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DIVERSE ADRESSEN 
 
 
PREDIKANT  : Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 

  Fenkelstraat 26, 4731 JB   
  OUDENBOSCH, tel. 0165-312453 

 
KERKELIJK WERKER : Mw. G.C. de Jong BA 06-18976375 
 
Bijbelwinkel  : Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 0165-312453 
Kerkblad (redactie) : Mevr. N.A.W. Blok 0165-313512 
Kerkblad (distributie) : Dhr. A. Berends    0165-315941 
Kerkkoor   : Dhr. B. van Es 0165-317532 
 
PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUDENBOSCH (0165) 
Website   : www.pkn-oudenbosch.nl  ----------------- 
Consistorie  : Fenkelstraat 24 314984 
De Pastorije  : Fenkelstraat 28 314984 
     Beheerders: Mw. G. v.d. Beek 321543 
                          Mw. C. Groothoff 329525                        
Scriba   : Mevr. J. van der Kruijk 311912 
Kerkrentmeesters :  : Mevr. J. van der Kruijk 311912 
Ouderlingen  : Dhr. G.J. Roth 203860 
Diakenen/vervoer  : Dhr. A. J. van der Ven  310113 
Geluidsdienst  : Dhr. J.P. Snikkers  
Crèche   : Mevr. L. Breen 311912 
Koster   : Mevr. W. Ros    315851 
Brugdienst  : Mw. G.C. de Jong BA   06-18976375 
Jeugdraad  : vacant 
Vervoer   : Dhr. A.J. van der Ven                         310113  
 
PROTESTANTSE GEMEENTE TE GASTEL & KRUISLAND 
Website   : www.pkn-gastel-kruisland.nl 
Kindernevendienst : Mevr. K.M. van Alphen-Franssen 
 0165-512935 
Scriba   : Mevr. E. Wijnants-Odijk 0165-321494 
Preses (ouderling/ 
kerkrentmeesters  : Mw. I. van Eekelen-Nouwen  06-12762780 
Ouderlingen  : Mevr. W. Welten   06-20547477 
Diakenen   : Mevr. J. van Eekelen  06-27776982 
Kerkelijk Bureau  : Dhr. P. Slager 0165-512755 
Verhuur   : Dhr. K. Brouwers   0165-
512564 
Contactpersoon kosters : Mevr. N. Loch-de Jong  0165-512445 

Voor uitgebreide informatie, zie jaarboekje! 
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ALGEMEEN 

 

MEDITATIEF 

 
Aan U gehecht (Psalm 63 vers 9a) 
 
Droogte. Wie had kunnen denken dat wij daar in ons land op deze schaal 
mee te maken zouden krijgen? Deze zomer is het ongekend droog. De 
waterstand in de rivieren is nog nooit zo laag geweest. Landbouwgewassen 
(en de boeren) hebben het zwaar. Sommige bomen stoten hun blaadjes al 
af ter bescherming. De hortensia’s in de tuin droogden eerder in dan 
anders.  
Natuurlijk is het nog niets vergeleken met gebieden in bijvoorbeeld de 
Hoorn van Afrika. Al jaren is het daar droog. De hongersnood is heftig. 
Psalm 63 is een gebed van David “toen hij in de woestijn van Juda’ was.  
 
God, U bent mijn God,  
Naar U smacht mijn ziel.  
Naar U hunkert mijn lichaam 
In een dor en dorstig land, zonder water. 
  
Woorden vanuit de droogte. Deze psalm kun je lezen niet alleen vanuit de 
letterlijke droogte. Maar ook vanuit de dorst van het leven. Dan is dit lied 
een beeld van onze geestelijke/spirituele situatie. Je kunt je leeg voelen. 
Dor en droog. ‘God, U bent mijn God, u zoek ik, naar U smacht mijn ziel, 
naar U hunkert mijn lichaam’.  
 
De dorst van het leven. Soms voelen we ons leeg. Verlangen we naar 
verdieping en naar ‘levend water’. David verlangt naar God. “U bent mijn 
God. Naar U smacht mijn ziel, naar U hunkert mijn lichaam”. Hij kijkt naar 
zijn leven, en belijdt: U bent altijd mijn hulp geweest (vers 8a).  
In vers 9 klinkt: ‘Ik ben aan U gehecht met heel mijn ziel, uw rechterhand 
houdt mij vast’. Wij mensen hechten ons aan andere mensen. Nog 
belangrijker is dat we ons hechten aan God. Om te ontdekken: ‘Uw 
rechterhand houdt mij vast’. Het hangt dus niet alleen van ons 
hechtingsproces af, maar Hij hecht zich ook aan ons. God zoekt ons. En 
houdt ons vast. In droge tijden en altijd! Wat een rijkdom! 
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Tot slot een gebed bij deze psalm: 
 

Heer, U bent de Bron 
van Leven. 
U bent het, die mijn dorst lest  
en mijn honger stilt. 
U bent het die mij kent 
Van jongs af aan- vanaf mijn eerste begin. 
Heer, U bent mijn leven. 
Dat ik - altijd- in U mag zijn. 
Levende Heer, stil mijn dorst. 
Ik verlang naar U.  

