Programmaboekje feestelijkheden
200 jaar kerkgebouw
1819-2019

Laat in uw hart de vrede van Christus
heersen,
want daartoe bent u geroepen als de leden
van één
lichaam. Wees ook dankbaar. (Kolossenzen
3: 15)
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De start van het 200 jarig jubileum van ons kerkgebouw vindt
plaats op de startzondag van

zondag 22 september

10.30 uur

Aanvang zondagsdienst.

11.45 uur

Koffie, thee en limonade
met als traditie eigen gebakken taart

12.45 uur

Lunch
Pannenkoeken voor de kinderen en jeugd

14.00 uur

Start jeugdprogramma op de step
Poppentheater “Poppen en meer”
van Carla Vis, in de kerk
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Poppen theater “Poppen en meer”

Carla Vis
15.00 uur

Afsluiting van de startzondag
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Zaterdag 5 oktober 2019
Voordracht door de heer Hans van den Eeden, schrijver en
freelance journalist, over het ontstaan van ons Lodewijkskerkje
in het begin van 19de eeuw
Aanvang: 19.30 uur

Pauze van 20.15 uur tot 20.45 uur
20.45 uur

Aanvang 2de deel van de avond.
Concert door het mandolineorkest Melodia
o.l.v. de heer Kees van de Watering met als
extra gast de Spaanse gitarist
Alberto Rodriquez Valcárcel
Einde van de avond rond 22.00 uur
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Receptie
op donderdagochtend 17 oktober 2019
tijdens een speciale inloopochtend
t.g.v. het 200-jarig jubileum van ons kerkgebouw
van 9.30 uur tot 13.00 uur
Voor alle genodigden en gemeenteleden
van onze kerkelijke gemeenschap
te Oudenbosch c.a.
in de Pastorije, Fenkelstraat 28
Koffie, thee en/of een drankje met verrassing

Ook ons kerkgebouw in de Fenkelstraat 24
is geopend voor een rondleiding
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Zaterdag 19 oktober 2019
Gospelconcert door
ELIJAH
Entree € 7,50, incl. consumptie
Zie voor informatie de flyer start verkoop tickets
Bijgevoegd uitgereikt in de programmaboekjes

Aanvang: 19.30 uur
Pauze: 20.15 – 20.45 uur
Sluiting concert: ca. 21.30 uur
Voor een ieder die wil, nazit in de Pastorije
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Op zondag 20 oktober
is er onze feestelijke eredienst ter gelegenheid van het 200 jarig
bestaan van ons kerkgebouw
Aanvang 10.30 uur
Tijdens deze dienst zullen er diverse speciale gasten aanwezig
zijn
Omdat er veel mensen verwacht worden zal er ook ruimte
gemaakt worden in de Pastorije waar deze eredienst ook via het
grote scherm gevolgd kan worden
Tevens zal tijdens deze eredienst het cadeau namens alle
gemeenteleden aan de voorzitter van de Kerkenraad
aangeboden worden
Na de dienst is er gelegenheid onder het genot van wat lekkers
en een kopje koffie, thee en/of een drankje om de Kerkenraad te
feliciteren met het 200 jarig jubileum van ons zo geliefde
kerkgebouw

Afsluiting van alle festiviteiten rond 14.00 uur
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