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

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

 
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   
Ouderlingen  : Dhr. G.J. Roth 203860 
Diakenen  : Mevr. C. Groothoff 329525 
Geluidsdienst  : Dhr. J.P. Snikkers  
Crèche   : Mevr. L. Breen 06-21604935 
Kindernevendienst : Mw. B. Maranus 321526 
Soos voor ouderen : Mevr. J. van der Kruijk 311912 
Koster   : Mevr. W. Ros 315851 
Brugdienst  : Mw. G.C. de Jong  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. N. Kuijlen 0165-512200 
Preses (ouderling/ 
kerkrentmeesters  : Mw. I. van Eekelen-Nouwen  06-12762780 
Ouderlingen  : Mevr. W. Welten 06-20547477 
Diakenen  : Mevr. J. van Eekelen 06-22776982 
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 
 
Mee gaan met Jezus op Zijn weg, en ruimte maken in ons leven 
Op woensdag 22 februari begint de Veertigdagentijd. We gaan op weg 
naar Goede Vrijdag en Pasen. In gedachten reizen we met Jezus mee, op 
de weg naar Jeruzalem. In de Evangeliën kunt u het lezen, bijvoorbeeld in 
Marcus 10 (vanaf vers 32, tot het eind van het evangelie Marcus 16 vers 
20) 
Daar zal Hij veroordeeld worden als een misdadiger, sterven aan het 
kruis, begraven worden in een graf en op de derde dag opstaan uit de 
dood. In de vroegere Protestantse traditie heette deze tijd de ‘Lijdenstijd’, 
met daarin de zeven ‘lijdenszondagen’. Zoals de naam laat zien, lag de 
nadruk daarbij vooral op het stil staan bij het lijden van Christus. 
Overigens niet alleen, maar wel in het bijzonder in Zijn laatste dagen. 
Tegenwoordig noemen de meeste kerken het de Veertigdagentijd. Dit in 
aansluiting bij de Rooms-Katholieke traditie (waar het ook wel de 
Vastentijd wordt genoemd.) Daarbinnen vallen zes zondagen, die niet 
meegeteld worden bij de veertig dagen (anders waren het dus 46 dagen.) 
De zondag geldt weer niet als vastendag. 
Er zijn verschillende kerkelijke tradities en ook binnen onze gemeenten 
wordt het verschillend beleefd. Er zijn gemeenteleden die zich in deze tijd 
ook bepaalde beperkingen opleggen, die bijvoorbeeld niet of minder 
snoepen, geen wijn drinken, geen vlees eten of zelfs een combinatie 
daarvan. Waar het omgaat in deze tijd is dat we ruimte maken in ons 
leven om ons toe te wenden naar God. We hebben Hem nodig. Zijn 
verlossing, zijn genade en goedheid alle dagen van ons leven en in deze 
tijd voor Pasen. Het is mooi als je diensten meemaakt, je wordt zo 
meegenomen op die weg naar Goede Vrijdag en Pasen! 
Hoe leven wij dagelijks in geloof en vertrouwen? Waar draait het om in 
ons leven? Wat is het meest belangrijk? Als we kijken naar hoe we onze 
tijd besteden, dan geeft dat iets aan. Onze tijd gaat op aan leven, werken, 
onze telefoon en computer, sociale verplichtingen etc. En hoe verhoudt 
het zich met betrekking tot ons geloven, tot de tijd die we besteden aan 
gebed, aan naar de kerk gaan en actief zijn, en aan ons innerlijke leven? 
Wat beweegt ons diep van binnen? Wat zijn onze beweegredenen, onze 
drijfveren? En hoe verhoudt zich dat tot de Bron van ons leven?  
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Een hoop vragen. De uitnodiging is om daar stil bij te worden, in de tijd die 
voor ons ligt.   
Jezus is de weg gegaan voor ons. We hoeven onszelf niet te bewijzen. 
We mogen ons toevertrouwen aan God onze Vader, aan Jezus onze 
Redder en Heer, en aan de Heilige Geest, als Gids op onze levensweg.  

(ds. Charlotte Inkelaar-de Mos) 
 
 
VAN DE REDACTIE 
 
Voor ons ligt een nieuw jaar met 8 blanco kerkklokedities, die hopelijk 
weer door u ingevuld gaan worden. Men zegt wel eens: jij maakt de 
kerkklok, maar eigenlijk wordt hij gemaakt door u/jullie allemaal. Het 
meeste komt gewoon bij mij binnen en ik moet alleen zorgen dat alles 
netjes in de goede volgorde, de goede opmaak, het goede lettertype (arial 
11) en zonder typefouten erin komt staan. (Overigens best nog wel eens 
een klus…). 
Ger zorgt er dan vervolgens voor dat e.e.a. wordt verluchtigd met plaatjes 
e.d. en dat hij “drukklaar” wordt gemaakt. 
Om weer verzekerd te zijn van uw inzendingen volgen hieronder de 
inleverdata voor het komende jaar. 
 

Inleveren  Bezorging (ongeveer) 
Editie 2 19 maart  29 maart 
 3  7 mei   17 mei 
 4 25 juni    5 juli 
 5 13 augustus  23 augustus 
 6 24 september   4 oktober 
 7 29 oktober   8 november 
 8 10 december  20 december 
 
In deze editie weer veel prachtige artikelen. We kijken uit naar het 
Kloosterweekend, onze ds. Charlotte wordt beroemd op internet, 
vertrouwenspersonen stellen zich voor, er zijn weer mooie artikelen van 
Erna, er is goed nieuws van Proeven en Smaken en nog veel meer. 
Kortom, veel te lezen. Veel plezier daarbij! 
 
N. Blok 
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UIT DE PASTORIE 
 
Van de zomer kreeg ik de vraag of ik wat stukjes wilde schrijven voor de 
P.K.N veertigdagentijdkalender. Zo gezegd, zo gedaan. In december 
kreeg ik een vervolg vraag. Of ik ook mee wilde werken aan een aantal 
bijbehorende filmpjes. Nu ben ik niet zo’n mediagenie, maar toch heb ik 
‘ja’ gezegd. Vorige week zijn er dus ook een vijftal filmpjes opgenomen die 
op de bijbehorende dagen op internet te zien zijn. Als je je abonneert op 
de digitale veertigdagen kalender, krijg je ook die link aangereikt.  
De achterliggende gedachte is dat onze landelijke kerk op die manier ook 
een wat jongere generatie probeert te bereiken, zoals dertigers en 
veertigers. Dat is op zich een mooie doelstelling, dus heb ik meegewerkt 
‘op hoop van zegen’. Op dit moment weet ik nog niet wat het geworden is, 
dus is het misschien riskant u erop te attenderen. Tegelijkertijd: Ik wil hier 
niet geheimzinnig over doen, zodat u het misschien per toeval hoort. Het 
was een kleine uitdaging, maar soms is het goed uitdagingen aan te gaan.  
 