 
Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos  
 
Bij de diensten 
De startzondagen komen er weer aan. Op zondag 11 september eerst in 
Oud Gastel. Thema is in navolging van het landelijke thema: Van de 
Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding. Met als afsluiting een 
gezamenlijke (brood)maaltijd. In de dienst zullen we stil staan bij het heilig 
Avondmaal. Waarom vieren we regelmatig ‘het heilig Avondmaal”. Waar 
komt het vandaan, en wat betekent het? Wat betekent het om samen te 
eten?  
 
In de dienst van Oudenbosch om 9 uur zullen Jolien de Korte en 
Roosmarie van der Struijs bijdragen in de dienst door een paar liederen te 
zingen.  
 

Op zondag 18 september hoopt 
Oudenbosch de startzondag te vieren. We 
hopen dat te doen in het Arboretum om 
10.30 uur. Het wordt al een beetje traditie 
(lijkt het). Dit keer zal het kerkkoor haar 
medewerking verlenen.  
 
Mooi om buiten te zingen en te luisteren! 

Na afloop is er weer koffie met wat lekkers! Als u wat bakken wilt, geef het 
dan even door aan iemand van de kerkenraad!  Uiteraard hopen we op 
mooi weer. Mocht het onverhoopt regenen, dan vindt de dienst in de kerk 
plaats.   
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Gesprekskringen en leerhuis vanaf september 2022 
In de vorige kerkklok vond u al een toelichting op het nieuwe leerhuis met 
het thema Hoop dat van start gaat op maandagavond 26 september. 
Leiding: Harm-Jan Inkelaar. 
Ook een Bijbelkring op de maandagmiddag, over Marcus. De eerste keer is 
al op maandagmiddag 12 september om 14 uur. Leiding: Harm-Jan 
Inkelaar  
Een wat meer meditatieve kring is: Stil zijn bij God. Deze kring wordt op 
dinsdagavond één keer in de maand gehouden. Verschillende thema’s uit 
de natuur komen aan bod aan de hand van een boekje van Margaret Silf, 
De schoonheid van de natuur brengt ons dichter tot onszelf en tot God. Het 
boek gebruikt een aantal prachtige landschappen. Elk daarvan heeft zijn 
eigen dynamiek. In elk landschap ligt een andere uitnodiging verborgen. Zo 
staat de berg voor omgaan met beproeving en is de rivier een leerschool 
voor loslaten. Verdere hoofdstukjes gaan over de tuin, berg, strand, bos, 
oerwoud, woestijn. Spelonk en sterrenhemel. Er staan prachtige foto’s in 
het boek!  
De eerste avond is op dinsdag 27 september. (18 okt, 15 nov, 13 dec, 17 
jan, 21 febr, 21 maart) Leiding: Charlotte Inkelaar  
Vraag: Als u mee wilt doen met één van deze kringen, wilt u zich dan even 
opgeven? Zo weten wij of er voldoende belangstelling is per kring. Opgave: 
graag per mail, telefoon of mondeling.  
 
 

VAN DE REDACTIE 

U hebt het kunnen lezen: het nieuwe kerkelijk seizoen is weer begonnen. 
De startzondagen komen eraan, er gaan weer kringen van start (een 
overzicht vindt u in de bijkage), en er zijn uitnodigingen voor leuke 
bijeenkomsten. De repetities van het kerkkoor zijn weer begonnen (o.m. 
voor het optreden in het arboretum), kortom, zo langzamerhand vindt alles 
weer z’n ritme. 

Ook zijn we blij dat Erna, ondanks haar aftreden als diaken, bereid is om 
mooie verhalen in te blijven sturen.  

Laten we hopen dat het komende seizoen niet weer zal worden 
onderbroken door pandemieën of andere ellende. We zien in vertrouwen 
de komende periode tegemoet. 

De kopij voor de volgende editie kan worden ingeleverd vanaf 16 oktober. 

N. Blok 
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DE ZWO COMMISSIE presenteert in de Pastorije: op 16 oktober a.s.:  

LUNCH en FILM-middag 

Na de dienst van 10.30 uur (en het koffiedrinken) wordt u een lunch 
aangeboden  

Hierna kunt u de Engelstalige Christelijke film kijken:  

“DO YOU BELIEVE”  

(Als een voorganger geraakt wordt door het geloof van een straatprediker, 
wordt hij eraan herinnerd dat geloof altijd om actie vraagt. Als hij deze les 
vervolgens zelf in praktijk brengt, blijft dat niet zonder gevolgen. De levens 
van diverse mensen kruisen elkaar en elk van hen ontdekt stap voor stap 
de kracht van het kruis van Christus.)  

Komt U ook?  

Een gezellige invulling van de zondagmiddag.  

Een vrijwillige bijdrage voor het ZWO-project; BRABANT voor MOLDAVIË, 
is naast een goed humeur het enige wat u hoeft te verzorgen.  

Graag zien wij u dan!!  
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Gelezen in het blad “PETRUS”: 

GEBED: HOUD ONS DICHTBIJ U 
door ds. Charlotte Inkelaar-de Mos 

Heer, als een kind willen wij  
ons toevertrouwen aan U, 

in alles wat de toekomst brengt. 
Help ons en leer ons vertrouwen 

dat U er bent, en blijft. 

We bidden om ontferming  
voor onszelf en voor allen die ons lief zijn. 

U kent de weg die wij gaan, 
dank U dat wij op U mogen vertrouwen. 

Zegen ons en zegen die ons lief zijn, 
houd ons dicht bij U. 

