deze dag met een update omdat er tot
vandaag bezwaar gemaakt kon worden op de adoptie.
Dit is niet gebeurd dus er wordt nu een paspoort aangevraagd waarna ze ingeschreven kan worden bij een
zorgverzekering en dus de 3de en 4de operatie kan gaan krijgen. Een datum hiervan is nog niet bekend, we
moeten eerst al het papierwerk in orde krijgen.
Het goede nieuws is dat als de komende 2 operaties inderdaad vergoed gaan worden door een verzekering
dat we vermoedelijk voldoende geld hebben opgehaald om de vorige 2 operaties te betalen.
Omdat het ziekenhuis pas een eindrekening kan opmaken wanneer Teleza uit zorg is blijft er wat
onduidelijkheid maar zoals we het nu hebben kunnen berekenen ziet het er naar uit dat we dus voldoende
geld hebben opgehaald, waar we natuurlijk heel blij mee zijn en wat een enorme opluchting is.
Ik houd jullie op de hoogte zodra er weer meer nieuws is.
Groeten, Amanda van Elteren