(Charlotte Inkelaar-de Mos) 
 
 
BIJ DE DIENSTEN  
 
In de dienst van zondag 26 februari om 10.30 u in Oudenbosch nemen we 
afscheid van de ambtsdragers Ben van Es als diaken en Gertjan Roth als 
ouderling (en als voorzitter van de kerkenraad.)  Dat is jammer, maar ze 
hebben beiden er op verschillende manieren vele jaren trouwe dienst in 
de kerk op zitten. 
We zijn blij dat Hanneke Boom als ouderling nog een periode door wil 
gaan! Zij wordt dus herbevestigd. In deze dienst vieren we ook samen het 
Avondmaal. 
 
De zondag erna, op 5 maart, zullen zowel in Oud Gastel om 10.30 uur als 
in Oudenbosch om 9 uur de beide vertrouwenspersonen Baptist Snoek uit 
Oud Gastel en Ingrid Smolders uit Oudenbosch aan u voorgesteld 
worden. Ze zullen ook kort vertellen wat ‘vertrouwenspersoon zijn’ 
inhoudt. 
 
Charlotte Inkelaar-de Mos 
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GEBED 
 
Heer, U bent de Bron 
van Leven. 
Ook de Bron van mijn 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. 
U bent het die mij draagt 
van dag tot dag 
en tot in eeuwigheid. 
 
Heer, U bent mijn leven. 
Dat ik - altijd- in U mag zijn. 
Levende Heer, stil mijn dorst. 
Ik verlang naar U.  
 
Dat ik met U mee mag gaan op Uw weg, 
op mijn weg door het leven. 
 
 
KLOOSTERWEEKEND 2023 in Oosterhout, Paulusabdij. 
Een kans om Palmzondag te vieren in het klooster!  
van vrijdagavond 31 maart tot en met zondag 2 april 16 uur 
 
Al eerder aangekondigd, maar nu is het zover dat u zich daadwerkelijk 
kunt opgeven voor het kloosterweekend. Het is heerlijk om niet ver te 
hoeven rijden op weg naar ons weekend. 40 kilometer, een half uur 
ongeveer, en u kunt tot rust komen in de mooie, grote Paulusabdij in 
Oosterhout. Dat is één van de 3 kloosters in de “Heilige Driehoek”. 
Uiteraard hopen we ook volop te kunnen genieten van de ruime tuin, en 
mogelijk van de winkel waar Abdijkaas wordt geproduceerd!  
We zijn daar aan het begin van de Stille Week. Op zondag is het 
Palmzondag en dat wordt op een bijzondere manier gevierd in het 
klooster!  
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Waarschijnlijk zal het thema te maken hebben met de Stille of Goede 
week. Wat vieren we eigenlijk, en waarom? Ook kunt u weer een 
ontspannen programma op de zaterdagavond verwachten.  
 
U mag zich vanaf nu aanmelden bij Harm-Jan en Charlotte Inkelaar, 
inkelaar@dds.nl. Dan houden wij u op de hoogte van de verdere 
ontwikkelingen. 
Wees welkom en nodig anderen uit! Uit ervaring blijkt dat het een 
laagdrempelig weekend is, waar gemeenteleden, en niet-gemeenteleden 
welkom zijn!  
 
Namens de kloostercommissie,  
Jacko en Arja van Dongen, Harm-Jan en Charlotte Inkelaar  
 
 
 
 

 

mailto:inkelaar@dds.nl
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VERTROUWENSPERSOON 
 
Beste gemeenteleden, 
 
Mijn naam is Ingrid Smolders-Polhaar. Inmiddels 
61 jaar oud. Getrouwd met Jos en samen hebben 
wij 3 volwassen zonen. 
Jaren geleden, toen de kinderen nog klein waren,  
heb ik veel vrijwilligerswerk gedaan bij de kerk van 
Oudenbosch. Verder heb ik jaren de 
Kindernevendienst gedraaid en de Brugdienst 
opgestart. Uiteindelijk ben ik ook ouderling geweest. Zodoende ben ik een 
beetje op de hoogte van de ins en outs van het kerkenwerk. 
Afgelopen 20 jaar was ik werkzaam als verpleegkundige in de Thuiszorg 
(TWB). Later ben ik gaan werken bij vaste patiënten met een Persoons-
gebonden budget. Ook heb ik een aantal jaren les gegeven aan ZZP’ers, 
die bij TWB kwamen werken. 
Veel mensenkennis en levenservaring opgedaan. 

 
Toen ik met vervroegd pensioen ging, werd mij gevraagd of ik 
vertrouwenspersoon wilde worden voor onze gemeente. Inmiddels 
gewoon gemeentelid, dus onafhankelijk. Ik ben deze nieuwe uitdaging 
aangegaan! 
 

Mijn naam is Baptist Snoek, ik woon in Oud 
Gastel. Door de kerkenraad van de Protestantse 
gemeente Oud Gastel/Kruisland en de kerkenraad 
van de Protestantse gemeente Oudenbosch ben 
ik gevraagd om vertrouwenspersoon te worden, 
samen met Ingrid Smolders. 
Ik heb hier ja op gezegd. Inmiddels hebben Ingrid 
en ik hiervoor de cursus ‘vertrouwenspersoon’ 
gevolgd, welke gegeven wordt door het Meldpunt 

SMPR (seksueel meldpunt in pastorale relaties).  
Voor diegenen, die mij niet kennen: ik ben 67 jaar, vele jaren getrouwd 
met Mieke de Ruiter en wat minder jaren (3) met pensioen. Ik ben 
werkzaam geweest voor het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemers-
verzekeringen). In mijn laatste functie als jurist op de afdeling Bezwaar en 
Beroep, leidde ik o.a. hoorzittingen in bezwaarprocedures en vertegen-
woordigde ik het UWV bij de diverse rechtbanken in den lande. 
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In dergelijke procedures word je geconfronteerd met mensen die zich niet 
gehoord voelen in de voorliggende onderzoeken/procedures, die zich 
onder druk gezet voelen, soms het calimero-effect. Gelukkig niet altijd, 
maar toch. 
 
Door o.a. #Metoo, the Voice en DWDD (Matthijs van Nieuwkerk) heeft 
grensoverschrijdend gedrag (en wat dit teweeg brengt) veel aandacht 
gekregen. 
Instanties waar mensen met elkaar omgaan (en waar is dit niet…) wordt 
gevraagd na te gaan of veiligheid in deze relaties voldoende geborgd is. 
PKN Oud Gastel/Kruisland en PKN Oudenbosch hebben deze 
verantwoordelijkheid onderkend. 
Op de site van beide gemeenten vindt u e.e.a. terug onder het kopje 
‘veilige kerk’ (Oud Gastel) en kopje ‘kerkenraad/beleidsplan’ 
(Oudenbosch).   
Het is inderdaad belangrijk dat de kerk een veilige plek biedt voor 
iedereen. Als wij, in de functie van vertrouwenspersoon, hierin een 
bijdrage kunnen leveren, dan willen wij dat van harte doen. 
In de kerkdienst van 5 maart a.s. zal aandacht besteed worden aan de 
positie van vertrouwenspersoon, zowel in Oudenbosch als Oud Gastel. 
Wij zullen dan ook als vertrouwenspersoon voorgesteld worden. 
Voorafgaande aan deze kerkdienst, hebben wij op 4 maart een 
bezinningsochtend met beide kerkraden. Het is goed om elkaar over en 
weer te informeren, wat wij voor elkaar kunnen betekenen, wanneer de 
situatie aan de orde is die we niet willen. 
 