We bidden om ontferming 
voor alle mensen op deze aarde. 

We bidden dat U de mensheid draagt en behoedt,  
dat U ons beschermt voor alles wat er mis kan gaan. 

We bidden dat wij ons in liefde openen voor U 
en voor elkaar. 

We bidden om ontferming 
voor ieder kind op aarde, 

voor ieder die kwetsbaar is, 
voor ieder die zwaar aan het leven tilt. 

Stort Uw zegen over ons, 
neem ons op in Uw erbarmen. 

Want Uw trouw is groot, 
open onze ogen daarvoor! 

U blijft altijd dezelfde, 
Uw goedheid willen wij bezingen. In Jezus’ naam.  

Amen 
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BIJBELKRING 

 
Op donderdag 8 september om 10.00 uur gaat de Bijbelkring in Oud Gastel 
weer van start na de zomervakantie.  
We behandelen momenteel het Bijbelboek Joel.  
 
Mocht u willen aansluiten u bent van harte welkom in de consistorie van de 
kerk te Oud Gastel. 
 
Op donderdag 13 oktober is er ook een bijeenkomst. 
 
Gerarde de Jong 

 
 
ONTMOETINGSMIDDAG VOOR OUDERS EN HUN KINDEREN! 
op 8 oktober a.s. 
 
Uit eigen ervaring weet ik sinds kort dat het ouderschap soms behoorlijk 
hectisch kan zijn.  
Er is altijd wel iets dat mijn aandacht vraagt om het huishouden draaiend te 
houden en tussen al die drukte door probeer ik tijd te maken voor mijn 
eigen geloofsleven. Het geloof in een liefdevolle Vader. Dat geloof wat mij 
hoop, liefde en een wegwijzer geeft. Dat geloof waarin ik ook voor mijn kind 
een voorbeeld wil zijn. Dat geloof waarover ik boeken vol in de kast heb 
staan, maar wat in de praktijk soms een stuk lastiger is.  
 
Speciaal voor alle ouders die net als ik soms zoeken naar balans in gezin 
en geloofsleven is er op 8 oktober tussen 14.00 en 16.00 een speciale 
bijeenkomst in de consistorie van de kerk van Oud Gastel. 
Het doel van deze middag is allereerst om elkaar te leren kennen. Als 
ouders lopen we vaak tegen dezelfde uitdagingen aan. Hoe gaat een elk 
van ons hiermee om en kunnen we hierin van elkaar leren? 
Op deze bijeenkomst op 8 oktober zijn ouders en hun kinderen van harte 
welkom. Oppas regelen is dus niet nodig!  
Vervolgens vindt deze kring 4 keer per jaar plaats. Volgende data zijn in 
overleg met de deelnemers en zullen tijdig kenbaar gemaakt worden. 
Tijdens deze bijeenkomsten blijft de ontmoeting centraal staan maar zal er 
ook verdieping zijn rond een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld: Hoe vertel ik 
mijn kinderen over God?   
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Of wat vertel ik als ze vragen hebben over dood gaan? De kernvraag van 
elke bijeenkomst blijft: Hoe heeft geloven in God een plaats binnen ons 
gezin? Een vraag die niet een eenduidig antwoord heeft, hopelijk kunnen 
we samen de vele kanten van deze vraag belichten.  
Kortom voor elke ouder van harte aanbevolen! 
 
Voor aanmelding of verdere informatie kunt u mij bereiken via 0618976375 
of via email gerarde_8@msn.com 
 
Hartelijke groet, 
Gerarde de Jong 

 
 
GOD IS EVEN WEG 
 
Is God weleens tijdelijk weg? Op reis? Even weg van alle ellende? Kijkend 
naar de beelden uit Oekraïne kun je dat soms denken. In Bijbelse tijden 
dacht men dat ook, bij het zien van het verwoeste Jeruzalem. 
 
In het jaar 586 v. Chr. werd de stad Jeruzalem ingenomen door de 
Babyloniërs. Helaas niets nieuws onder de zon. De beelden van verwoeste 
gebouwen in Oekraïne staan ons op het netvlies. En zoals in Oekraïne 
mensen vluchten of zelfs naar Rusland gedeporteerd worden, zo vluchtten 
destijds de inwoners van Jeruzalem. Anderen werden gevangengenomen 
en weggevoerd naar Babylonië. 
Zoals vandaag de dag mensen bij het zien van zoveel leed zich afvragen 
waar God is, zo was dat lang geleden al in Jeruzalem. De ballingschap van 
toen duurde zeker vijftig jaar en veel Joden hebben de terugkeer niet meer 
kunnen meemaken. Ze vroegen zich af of God er nog wel was of dat Hij 
zijn volk in de steek had gelaten… 
 
In het Bijbelboek Jesaja merken we dat ook profeten daarover nadenken 
en tot een andere conclusie komen: God kan zijn volk nooit vergeten, ‘zoals 
een vrouw nooit haar kind vergeet’. De profeet Jesaja laat zien dat God 
overal is. Maar juist in een vreemde omgeving, moet je weleens op zoek 
gaan naar God omdat Hij ergens anders is dan waar jij kijkt. Je kunt God 
straal voorbijlopen wanneer je de verkeerde richting uitkijkt. Soms moet je 
je even omdraaien om God weer terug te vinden. 
  

mailto:gerarde_8@msn.com
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De één zal God onverwacht ervaren in ontroerende muziek, in een lied of in 
een bijbeltekst die tot je spreekt, in de stilte bij een prachtig meer, bij een 
fascinerend uitzicht vanaf een bergtop of in het lied van een zangvogel in 
het bos. Een ander zal God zomaar vinden in een minuscuul kapelletje ver 
weg of gewoon in Nederland. 
 