Ingrid Smolders 
Baptist Snoek 
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Beste gemeenteleden, 
 
Op D.V. zondag 5 maart viert uw kerkkoor zijn 50 jarig jubileum en iets 
vieren doe je niet alleen, maar dat doe je met elkaar. 
Daarom nodigen we als kerkkoorbestuur u uit op zondag 5 maart 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 en een optreden van het 
kerkkoor, waarin we God willen danken voor al deze jaren van zangplezier 
ter ere van zijn naam. 
 
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 en/of  een wijnje. 
Tevens geeft het u de mogelijkheid om onze dirigent Ger Blok en de 
koorleden te bedanken voor hun inzet tijdens al deze jaren.  
 
In het bijzonder willen we ook de gemeenteleden van de Protestantse 
gemeente in Oud-Gastel/Kruisland uitnodigen en bedanken voor de vele 
jaren dat er diverse gemeentleden trouw ons koor hebben bezocht en 
mede hun inzet en kracht hebben gegeven aan de muzikale uitvoeringen 
in beide kerken. 
 
Namens het koorbestuur 
 
Ger Blok, Peter Slager en Ben van Es
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CHRISTENVERVOLGING 
 
Anno 2022 worden 360 miljoen christenen wereldwijd vervolgd om hun 
geloof. Afghanistan en Noord-Korea spannen de kroon… 
 
Eén op de zeven christenen wordt onderdrukt vanwege zijn geloof. Een 
vreselijk getal, dat je onwillekeurig op gedachten brengt als: wat als het 
mij zou overkomen? Zou ik voor Jezus blijven kiezen? Op God vertrouwen 
in zo’n situatie? Hoe blijf je staande als je wordt vervolgd en kun je je 
daarop voorbereiden? De stichting Open Doors probeert christenen die in 
de knel zitten te helpen. 
 
De directeur van Open Doors, Ruud Kraan, zegt:’Het rare is, in landen 
waar voorheen godsdienstvrijheid heerste, hebben christenen soms niet 
door dat er vervolging komt. Achter hun rug voltrekt zich een stille 
revolutie: door migratie en bevolkingsgroei neemt het percentage moslims 
er snel toe, waardoor alles verandert.’ Christenen moeten dan rekening 
houden met vervolging. Maar hoe bereid je je op zoiets voor? 
‘Open Doors’ besteedt daar veel aandacht aan. Ze bieden christenen in 
landen waar vervolging de kop opsteekt een training aan met de naam 
Standing Strong Through the Storm (staande blijven tijdens de storm). Die 
bestaat uit Bijbelstudie en praktische informatie, bv. over de juridische 
positie van christenen. 
Opmerkelijk is dat vervolgde christenen meestal niet met ons willen ruilen. 
De verleiding om hier slap en halfbakken te worden – een lauw geloof te 
krijgen – daar willen ze niet aan. Wat Ruud Kraan opvalt is, hoe 
gepassioneerd ze zijn om hun geloof te delen. Het is echt het dierbaarste 
in hun leven! 
 
In 2016 was er een Nigeriaanse pastor op de Open Doors-dag. Zij had 
gezien hoe haar echtgenoot werd doodgeschoten door leden van de 
islamitische organisatie Boko Haram. Ze vroegen haar man: ‘Ben je 
moslim of heiden?’ Hij antwoordde: ‘Geen van beide. Ik ben christen.’ 
Daarop lieten ze de man knielen en executeerden hem ter plekke. Was 
zijn vrouw niet enorm getraumatiseerd door deze gebeurtenis? Ze zei: 
‘Het feit dat mijn man op dat moment koos voor trouw aan Jezus, geeft mij 
elke dag weer kracht.’ Alle aanwezigen waren diep onder de indruk. 
Er zijn ook christenen die onder de druk bezwijken en publiekelijk worden 
gedwongen hun geloof af te zweren – maar van binnen blijven ze stilletjes 
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wel in Christus geloven. Veel mensen vinden steun bij medechristenen en 
hechten er veel waarde aan om naar hun kerk te gaan. 
 
Open Doors helpt kerken waar ze kunnen. Het gaat dan niet alleen om 
Bijbels, maar ook om noodhulp: voeding, kleding, onderwijs en training. 
Vaak worden ook de mensen van buiten de kerk – bv. moslims - 
geholpen, omdat er vanuit de plaatselijke moskeeën weinig hulp komt. Zo 
was er in Afrika een moslimdorp waar christenen de plaatselijke 
waterpomp niet mochten gebruiken. Open Doors zorgde voor een paar 
‘christelijke’ waterputten, die nadrukkelijk openstaan voor alle bewoners. 
Zoiets maakt wel indruk. 
 
(naar een tekst van Petra Butler)  
 
 
 
OPVANG VAN ASIELZOEKERS 
 
De omgekeerde vlaggen vragen alle aandacht. De protesten in Tubbergen 
(Overijssel) en Bant (Noordoostpolder) stonden in de volle schijnwerpers 
van de pers. Het gescheld op asielzoekers, de rotte eieren die naar de 
buitenslapers in Ter Apel werden gegooid of het onbekende goedje een 
paar dagen later, waardoor asielzoekers buiten bewustzijn raakten… 
‘Het land staat in brand!’ riep Caroline van der Plas 
(BoerBurgerBeweging) verontwaardigd bij de algemene beschouwingen. 
Allen lijken in verzet tegen allen. Er zijn echter zo veel andere verhalen te 
vertellen. 
 
Begin september ging er een noodoproep naar de kerken in Groningen en 
Drenthe. De situatie in Ter Apel was onbeheersbaar geworden. Er sliepen 
steeds meer mensen buiten, onder steeds erbarmelijker omstandigheden. 
Of de kerken konden helpen? Op 3 september zou er een overleg zijn, 
onder leiding van het INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven 
met Asielzoekers).  
Deze organisatie organiseerde al in de jaren tachtig van de vorige eeuw, 
mede het kerkasiel voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De directeur van 
INLIA zei ooit: ’Kerken zijn onze stabiele basis. Wanneer zij hun 
handtekening onder de overeenkomst zetten, weet je dat ze zich niet 
terug zullen trekken. Ook niet bij de politieke tegenwind die we vandaag 
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kennen. Dat komt doordat zij hun opvattingen niet baseren op wat goed in 
de markt ligt, maar op de barmhartigheid van God.’ 
 
In de jaren daarna is het INLIA een stuk professioneler geworden. In 
Groningen richtte het een voormalig hotel en een oud cruiseschip in voor 
asielzoekers. Vlakbij de plek waar het cruiseschip zou worden afgemeerd, 
wonen families die werkzaam zijn op de kermis en in oliebollenkramen. Zij 
verzetten zich hevig tegen de komst van zo veel asielzoekers. De 
directeur van INLIA zocht contact met hen. Hij trad niet in discussie maar 
zei hun zorgen te begrijpen. ‘En zouden jullie een oliebollenkraam willen 
neerzetten als het schip aankomt?’ INLIA zou alles betalen. Daar hadden 
de families wel oren naar. De eerste contacten met de asielzoekers waren 
zo snel gelegd. Een paar uur later waren ze met elkaar aan het 
voetballen… 
 
3 september dit jaar was er het overleg met de kerken in het noorden. Er 
werden 8 of 9 mensen verwacht; er kwamen er meer dan 50! Die mensen 
gingen de volgende dag al aan de slag, met honderden bedden. Zo ook in 
de kerk van Roden. In de bijzalen werden tien vrouwen en 7 kinderen 
gehuisvest; ze komen uit Syrië, Somalië en Eritrea. Een badkamer is er 
niet. ‘Ze kunnen wel bij ons douchen’, zeiden een aantal mensen die 
rondom de kerk wonen. Andere vrijwilligers wezen hun de weg naar de 
winkels. Twee weken later kookten de opgevangen vrouwen voor alle 
vrijwilligers een maaltijd. Het was een mooie en kwetsbare avond, want 
niemand weet hoe lang de groep asielzoekers bij hen kan blijven of wat er 
met hen gebeurt. Daar liggen sommige vrijwilligers wakker van; zij gunnen 
deze vrouwen een veilige toekomst. 
(naar een tekst van Sybrand van Dijk) 
 
 
 
VAN SLAVENHANDELAAR TOT VOORVECHTER VAN DE ‘ZWARTE’ 
KERK 
 
John Newton ( 1725-1807) was een Britse slavenhandelaar en verstokt 
atheïst. Als door een Godswonder overleeft hij twee schipbreuken, komt 
tot geloof en gaat preken. Hij is ook de schrijver van het gedicht ‘Amazing 
Grace’, dat zal uitgroeien tot een beroemd gospellied. Een lied dat nauw 
verbonden is met de ‘zwarte’ kerk in de Verenigde Staten. 
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Van God noch gebod wilde hij weten. De jonge John probeert mensen 
bewust van het geloof af te praten met zijn gespot en gevloek. Na een 
stormachtige jeugd belandt de Brit op een slavenschip en werkt hij voor de 
Royal Navy actief mee aan de deportatie van Afrikanen naar Amerika. 
Genade! Daar smeekt John om als hij twee keer in een zware storm komt 
met zijn schip. 
Terwijl John mensen overboord ziet slaan, blijft hij wonder boven wonder 
in leven. Het werpt hem terug op oude Bijbelteksten en de woorden van 
zijn gelovige moeder. Mede door het beroemde boek ‘De navolging van 
Christus’ van Thomas a Kempis, bekeert John zich (al duurt het nog een 
tijdje voordat hij zich openlijk afkeert van de slavenhandel). 
Het kan verkeren in het leven: John wordt priester in de Anglicaanse Kerk. 
Als hij een preek voorbereidt over het Bijbelboek Kronieken, waar (koning) 
David zich verwondert over Gods keuze voor hem, schrijft John het 
gedicht: ‘Amazing Grace’, dat later zou uitgroeien tot misschien wel het 
beroemdste gospellied aller tijden. 
Tot zijn dood preekt de inmiddels blinde Newton in een kerk in Londen. Hij 
heeft zich in de jaren daarvoor ontpopt als activist voor de afschaffing van 
de slavernij en heeft daarbij veel invloed op anderen.  
 

Amazing Grace, how sweet the sound 
That saved a wretch like me 

I once was lost, but now I’m found 
Was blind but now I see 

 
Verbazingwekkende genade, hoe zoet het geluid 
Dat redde een stakker als ik 
Ik was ooit verdwaald, maar nu ben ik gevonden 
Was blind, maar nu zie ik 
 
John Newton schreef het gedicht ‘Amazing Grace’ in 1772, William Walker 
componeerde de melodie in 1835. Vanaf dat moment kon het lied 
uitgroeien tot misschien wel de grootste gospel aller tijden. 
Newton had veel invloed op o.a. William Wilberforce. Deze Engelsman 
wordt op 21-jarige leeftijd lid van het Lagerhuis. Een jaar later later sluit hij 
zich aan bij de Anglicaanse Kerk en hij twijfelt of hij wel in de politiek moet 
blijven. Het is John Newton die hem op het hart drukt dat wel te doen – 
een advies met grote gevolgen. 
In 1789 spreekt William Wilberforce zich voor het eerst openlijk uit tegen 
de slavernij en wordt hij leider van de anti-slavernijbeweging. Een maand 



-KERKKLOK- 
 

-15- 

 

na zijn overlijden in 1833 krijgen alle slaven in het Britse rijk hun vrijheid 
terug. 
 
Het lied ‘Amazing Grace’ wordt een grote inspiratiebron voor veel 
christenen. Het wordt uitgevoerd door allerlei beroemde artiesten, zoals 
Elvis Presley, Johnny Cash en Aretha Franklin. 
Tweehonderd jaar na Newton staat gospel-icoon Aretha Franklin in een 
baptistenkerk in Los Angeles om haar nieuwe album ‘Amazing Grace’ 
(met publiek) op te nemen. 
Het is ook deze Aretha die optreedt tijdens de inauguratie van president 
Obama in 2009. De president zelf zingt Amazing Grace enkele jaren later 
uit volle borst, na een wrede racistische aanslag in een ‘zwarte’ kerk in 
South-Carolina. Ook tijdens de uitvaartdienst van George Floyd, de man 
die in Minneapolis door politiegeweld om het leven kwam, zorgde dit lied 
voor verbinding en verzoening.  
 
E.W. 
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NADENKERTJE: ''altijd licht”   
door Gertjan Roth 

 
 
 

 
 
De zuidelijkste punt van India heet 
Cape Comorin.  
Drie grote zeeën komen daar 
samen: de Indische Oceaan, de 

Golf van Bengalen en de Arabische Zee. 
De plaats is een druk bezocht bedevaartsoord en een geliefde 
toeristenbestemming.  
Als je daar op een rots zit en uitkijkt over de grote watermassa’s, dan 
klinkt het geluid van de oceaan als muziek in je oren.  
De meeste mensen weten niet dat je daar dan iets heel moois kan 
beleven. 
Je ziet in het westen de grote vurige zon majestueus wegzinken in het 
water en als je je dan omdraait, zie je de maan in zijn geheimzinnige glans 
uit de oceaan tevoorschijn komen. Het is dus nooit helemaal donker …. 
altijd daagt het weer aan de horizon! 
 
Dat is een mooi beeld om toe te passen op ons bestaan.  
Soms wordt je opgejaagd door stormen in het leven of je kampt met 
problemen, ziekte of verlies. Zo kan het donker worden en je denkt dat de 
troosteloze nacht alles voorgoed verduistert.  
Daar kan je verdrietig en neerslachtig van worden, omdat je het licht hebt 
zien verdwijnen. 
Maar als je dan naar de andere kant kijkt en je bespeurt dat andere licht 
…. 
Het zou ondraaglijk zijn met één enkel licht, maar God heeft ons twee 
lichten gegeven en dan reken ik de “lichtpuntjes” van de sterrenhemel nog 
niet eens mee! 
Deed Hij dat om ons te leiden in de helderheid van de dag en in de glans 
van de nacht? 
Dat vind ik een waardevolle gedachte en een schitterend inzicht, want dan 
leidt Hij jou en mij in voor- en tegenspoed! 
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NIEUWS UIT OUDENBOSCH 
 
NOTULEN VAN DE KERKENRAADSVERGADERING,                                      
gehouden op 8 december 2022. 
 