Bijbels gesproken hoort afwezigheid niet echt bij God, het is eerder iets dat 
tegen Gods wezen ingaat. God is een relationele God die altijd naar ons op 
zoek is en niets anders hoopt dan dat wij Hem zullen vinden. 
Als in de Bijbel God afwezig is, heeft dat vaak te maken met het kwaad dat 
mensen op aarde verrichten. Waar mensen niet meer naar Gods wet leven 
en denken het zelf wel aan te kunnen, daar wordt Gods afwezigheid het 
meest pijnlijk gevoeld. Bij weerzinwekkende wreedheden voelt God zich 
niet thuis, dan is Hij de grote afwezige. Is dat God te verwijten? 
God is ooit een relatie met mensen aangegaan; Hij heeft de mens grote 
vrijheid gegeven om zelf keuzes te maken in het leven. Wij zijn niet 
geschapen als robots die automatisch Gods wil doen, maar als 
weldenkende wezens van wie God hoopt dat zij het goede zullen doen voor 
medemens en schepping. 
 
Als God voor ons idee afwezig is, is dat iets dat God vreemd is. Iets wat 
niet bij God hoort, maar soms echt even niet anders kan. Ten diepste heeft 
God immers het goede met de wereld voor en met alle wezens die daarop 
groeien en bloeien. Wij mensen zijn het die het meeste kwaad in de wereld 
veroorzaken. 
Gods aanwezigheid en afwezigheid liggen heel dicht bij elkaar. Het is een 
kwestie van spreken of zwijgen, van je omkeren en God vinden of niet. 
 
(Naar een tekst van Marjo Korpel)   
 
 
ALLE BEETJES HELPEN 
 
Onze aarde warmt op met alle gevolgen van dien. Wat we er als eenling 
aan kunnen doen is zo weinig. Heeft het wel zin om mee te doen aan het 
verduurzamen van onze planeet? Maar het probleem is te groot om niks te 
doen! 
 
De noodklok wordt geluid: wij mensen vernietigen het milieu door onze 
overmatige consumptie en door het gebruik van fossiele brandstoffen.   
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Als we zo doorgaan stevenen we af op een grote maatschappelijke 
ontwrichting. De impact is voor ons gewone mensen nauwelijks te bevatten 
en te beïnvloeden. 
Joyce Sylvester, lid van de PvdA, betoogt dat we in onze eigen omgeving 
er best wat aan kunnen doen, hoe klein ook: ‘Het huis is zo goed als 
mogelijk geïsoleerd, spaarlampen zijn ingedraaid, in de douche staat een 
zandloper, waar het kon heb ik tegels uit de tuin verwijderd en we hebben 
een regenton aangeschaft en het afval wordt netjes gescheiden.’ 
Maar niet iedereen loopt over van bewustzijn, merkte ze. 
Toen ze de hond uitliet en meteen het plastic afval buiten zette, kwam net 
de buurman langs: ‘Ja, je doet zo je best. Maar mijn moeder woont hier op 
een paar honderd meter vandaan en daar gooienn ze alles nog bij elkaar in 
de vuilniszak. Het heeft toch allemaal geen nut; het is een druppel op een 
gloeiende plaat.’ 
 
De woorden van de buurman bleven nagalmen in haar hoofd. ‘Als we 
allemaal zo denken als de buurman en zijn moeder, dan zijn we 
opgegeven’, dacht ze verontwaardigd. 
Ze zocht de buurman op, ging het gesprek aan en…overtuigde hem. Hij 
beloofde beterschap.  
Hij zou het gaan navragen bij de vuilophaaldienst, waarom niet overal het 
afval werd gescheiden. En hij zou zijn moeder eens bijpraten. 
Weer op weg naar huis, was Joyce blij dat ze de stoute schoenen had 
aangetrokken. Iedere persoon die je meekrijgt om het milieu te verbeteren 
verdubbelt de aanpak. Al is het maar op hele kleine schaal: ergens moet 
het beginnen. 
 
(Joyce Sylvester werd in 2008 de eerste vrouwelijke burgemeester van 
Surinaamse afkomst in Nederland) 
  

 
DE VUILNISWAGEN 
 
Iets niet persoonlijk opvatten. De ‘wet van de vuilniswagen’: een kort en 
inspirerend verhaal over loslaten. 
 
Op een dag pakte ik een taxi en we vertrokken naar de luchthaven. De 
taxichauffeur reed keurig op de rechterrijstrook, toen er plotseling een auto 
vanaf een parkeerplaats de weg op schoot. De taxichauffeur ging vol in de 
remmen, slipte en miste de andere auto op een haar na. 
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De chauffeur van de andere auto schudde met zijn hoofd en begon te 
schreeuwen naar ons. De taxichauffeur lachte en zwaaide naar de man, 
oprecht vriendelijk. Zo vriendelijk, dat ik vroeg: ‘Waarom doe je dat? Deze 
man rijdt ons bijna het ziekenhuis in!’  
 