 Welkomstwoord door Gertjan. 

 
1. Opening: door Gertjan Roth. 

Hij leest uit 1 Sam. 16: 6 en 7, Max Lukado verklaart de tekst. God 
ziet de kleine mens. 
Gevolgd door een gebed. 
 

2. Inbreng gemeenteleden/gastenboek:  
Gastenboek: niets nieuws. 
Inbreng van Gerda v.d. Beek. Tafel is nu wel erg vol. i.v.m. de 
veiligheid wordt de adventspuzzel van de nevendienst nu op de 
grond gemaakt 
Gerda v.d. Beek. Kunnen wij, in navolging van het Leger des Heils 
een warme huiskamer organiseren?  
Er ligt een aanbod van een gemeentelid om een film te laten zien, 
en zijn eigen ervaringen te delen over zijn varen op de Willem 
Barentsz naar Nova Zembla. 
 

3. Vaststellen notulen 3 november:  
Notulen van november kent enige wijzigingen die Janny zal 
corrigeren. Verder akkoord. 

 
4. Actiepuntenlijst: 1-Een kandidaat voor de Diaconie wordt 

besproken. 
2-blijft staan. Bieneke kijkt naar draaiboek in Roosendaal 
4-is klaar 
5-Een kandidaat zal benaderd worden door Charlotte. 
 

5. Ingekomen en verzonden stukken: Kerkenraad is ook 
uitgenodigd voor de kerstviering door PCOB en Soos. 
 

6. Pastoraat: Diverse gemeenteleden worden besproken.  
 

7. Nieuw ingekomen: er zijn twee nieuwe adressen. 
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8. Eredienst: 

De oecumenische dienst is op 22 jan. 2023, 11.00 uur in de 
Basiliek. Advies: warme kleding aan.  
 

9. Jeugdwerk: Vacature voor 30 FTE …jongeren (oud gastel). 
 

10. Diaconie: Er worden namens de gemeente kaarsen voor 
Oekraïne gekocht. 
Het kersstuk zal door Piet Gouw worden gemaakt. 
Kerstattentie wordt de 11e dec. meegegeven. 
Toekennen ondersteuning kerkrentmeesters voor de verhoogde 
gasprijzen is door het CCBB afgewezen. 
Acceptgiro gaat verdwijnen. 
 

11. Kerkrentmeesters: Jaarrekening 2021 is goedgekeurd. 
Er ligt een offerte om de oude verwarmingsketel in de kerk te 
vervangen.  
Prijzen voor rouw- en trouwdiensten, en verhuur kerk en Pastorije 
worden herzien. 
 

12. Nieuwsbrief december: Geen opmerkingen.     
  

13. Veilige kerk: Het beleidsplan wordt aangepast met de tekst: “Elke 
vrijwilliger heeft een intakegesprek met de kerkenraad”.  De 
gedragscode “veilige kerk” komt ook op de site te staan. 
 

14. Datum volgende vergadering: 5 januari. 
 

15. Rondvraag: Afscheidsdienst Gertjan Roth en Ben van Es, 
alsmede de herbevestiging van Hanneke Boom zal plaatsvinden 
op 26 feb. 

 
16. Sluiting: We eindigen de vergadering met psalm 42: vers 1 en 7. 

 
E.J. 
 
 

BLOEMENGROET 
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11 dec.  Ine Vermeer (van harte beterschap na operatie)  

Klaarke Voet (van harte beterschap na operatie) 
Jan Hartog (van harte beterschap) 
 

18 dec.  Dhr. en mw. de Groot (64 jaar getrouwd) 
 
25 dec.  Nico en Wil Ros (beiden van harte beterschap) 
  Dhr. en mw. Joosen (60 jaar getrouwd) 

Het liturgisch bloemstuk ging naar Ger en Nel Blok voor 
hun inzet in deze decembermaand  

 
1 jan.  Piet Gouw (dank voor de inzet in de afgelopen tijd)    
 
8 jan.  Henk Verschoor (bemoediging na het overlijden van Bella) 
 
15 jan.  Gerda en Marius v.d. Beek (dank voor hun inzet in de 

afgelopen tijd)    
 
22 jan.  Mw. Mandemaker (van harte beterschap) 
  Jan en Lenie Keijzer (60 jaar getrouwd)  
 
PERSONALIA 
 
Verhuisd: 

Dhr. en mevr. Blok, Dennis Leestraat 39, Stampersgat, naar Sprundel. 
(geen voorkeurslid meer). 

Mevr. T. van Staveren, Onze lievevrouwestraat 198, Zegge, naar 
Dordrecht.  

Overleden: 

Dhr. R. Reitsma, Noordhoekstraat 8, Zegge (Overleden op 22-12-2022) 

Mevr. I.M.H. Verschoor-’t Hart (Bella), F. de Vriendtstraat 5, Oudenbosch 
op 29-12-2022. (Overleden op 29-12-2022) 
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 Nieuw ingekomen: 

Dhr. G.A. den Otter, Vaartweg 1, Oudenbosch  

 
IN MEMORIAM BELLA VERSCHOOR  
 
Op 29 december overleed ons gemeentelid Bella Verschoor-’t Hart, in de 
leeftijd van 87 jaar. We kennen haar zoals ze samen met Henk trouw 
aanwezig was in de diensten, bij het koffiedrinken en op de soos. Rustig 
en bescheiden, met haar helderblauwe ogen. Haar doopnamen waren 
Isabella Maria Huberta. Bella betekent de ‘mooie’ en is de afkorting van 
Isabella, een Hebreeuwse, Spaanse en Italiaanse meisjesnaam. Isabella 
is een afleiding van Elisabeth, dat betekent: ‘Verbonden aan God’, of God 
is mijn eed. Bella werd geboren in Rotterdam, en als jonge vrouw reed ze 
al scooter. Iets dat Henk al waargenomen had nog voordat hij haar leerde 
kennen. Dat gebeurde bij de ‘jonge’ kerk. Deze mooie jonge vrouw, een 
leuk ‘typje’ werd Henks echtgenote. Samen mochten ze ruim 61 jaar 
getrouwd zijn.  
Bella’s geheugen werd helaas steeds minder de afgelopen jaren, een 
langzaam proces dat helaas verder ging. In augustus werd ze getroffen 
door een hersenbloeding, lag lange tijd in het ziekenhuis tot er uiteindelijk 
een plaats was in het Oostkwartier in Oudenbosch. Lange tijd was er nog 
de hoop op herstel. Tot bleek dat Bella naar het einde ging.  
De dienst van Woord en Gebed vond plaats op 6 januari in onze kerk. 
Boven de aankondiging van het overlijden, plaatste Henk de woorden: 
Veilig in Jezus’ armen, veilig aan Jezus’ hart. Bella had dit lied zelf 
aangegeven, evenals het lied: Als hier op aard’ mijn werk is gedaan. (uit 
de bundel van Johannes de Heer) 
We stonden stil bij het laatste gedeelte van Romeinen 8. Bij de tekst: ‘Wat 
kan mij scheiden van de liefde van Christus?’ Er worden allerlei dingen 
genoemd, zoals ziekte, lijden, vervolging, dood en leven, heden en 
toekomst etc. Tóch klinkt: “Ik ben ervan overtuigd dat niets mij scheiden 
kan van de liefde van God, welke is in Christus Jezus, onze Heer”. 
Er zijn veel moeilijke vragen in ons leven, en in onze wereld. Wij hebben 
op veel ‘raadsels’ geen antwoord. Moeilijke situaties in ons leven zijn geen 
gevolg van de afwezigheid van God. Dat zou een verkeerde conclusie 
zijn. Juist in Christus toont God ons zijn liefde. Hij belooft ons geen 
antwoord op al onze vragen, maar wel dat niets ons kan scheiden van Zijn 
liefde, die Hij gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. 
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Als we sterven, mogen we thuis komen bij God. In het huis van de Vader 
met zijn vele woningen. Zo mochten we Bella toevertrouwen aan God, 
haar hemelse Vader. We bidden Henk veel kracht, troost en moed toe. 
(ds. Charlotte Inkelaar-de Mos) 
 
 
IN MEMORIAM ROEL REITSMA 
 
Op 22 december overleed Roel Reitsma. Velen van u zullen hem kennen, 
o.a. van de PCOB-bijeenkomsten of kerstvieringen. Roel en Mattie wonen 
al bijna veertig jaar in Zegge, en zijn op een beetje afstand betrokken bij 
de kerk.  
Roels overlijden kwam onverwacht op dit moment. Hij mankeerde wel het 
een en ander, maar was al vele jaren in goede medische handen in het 
Antonius-ziekenhuis in Nieuwegein. Daar had hij in 1990 een grote 
hartoperatie ondergaan. Hij en Mattie waren zeer blij met de goede en 
menselijke behandeling door de artsen en verpleegkundigen daar. 
Ongelukkigerwijs kwam Roel thuis ten val en brak hij zijn heup. Hij werd 
naar het Bravis ziekenhuis gebracht, maar kon niet worden geopereerd 
omdat zijn bloed- en nierwaarden niet goed genoeg waren. Dat dit de 
oorzaak van zijn overlijden zou worden, was onverwacht en heel pijnlijk en 
verdrietig. 
De uitvaart werd in besloten kring gehouden. Roel was een ‘mensenmens’ 
en heeft niet alleen veel gedaan voor zijn kleinkinderen Mischa en Yana, 
maar ook voor andere kinderen die hij, op allerlei niveaus, bijles gaf in o.a. 
wiskunde. Met zijn kleinzoon Mischa deelde hij zijn passie voor vliegen. 
Mischa is al een eind op weg om piloot te worden, opa is daarin zeer 
stimulerend geweest. En Mischa blijkt een geboren vlieger.  
 
Roel werd geliefd en gewaardeerd. Filosoof als hij was, kon hij spreken en 
uitweiden over allerhande zaken, zoals over ruimte en tijd. Op de kaart 
stond: “Ik heb gedacht dus ik was”. Het is met groot verdriet en pijn in ‘t 
hart dat Mattie, de kinderen en beide kleinkinderen afscheid van Roel 
moesten nemen. Zoals op de kaart staat: Roel ‘omarmde en beschermde 
ons in zijn oneindige liefde en zorg. Roel maakte ons gelukkig met zijn 
warme aanwezigheid.’ 
We wensen Mattie, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte toe met 
dit verlies. Dat ze de kracht mogen vinden en ontvangen verder te gaan. 
(ds. Charlotte Inkelaar-de Mos)   
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! NIEUW EMAILADRES VAN DE DIACONIE ! 
 
Vanaf heden heeft de diaconie een nieuw e-mailadres gekregen, omdat 
Ben van Es het voorzitterschap beëindigt en Corrie Groothoff dit gaat 
overnemen. 
 
Het nieuwe e-mailadres luidt: diaconie.pknoudenbosch7@gmail.com. 
 
 
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. 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) 
 

 

mailto:diaconie.pknoudenbosch7@gmail.com
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VERJAARDAGSKALENDER (75 +) 

 

 4 februari Dhr. A.G. Bruinsma  

 6 februari Mevr. B.A, van den Berg-Looker 

16 februari Mevr. L.F. Wittenberg-Geurkink 

21 februari Dhr. J. Meulenberg 

21 februari Dhr. P.J. Schols 

22 februari Dhr. R.J. Jansen 

24 februari Dhr. T.L. Bijl 

 8 maart  Mevr. N.A.W. Blok-Blok 

 9 maart  Mevr. L. Keijzer-Sulkers 

13 maart  Dhr. A.J. Graafland 

15 maart  Mevr. A.E.J. Steenbergen-Weewer 

16 maart  Dhr. P. Visser 

19 maart  Dhr. G.P. van Eekelen 

19 maart  Dhr. B.T. van Es 

 

COLLECTEN 

 5 februari Kerkbeheer KiA; Werelddiaconaat, Pakistan 

12 februari Kerkbeheer KiA: Noodhulp Ethopië 

19 februari Kerkbeheer Stichting Leergeld 

26 februari Kerkbeheer Voedselbank 

 5 maart  Kerkbeheer KiA: voorjaarszending 

12 maart  Kerkbeheer KiA: Binnenlands diaconaat 

19 maart  Kerkbeheer Missionair Werk 

26 maart  Kerkbeheer KiA: Werelddiaconaat Bangladesh 
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NIEUWS UIT GASTEL & KRUISLAND 

 