‘Tja, dat is wat ik noem de wet van de vuilniswagen,’ zei de taxichauffeur.  
Hij legde uit dat mensen regelmatig vuilniswagens zijn. Ze lopen rond met 
vuilnis, zoals frustratie, boosheid en teleurstelling. Als hun vuilnis zich 
opstapelt moeten ze een plek vinden om het te dumpen. ‘Soms dumpen ze 
het op mij’. 
 
‘Ik vat dat niet persoonlijk op. Ik glimlach, ik zwaai, ik wens ze het 
allerbeste en ga vrolijk verder. Ik neem hun vuilnis niet aan en ik neem het 
ook niet mee naar andere mensen op het werk, thuis of op straat.’ 
 
(bron onbekend) 
 
 
TIJD 
 
Een aantal maanden geleden hebben we de klok een uur vooruitgezet: 
zomertijd. Als we richting herfst gaan, wordt de klok weer teruggezet. 
 
Wetenschappelijk onderzoek naar het terugdraaien of vooruitzetten van de 
tijd heeft opgeleverd dat de meeste basiswetten in de natuurkunde geen 
enkel probleem hebben met de richting waarin ze verlopen. De aarde kan 
bv. om de zon met de klok mee, of tegen de klok in draaien en dat zou er in 
beide gevallen normaal uitzien. Toch weten we allemaal dat de tijd niet 
zomaar terug te draaien valt. 
Tijd, tijdreizen, verleden en toekomst, het houdt de geleerden al eeuwen 
bezig. 
Je kijkt naar de klok, je ziet hoe laat het is, maar tijd is niet hetzelfde als de 
klok. Wij gebruiken die klok alleen om de tijd aan te geven. Tijd is een 
manier voor ons mensen om structuur aan te brengen in de wereld om ons 
heen. Hoe zouden we anders kunnen leven? 
 
In de Bijbel komen we twee (Griekse) woorden tegen voor ‘tijd’: chronos en 
kairos. 
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Chronos kan vertaald worden als: de meetbare tijd, de seconden en 
minuten die je weg ziet tikken op de klok. Kairos wordt vaak vertaald als 
‘het geschikte moment’ of de ‘kwalitatieve tijd’. 
Wij worden in onze maatschappij vooral gedomineerd door chronos. Onze 
agenda’s zijn vaak volgepland en we moeten haasten om dingen voor 
elkaar te krijgen. 
In de Bijbel lezen we veel vaker over kairos: kwaliteit-tijd, stilstaan in het 
moment. In het Bijbelboek Prediker staat het er zo mooi:  
 
Er is een tijd om te planten en er is een tijd om uit de grond te trekken. 
 
Er is een tijd om af te breken en er is een tijd om op te bouwen. 
 
Er is een tijd om te huilen en er is een tijd om te lachen. 
 
Er is een tijd om te treuren en er is een tijd om te dansen. 
 
Het gaat Prediker niet om een vastgestelde tijd in de agenda, maar er moet 
voor al die dingen ruimte zijn in het leven. Er moet een moment voor 
worden vrijgemaakt. 
 
In de Bijbel wordt ons niet verteld dat we zoveel mogelijk moeten doen in 
ons leven, dat we onze dagen vol moeten plannen. We worden eerder 
aangespoord om bewust met onze tijd om te gaan. We worden 
aangemoedigd om ons te richten op kairos, op de betekenisvolle 
momenten en gebeurtenissen die God ons wil geven in ons leven. We 
moeten niet vergeten om af en toe stil te staan in het moment, in plaats van 
te leven met de klok. 
 
(naar een tekst van Charlotte Verbraak) 
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Theologische Vorming 

Geïnteresseerden Rotterdam 
 
 

 
PERSBERICHT  
 
Naast de 3-jarige basiscursus geeft Theologische Vorming 
Geïnteresseerden Rotterdam korte cursussen van enkele dagdelen. 
 
Voor het komende seizoen zullen dat zijn:  
 
"Dichters en gedichten over God”: dr. Jan de Bas op 6, 13 en 27 september 
2022  
 
"Spreken gaat voor denken": dr. Otto Kroesen op 4, 11 en 25 oktober 2022  
 
"Heden en toekomst geduid in Daniël": drs. Adri van der Wal op 8, 22 en 29 
november 2022  
 
"Psalmen en Liturgie”: drs. Adri van der Wal op 10, 24 en 31 januari 2023  
 
"Dag Hammarskjöld": drs. Hermie Hummel op 7 en 14 februari 2023  
 
"Rabbijnse Midrasj - Aartsvaders”: drs.  Elsebeth Schorer op 7, 14, 28 
maart en 4 april 2023  
 
Locatie: Rotterdam, Alexanderkerk, Springerstraat 340 op dinsdagmorgens 
van 10.00 -12.30 uur.  Prijs 15 euro per dagdeel, voor de gehele cursus te 
voldoen.  
 
Dit is een ruime en goed geventileerde zaal.  
 