VERKORTE NOTULEN VAN DE KERKENRAADSVERGADERING OP 
29 NOVEMBER 2022 
 
Ina heet iedereen welkom en feliciteert Charlotte vast met haar 
verjaardag. 
OPENING 
Lenie opent door te vertellen dat het thema van de vakantie week in Hyde 
Park ging over bomen. Naar aanleiding daarvan leest ze een gedicht voor 
over een boom die groeit aan de waterstromen van Els Hengstman-van 
Olst en gaat daarna voor in gebed. 
NOTULEN 
De notulen van 4 oktober 2022 worden goedgekeurd en getekend. 
IN EN UITGAANDE POST 
Woord en dienst oktober en november. 
Protestant november. 
Nederlands -Vlaams Bijbelgenootschap Bijbelzondag 2023. 
De adventskalender, enveloppen voor het Engelen project en 
uitnodigingen voor de Sing-in en Herdertjestocht zijn uitgedeeld. 
EVALUATIE EREDIENSTEN 
4/11 de oogstmaaltijd is prima verlopen. 
6/11 Oogstdienst: aan het verzoek om lang houdbare producten mee te 
brengen voor de Voedselbank is goed voldaan. Nelleke heeft alles naar 
Oudenbosch gebracht en Jolanda plaatst een foto met een bedankje in de 
Kerkklok.  
Mevr. G.de Jong heeft bloemen gekregen als dank voor haar werk. 
20/11 Laatste Zondag Kerkelijk Jaar: een mooie dienst met een passende 
preek.  
KOMENDE DIENSTEN 
11/12 om 10.00 uur een gezamenlijke dienst in Oudenbosch hierin gaat 
dhr. T. van Teijlingen voor. 
18/12 vanaf 14.00 uur Sing-in daarna om 16.30 de Herdertjestocht. 
24/12 Kerstnachtdienst: een gezamenlijke dienst om 22.00 uur in 
Oudenbosch. 
25/12 Kerstdienst om 11.00 in onze kerk. 
31/12 Gezamenlijke dienst in Oud Gastel aanvang 19.00 uur. 
1/1    Gezamenlijke dienst in Oudenbosch aanvang 10.00 uur. 
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8/1    Na afloop van de dienst is er koffiedrinken en gelegenheid om elkaar 
Nieuwjaar te wensen. 
KERKBEHEER 
Er kwam een verzoek uit de gemeente om de lezingen in de kerk voortaan 
op de muur te projecteren. Hiervoor is wel een nieuwe laptop nodig en 
liefst ook internet. Kees gaat informeren hoeveel alleen internet 
maandelijks kost. Misschien dat de laptop uit het verjaardagfonds betaald 
kan worden. 
Door een aantal vrijwilligers is de haag geknipt van het kerkhof in 
Kruisland. 
PASTORAAT 
Wat zijn onze wensen voor een kerkelijk werker? Na een discussie zijn er 
een aantal ideeën uitgekomen die verder besproken worden tijdens het 
CCK. 
Zolang er geen kerkelijk werker is wordt er geprobeerd “ondanks de 
drukke werkzaamheden van de ouderlingen” toch indien mogelijk de 80+ 
en jubilarissen te bezoeken.  
INA HEET PETER SLAGER WELKOM 
De begrotingen van de diaconie en kerkrentmeesters over 2023 worden 
na uitleg van Peter goedgekeurd en getekend. 
Peter wordt bedankt voor het vele werk en vertrekt. 
ZWO 
Vanaf 1 januari 2023 start de ZWO voor een periode van twee jaar met 
een nieuw project. Er is gekozen voor Ethiopië  en de hoorn van Afrika. 
We hopen tijdens de dienst van 8 januari 2023 hier iets meer over te 
kunnen vertellen. 
RONDVRAAG 
Charlotte: op 5 maart 2023 worden tijdens de kerkdienst Baptist Snoek en 
Ingrid Smolders voorgesteld als vertrouwenspersonen van onze beide 
kerken. De cursus die ze hiervoor hebben moeten volgen is dan afgelopen 
zodat ze de gemeenteleden kunnen vertellen met welke problemen ze bij 
hen terecht kunnen. 
Op 4 maart 2023 is er een bezinningsmorgen in Oudenbosch waar ook de 
beide vertrouwenspersonen voor worden uitgenodigd. Graag deze datum 
alvast in de agenda zetten.  
Lenie: Door drukte en om dat ze op woensdag gaat werken stopt ze per 1 
december met wandelen op woensdagmorgen. Ze kijkt of het mogelijk is 
over enige tijd op zaterdag of zondagmiddag een wandeltocht te 
organiseren. 
Jolanda: Arjan brengt de brieven rond voor het verjaardagfonds. Het 
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voorstel is om dan ook de felicitatiekaart van de kerk voor de mensen die 
geen bloemen willen mee te nemen. 
Wilma: Gebedsweek van 15 tot 22 januari 2023. Ze wil dan in die week 
van maandag tot en met vrijdag om 19.00 uur een korte dienst in onze 
kerk houden. Dit in samenwerking met de Katholieke parochie. 
Na de kerkdienst van 5 februari 2023 laat ze foto’s zien van haar bezoek 
aan Noachs Ark. 
Lenie sluit af met het lied “Nu is er hoop” van Joke Buis-Hymnes 
De volgende vergadering is op maandag 9 januari 2023 om 19.30 uur. 
Het moderamen is op donderdag 5 januari 2023 om 14.00 uur met 
Charlotte. 
 
 
BLOEMENGROET 
 
11 Dec  Mevr. T.W. van Nieuwenhuijzen – van Nieuwenhuijzen 

(verj) 
18 Dec  Mevr. D.M.C. de Jong - Lekkerkerker (verj) 
25 Dec  Mevr. A.C.C. Bartelen – van Eekelen 
(verj) 
  Mevr. K.M. van Alphen – Fransen (verj) 
  Dhr. A. van Wensen (verj) 
  Mevr. C.A.E. Dijkers – Roubos (verj) 
31 Dec  Dhr. G. Eyckens (verj) 
   Mevr. F.S.G.M. Messemaker – van den 
Goorbergh (verj) 
8 Jan 2023       Dhr. W. Blok (verj) 
15 Jan  Dhr. Th.R. Hanssens (Bedankt Lector) 
22 Dec  Mevr. M.H. van Oers – van Eekelen (verj) 
   

 
COLLECTEN  
 
De eerste collecte is voor Kerkbeheer.    
 
De derde collecte bij de dienst van half 11 is voor “ Hoorn van Afrika” 
Bij de dienst van 9 uur blijft het de bloesemcollecte voor Eredienst en 
pastoraat. 
 
De tweede collecte heeft steeds een wisselende bestemming: 
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12 febr. 40 dagen tijd Zending Zambia (KIA) 
19 febr.  Voedselbank  
26 febr.  Leger des Heils 
  5 Mrt   40 dagen tijd Zending Palestina (KIA) 
12 Mrt  40 dagen tijd Binnenlands Diaconaat (KIA) 
19 Mrt   Noodhulp Ethiopië (KIA) 
26 Mrt  40 dagen tijd Wereld Diaconaat Bangladesh (KIA) 
 2 April  Edukans 
 9 April  Wereld diaconaat Moldavie  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
HARTELIJK DANK! 
 
Namens de Protestantse Gemeente Gastel & Kruisland en de R.K 
Parochie willen wij iedereen bedanken die ertoe heeft bijgedragen dat 
afgelopen 18 december de Sing-In en de Herdertjestocht een groot 
succes is geworden.  
De zangers/ zangeressen, de organist, de gitarist en de jeugdfanfare, 
maar zeker niet te vergeten de vele mensen (jong en oud) die deze 
middag hebben bezocht. 
 
Tevens een woord van dank voor alle vrijwilligers, dank voor jullie inzet en 
tijd. 
 
Zien we jullie allen ook weer bij een volgende activiteit? 
 
J. van E. 
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VOORAANKONDIGING FILMMIDDAG 
 
A.s. zaterdag 23 april 2023 willen wij als ZWO - commissie weer een 
filmmiddag (inclusief lunch) organiseren.  
Houden jullie ook je agenda voor die middag vrij? 
In de volgende Klok volgt meer informatie!  Graag tot dan! 