Voor uitgebreide info en opgaveformulier: https://tvgrotterdam.nl.  
Voor telefonische informatie: Mw. M. Koole-Godeschalk, tel. 0167-536671  
 
Desgewenst kan info op papier toegezonden worden. 
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NADENKERTJE: “vakantieganger” 
door Gertjan Roth 

 
Kijk jij ook uit naar de zomervakantie of zit het er al weer op?  
Ik weet natuurlijk niet of je in Brabant blijft of voor een verre bestemming 
kiest, maar het idee om zo maar weer een paar weken vrij te zijn, is 
natuurlijk super! 
Ik las dat Frankrijk weer hoog scoort in de top 5 van favoriete 
vakantiebestemmingen, maar ook Kroatië, Italië en Oostenrijk zijn in trek. 
De Costas van Spanje blijven voor veel gepensioneerde Nederlanders 
favoriet als overwinteringsplaats.  
Hoe dan ook, we rijden dus zo maar 1000 tot 2000 km. Gelukkig kunnen 
we onderweg bij tankstations onze (dure) brandstof aanvullen en met de 
routeplanner in of op het dashboard lukt het ons om de vakantieplek te 
bereiken. 
 
Onderstaande informatie over de plevier komt uit een evangelisatiefolder 
die jaren geleden in een winkelstraat werd uitgedeeld. Ik las de inhoud snel 
door en was gelijk onder de indruk, maar toen ik de gever wilde bedanken, 
was deze in geen velden of wegen te zien.  
 
Wist jij dat veel dieren ook regelmatig op reis gaan, vaak om te 
overwinteren? 
Neem nou de kleine Amerikaanse goudplevier. Deze vogel leeft in Alaska 
en om te overwinteren vliegt hij jaarlijks naar Hawaï. 
De vogel bereidt zich goed voor op deze reis. Hij eet zoveel wormen en 
bessen dat hij vlak voor z’n vertrek 70 gram vet aan overgewicht heeft. Het 
diertje weegt dan zo’n 200 gram als het op reis gaat.  
 
De afstand naar Hawaï is 4500 km! Er is echter één probleem. De vogel 
kan niet zwemmen, terwijl de hele reis boven zee moet worden afgelegd.  
Dat wordt dus een non-stop vlucht van 88 uur op maximale snelheid! 
Ik zal jullie de technische gegevens besparen, maar als je het verbruik van 
zijn vet-reserve uitrekent, dan is “z’n tank” leeg, terwijl deze vogels nog 800 
km moeten vliegen! De beestjes zullen dus neerstorten en verdrinken in de 
grote oceaan, want zwemmen kan de goudplevier voor geen meter! 
De consequentie daarvan is dat er binnen de kortste keren geen kleine 
Amerikaanse goudplevieren meer zijn. 
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Heeft onze Schepper zich dan verrekend? Het antwoord is NEE. God heeft 
alles perfect berekend, want Hij gaf deze vogel belangrijke informatie mee. 
Hij zei als het ware: “Beste kleine goudplevier, vlieg niet alléén, maar 
samen met andere vogels in een V-vorm.” Wanneer je dat doet, dan 
bespaar je 23% energie.  
Als ik nu nog eens reken, dan komt de vogel wél veilig op Hawaï aan en 
heeft zelfs nog 6,8 gram vet over. Verbazingwekkend toch! 
 
Wanneer de plevier op Hawaï komt, dan maakt de kleine vogel eerst even 
een mooie strandwandeling. Hij hoeft niet direct wormen en zo te zoeken.  
De vogel begroet de badgasten alsof hij zeggen wil: “Hallo, ik ben er ook. 
Doen jullie het vanavond een beetje rustig aan in die disco, want ik ben 
moe en ga vroeg m’n nest in. Morgen ben ik op tijd weer uit de veren om 
hier op het strand m’n ontbijt te zoeken. Willen jullie daar een beetje 
rekening mee houden? Al vast bedankt!” 
 
Geweldig hè, die creatieve Scheppers-activiteit, of denk jij dat deze kleine 
vogel door toeval is ontstaan en het zelf zover heeft geschopt? 
  

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=qJqPJIcIi0Uq8M&tbnid=G9l7l74RMUfuGM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.vogelsinhetwestland.nl%2Fvogelsinhetwestland.nl%2Fphotos.php%3Fstartpunt%3D150%26datumfiltervan%3D2000-01-01%26datumfiltertot%3D2012-11-03%26soortfilter%3D*%26locationfilter%3D*%26countfilter%3D*%26remarkfilter%3D*%26userfilter%3D*&ei=oGdZU-XjINKY1AXRmYCACA&bvm=bv.65397613,d.bGQ&psig=AFQjCNEqaFc8WB_9-alLxHTLTO5zPS_Chw&ust=1398454449547693
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NIEUWS UIT OUDENBOSCH 

 
BLOEMENGROET 

 
17 juli  Hans en Corrie de Gruijter  

(geboorte kleinzoon Joppe) 
  Mw. Mona Nieborg  

(ter bemoediging) 
  Mw. Els van Ettinger  

(ter bemoediging) 
 
24 juli  Dhr. en mw. Bosman (50 jaar getrouwd) 
 
31 juli   Dhr. Jack Worst (van harte beterschap) 
 
7 aug.  Dhr. en mw. Poot (25 jaar getrouwd) 
 
14 aug.  Mw. Nieborg (van harte beterschap) 
 
21 aug.  Mw. Kuik (groet van de gemeente) 
 
 
PERSONALIA 
 

Verhuisd:  

Mevr. L.G. Wendt-Slieker, Oudenbosch  

Dhr. R. Scherpenisse, Oudenbosch, naar 
Achtmaal  

BEDANKT! 
 
De aandacht die wij gekregen hebben na het tragisch ongeluk van onze 
vriendin heeft ons erg goed gedaan. Te weten dat er zo veel 
gemeenteleden met ons meeleven. 
 
Zo brengt iets verschrikkelijks ook veel positiefs. 
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Op de dag van het ongeluk is er trouwens een engel op ons pad gezonden 
in Zierikzee. En toen ik haar de volgende dag vroeg of er slachtofferhulp 
aangeboden was, was haar antwoord:” ja, maar ik ben nu op weg naar de 
dominee.”! 
 
Het zal ons nog lang bezighouden, maar proberen bij de dag te leven. 
 
Bedankt, mede namens Jan, 
Tineke Suijkerbuijk-van der Laan.  
 
 
VERJAARDAGSKALENDER (75+) 
 

17 september  Dhr. W. den Boer 

20 september  Mevr. J. Rijpsma-Leeflang 

21 september  Mevr. L.A. Weijerse-van der Waal 

22 september  Dhr. P.C. Penning 

23 september  Mevr. L.A. Breure-Breure 

25 september  Mevr. D.N. van Luijk-Rongen 

26 september  Mevr. M.A,A, den Boer-Hogeweg 

 3 oktober  Dhr. R. Reitsma 

 4 oktober  Mevr. L.M. Klomp-Nieuwkerk 

 7 oktober  Mevr. D.G. de Ruiter-Hovestad 

 7 oktober  Dhr. H.P. Steenbergen 

10 oktober  Dhr. H. Verschoor 

13 oktober  Mevr. G.A. Hartog-Bruggenwirth 

13 oktober  Mevr. T.P. Suijkerbuijk-van der Laan 

16 oktober  Mevr. L.W. Christa-Ooms 

20 oktober  Dhr. L.H. ten Bosch 

26 oktober  Dhr. H. Verspui 
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COLLECTEN 
 
18 september  Kerkbeheer  KiA, Zending Syrië 
 
25 september  Kerkbeheer  KiA, Zending Colombia 
 
 2 oktober  Kerkbeheer  Kerk & Israël 
      H.A.: Voedselbank 
 
 

 
 
 9 oktober  Kerkbeheer  Missionair Werk 
 
16 oktober  Kerkbeheer  KiA, Zending Indonesië 
 
23 oktober  Kerkbeheer  Stichting Leergeld 
 
30 oktober  Kerkbeheer  Ned. Bijbelgenootschap 
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NIEUWS UIT GASTEL & KRUISLAND 

 
VERKORTE NOTULEN VAN DE KERKENRAADSVERGADERING  
OP 11 JULI 2022 
 
Welkom van Ina, speciaal voor Jolanda die Erna gaat vervangen als 
diaken. 
 
Opening door Wilma: Na het openingslied ‘Hoe groot is uw trouw, o Heer’, 
vertelt ze over de conferentie waar ze geweest is. (Een vervolg van een 
vorige keer). Kern: God blijft trouw; laten wij volharden en blijven geloven in 
de bloei van de kerk. Ze besluit met een gebed. 
 
1.  De notulen van 23 mei j.l. worden getekend. 
     Rebekka Slager neemt afscheid van de KND op 31 juli, i.p.v. 17 juli. 
     Het nieuwe beleidsplan wordt na 14 augustus getekend; het heeft dan 
     ter inzage gelegen. 
     De oude Paaskaars is weggebracht naar Kathy Kwok. 
 
2.  Erna Wijnants is na 13 jaar aftredend als diaken. Jolanda v. Eekelen 
     vervangt haar. 

Het notuleren van de vergaderingen gebeurt voortaan afwisselend door 
Nel Kuijlen en Marga v. Alphen, waarbij Lenie in ’t Veld eventueel invalt. 
Als dat niet bevalt kan er iemand van buiten de kerkenraad aangesteld 
worden om te notuleren. 

 
3. Er is geen noemenswaardige post te melden. 
  
4.  Pastoraat 
     Mevr. D. de Wit ligt in het ziekenhuis voor onderzoek.  
     Mevr. D. de Jong verhuist 14 juli van Wiekendaal naar Blankershof 40. 
     Nu Tannie gestopt is met haar bloemenzaak, zullen de bloemen voor de 
     kerk meestal bij de Jumbo vandaan komen.  
 
5.  Evaluatie erediensten 
     De diensten die door Gerarde, Ds. Taselaar en Dhr. De Bruijn zijn 
     verzorgd worden positief beoordeeld. Bij de kerkdienst die door  
     ds. P. de Nooij werd geleid, was zij soms moeilijk verstaanbaar. 
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6. Komende diensten 
Op 17 juli, als er een wisseling is in de diaconie, wordt er koffie 
gedronken na de dienst. 
De startzondag op 11 sept. heeft als thema ‘Aan tafel’. Marga, Lenie, 
Gerarde en Jolanda gaan er mee aan de slag. 

 
7/8. De jaarrekeningen van diaconie en kerkrentmeesters  
    worden besproken en goedgekeurd. 
    De diakenen hebben verder geen mededelingen. 
    Kees Brouwers en Adrie v. Eekelen hebben het tuinhuis op het kerkhof 
    van Kruisland opgeknapt. 
    In Oud Gastel groeit er veel onkruid tussen de bestrating v/h kerkhof. 
    Adrie weet misschien raad.  
 