 
 
 
VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
 
Er zijn plannen om de lezingen in de kerk van Oud Gastel via de beamer 
te projecteren. Dat is echter alleen te realiseren als er een groepje 
mensen beschikbaar is om dit bij toerbeurt te doen. Daarom zijn we op 
zoek naar personen die dit kunnen en willen doen. De werkzaamheden 
bestaan uit: 

− Het maken van een powerpoint presentatie met de te projecteren 

lezingen.  

De liturgie wordt meestal vrijdag of zaterdag rondgestuurd. De te 

tonen tekst is, afhankelijk van de gewenste bijbeluitvoering, in de 

liturgie opgenomen of kan worden gevonden op debijbel.nl. 

− In voorkomende gevallen liederen die niet in het liedboek staan, in de 

powerpoint presentatie opnemen. Ook de teksten van deze liederen 

zijn meestal in de liturgie opgenomen, of er staat in de liturgie waar 

deze op internet gevonden kunnen worden. 

− In voorkomende gevallen een YouTube filmpje of powerpoint 

downloaden om tijdens de dienst weer te geven. Dit kan zowel een 

lied zijn dat de voorganger wil laten horen, als een presentatie die de 

diaconie wil laten zien ter ondersteuning van een collecte. Aangezien 

we geen internet in de kerk hebben, zal dit thuis moeten gebeuren.  

− De presentaties op een usb stick zetten, en in de kerk op de laptop 

van de kerk zetten (of rechtstreeks vanaf de usb-stick) en via de 

beamer projecteren. 
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Zie je het wel zitten om aan deze activiteiten mee te werken, geef dit dan 
door aan Goos Loch (goos.loch@gmail.com).  
 
Ben je geen regelmatige bezoeker van de kerk, maar zie je het wel zitten 
om de te projecteren presentaties en filmpjes op een usb-stick te zetten, 
meld je dan ook aan. Er zijn meer mensen die de laptop met de beamer 
kunnen bedienen, dan een powerpoint in elkaar kunnen zetten, of een 
YouTube filmpje downloaden. 
 
Totdat deze service operationeel wordt, kan je uiteraard de lezingen 
meelezen in de (NBG) bijbel die in de kerk beschikbaar is, of in je eigen 
bijbel. 
 
Naast bovengenoemde nieuwe activiteit zijn er nog meer activiteiten die 
bij toerbeurt door vrijwilligers worden gedaan. Voorbeelden hiervan zijn de 
kostersdiensten, deurdiensten, lectorschap, ondersteuning van de koster 
bij het maandelijks koffiedrinken en/of schoonmaken, en vervoersdienst. 
Hoewel de vervoersdienst (ophalen en thuisbrengen van immobiele 
gemeenteleden die de kerkdiensten willen bijwonen) momenteel niet actief 
is, wordt hier wel halfjaarlijks een rooster voor opgesteld. Door 
omstandigheden is het aantal vrijwilligers voor deze dienst behoorlijk 
gedaald, waardoor bij vakantie of ziekte er mogelijk maar één vrijwilliger 
beschikbaar is. Dus ben je in het bezit van een auto en bereid als de 
situatie zich voordoet om immobiele gemeenteleden op te halen en/of 
thuis te brengen, geef dan ook door aan Goos Loch of Ina van Eekelen. 
Ook voor de andere activiteiten kun je je uiteraard als vrijwilliger 
aanmelden.   
 
ONDERSTEUNING KOSTERS: 
 
De kosters van Gastel & Kruisland zijn dringend op zoek naar hulp bij het 
schoonmaken van de kerk en consistorie. Eenmaal in de 6-8 weken 
maken wij alles extra goed schoon. Eén van de kosters moet een operatie 
ondergaan en daarna nog een tijd revalideren. Ook zijn de kosters wel 
eens afwezig door vakantie of ziekte. Daarom zou extra hulp erg fijn zijn. 
Het kost U een ochtend of middag in de 2 maanden. De dag en tijd van 
het schoonmaken wordt altijd in overleg vastgesteld. 
 
Aanmelden kan bij één van de kosters of via de mail van Nelleke Loch 
(nelleke.loch@gmail.com) 

mailto:goos.loch@gmail.com
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We hebben een goede week gehad met van maandag t/m vrijdag iedere 
avond een mooie viering, samen met de 4 kerken uit Oud Gastel en 
Oudenbosch. 
Tijdens een mooie oecumenische dienst op zondag ook samen 
kindernevendienst gehad. 
 
Fijn om zo samen, ook met de kinderen, op zoek te gaan wat we kunnen 
om goed en rechtvaardig te leven ook in deze tijd  
Dank je wel voor ieder die het mogelijk heeft gemaakt.  
 
 
VAN DE KND OUD GASTEL 
 
We zijn het jaar begonnen met het thema: Samen goed doen.  
Op 8 jan. hebben we samen de hapjes gemaakt voor de 
nieuwjaarsreceptie, echt lekker en op de olijven na waren ze op. 
Op 22 jan. hebben we een puzzel gemaakt tijdens de oecumenische 
dienst.  Micha 6:6-8. 
 
Op 5 febr. gaan we de foto’s bekijken en praten over het project waar we 
voor gespaard hebben: Het melkpoederproject van Noah’s Ark. Hoe leven 
de kinderen in Uganda, Mattheus 6:2a 
15 febr. over hoe kunnen wij als kinderen meehelpen aan een wereld van 
goed en recht,  Mattheus 23: 24b 
 
En dan in maart starten we met de 40 dagen tijd en leven we toe naar 
Pasen, 
  
Wilma 
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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 
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DE EREDIENST 
 
OUDENBOSCH 
 
 5 februari   9.00 uur Ds. W. Lolkema, B.o.Z. 
 
12 februari 10.30 uur Ds. H.J. Inkelaar 
 
19 februari  9.00 uur Mw. H. van der Leeuw, Almere 
 
26 februari 10.30 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, viering H.A., 
     afscheid/bevestiging ambtsdragers 
 
 5 maart   9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
 
12 maart  10.30 uur Ds. A. Slingerland, Klundert 
 
19 maart   9.00 uur Ds.  P.  de Nooij, Den Haag 
 
26 maart  10.30 uur Ds. H.J. Inkelaar 
 
 2 april   9.00 uur Mw. G. de Jong 
 
 
GASTEL & KRUISLAND 
 
 5 februari  10.30 uur Ds. W. Lolkema, B.o.Z., koffie drinken 
 
12 februari  9.00 uur Ds. H.J. Inkelaar 
 
19 februari 10.30 uur Mw. H. van der Leeuw, Almere 
 
26 februari  9.00 uur Ds, Ch. Inkelaar-de Mos, viering H.A. 
 
 5 maart  10.30 uur Ds. Ch. Inkelaar-der Mos, koffie drinken 
 
12 maart   9.00 uu Ds. A. Slingerland, Klundert 
 
19 maart  10.30 uur Ds. P. de Nooij, Den Haag 
 
26 maart   9.00 uur Ds. H.J. Inkelaar 
 
 2 april  10.30 uur Mw. G. de Jong, koffie drinken 