9.  De kindernevendienst heeft op 13 en 14 aug. een ‘uitje’. De 4 á 6 
     kinderen blijven slapen in de kerk en worden op zondag betrokken bij de 
     kerkdienst. 
 
10.Gemeenteavond  
     Ons plan om dit jaar nog een Gemeenteavond te organiseren (met als 
     titel: ‘naar een duurzame toekomst’) zou i.p.v. met Oudenbosch ook met 
     de Katholieke kerk uit Oud Gastel samen gehouden kunnen worden. 
     Lenie zoekt contact met hen. 
 
11. Uitje kerkenraad: zondag 31 juli 
      Na de kerkdienst verzamelen we in Steenbergen voor een High Tea, 
      gevolgd door een stadswandeling.  
 
12. Rondvraag 
     Nelleke: Dick wordt eerstdaags geopereerd aan staar. 
     Lenie: Er is iemand opgegeven voor de vakantieweek in Doorn, nu in 
     oktober. 
     Wilma: Oude boeken en tijdschriften in de consistorie zijn uitgezocht en 
     verzameld in een tas. Wie er nog wat van wil hebben, kan uitzoeken. 
  
Wilma sluit de vergadering met een gebed. 
 
De volgende vergadering is op ma. 29/8 om 19.30 uur  
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BLOEMENGROET 
 
17 juli  Fam. v. Alphen-Franssen (40 jaar getrouwd) 

                    Mevr. E. Wijnants-Odijk (afscheid diaconie) 

                      Mevr. J. v. Eekelen-v/d Werf (bevestigd als diaken) 

24 juli   Dhr. P. Slager (verj.)  

31 juli  Dhr. T. de Jong (operatie) 

07 aug.  Dhr. H.H. Messemaker (verj.) 

           Fam. Van Schadewijk-Broier (30 jaar getrouwd)) 

14 aug  Dhr. D.J. Kardux (verj.) 

              Mevr. J.S. Weyenberg (verj.)      

21 aug.  Mevr. H. van Wensen-Noteboon (verj.) 

              Fam. Langeweg-De Ruijter (50 jaar getrouwd) 

              Fam. Molenaar-Zoetemeijer (35 jaar getrouwd) 

28 aug.  Dhr. N.M.C. Saarloos (verj.) 

             Mevr. C.A.E. Dijkers-Roubos (operatie) 

 
 
 
COLLECTEN  
 
De eerste collecte is voor Kerkbeheer.    
 
De derde collecte bij de dienst van half 11 is voor kwetsbare ouderen in 
Moldavië.  
 
Bij de dienst van 9 uur is het de Bloesemcollecte voor eredienst en 
pastoraat. 
 
De tweede collecte heeft steeds een wisselende 
bestemming: 
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11 sept.  Landbouw in Rwanda (KIA) 

18 sept. Zending Syrië (KIA) 

25 sept. Zending Colombia (KIA) 

02 okt.  Leger des Heils 

09 okt.  Missionair werk Pioniersplekken 

16 okt  Zending Indonesië (KIA) 

23 okt.  Zending Zambia (KIA) 

30 okt.  Orgelfonds 
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BANKREKENINGNUMMERS KERKRENTMEESTERS EN DIACONIE 
 
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS OUDENBOSCH 
 
Bankrekeningnr.: NL29RABO0373726953 
   t.n.v. Protestantse Gemeente Oudenbosch 
 
 
 
DIACONIE OUDENBOSCH 
 
 
Bankrekeningnr.: NL60RABO0373738714 
   t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oudenbosch 
  

============================== 
 
 
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS GASTEL & KRUISLAND 
 
 
Bankrekeningnr.  NL71 RABO 0373 7240 63  
   t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland 
 
 
DIACONIE GASTEL & KRUISLAND 
 
Bankrekeningnr.  NL94 RABO 0373 7381 02  
   t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Gastel  
   en Kruisland 
 



-KERKKLOK- 
 

-26- 

 

  



-KERKKLOK- 
 

-27- 

 

 
 
 



-KERKKLOK- 
 

-28- 

 

DE EREDIENST 
 
OUDENBOSCH 
 
11 september  9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
, 
18 september 10.30 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, Startzondag, 
     In het Arboretum 
 
25 september  9.00 uur Ds. H.J. Inkelaar 
 
 2 oktober  10.30 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, viering H.A. 
 
 9 oktober   9.00 uur Mw. B. de Waal, Zegge 
 
16 oktober 10.30 uur Ds. H.J. Inkelaar, (gevolgd door lunch 
     en filmmiddag) 
 
23 oktober  9.00 uur Ds. P. de Nooij, Den Haag 
 
30 oktober 10.30 uur Ds. P. Taselaar, Ridderkerk 
 
 
 
GASTEL & KRUISLAND 
 
11 september 10.30 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, Startzondag 
 
18 september  9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
 
25 september 10.30 uur Ds. H.J. Inkelaar 
 
 2 oktober   9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, viering H.A., 
     koffie drinken  
 
 9 oktober  10.30 uur Mw. B. de Waal, Zegge 
 
16 oktober  9.00 uur Ds. H.J. Inkelaar 
 
23 oktober 10.30 uur Ds. P. de Nooij, Den Haag 
 
30 oktober  9.00 uur Ds. P. Taselaar, Ridderkerk 
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