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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 :  
Ouderlingen  : Dhr. G.J. Roth 203860 
Diakenen/vervoer  : Dhr. A. J. van der Ven  310113 
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 BA   06-18976375 
Jeugdraad  : vacant 
 
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. E. Wijnants-Odijk  0165-321494 
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 
 
Over Fitness en de vrucht van de Geest 
Bewegen is goed. We worden opgeroepen om regelmatig te wandelen, te 
fietsen, te zwemmen of te fitnessen. Liefst 5 keer per week minimaal een 
half uur.  Je blijft er gezonder door, en fitter. 
Ook met betrekking tot geloof is dit een goed advies. Blijf in beweging! 
Kom naar de kerk, als dat kan! En zit niet alleen voor je t.v. of laptop. 
Oefen ook liefst 5 keer in de week. Door te bidden, te zingen, de Bijbel te 
lezen, of naar iets opbouwends te luisteren. En ja kom dan op de zondag 
voor de gezamenlijke ‘repetitie’.  Ook het ontmoeten van andere 
geloofsgenoten, houd je fit en doet goed.  
Blijf in beweging, en laat je aan sporen door de Heilige Geest. We vieren 
met Pinksteren dat de Heilige Geest is uitgestort en aan ons geschonken 
wordt. De Heilige Geest vuurt ons aan, en laat in ons de vrucht van de 
Geest groeien! (Galaten 5:22). Die vrucht is: 
Liefde, vreugde, en vrede,  
geduld, vriendelijkheid en goedheid,  
geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.  
 
Op welke punten zou u in uw leven graag meer groei willen zien?  
We mogen daar om bidden en eraan werken. Ook dat hoort bij de 
geestelijke fitness. Het komt je niet aangewaaid.  
 
Geloven is geen status quo, geen stilstaand en blijvend iets. Stilstand is 
vaak achteruitgang. We moeten en mogen ons blijven voeden met 
woorden van de Schrift en het gebed voor onszelf, voor elkaar, en voor 
onze wereld. Door naar de kerk te gaan en stil te zijn voor God. Daardoor 
blijven we in beweging en groeien we in ons geloof en leven. 
 
Pinksteren nodigt ons uit om te blijven bewegen. Om aan geestelijke 
fitness te doen. Om het vuur van de Heilige Geest steeds weer te 
ontvangen, zodat ons hart gaat branden. En ons erdoor in beweging te 
laten zetten. En dan ook dagelijks te blijven bewegen! 
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Jezus gaat terug naar de Vader, maar schenkt ons de Geest zodat Hij 
altijd in ons, en bij ons zal zijn. Wij mogen dit geschenk van God 
ontvangen!  
 
Zoals lied 672 zegt:  
“Komt laat ons deze dag, met heilig vuur bezingen,  
en met vernieuwde vreugd, want God doet grote dingen!” 
 
ds. Charlotte Inkelaar-de Mos  
 
 
 
VAN DE REDACTIE 
 
Het was fijn dat het Kloosterweekend dit jaar weer kon plaatsvinden. 
Verder in deze kerkklok vindt u een verslag daarover. Ook een terugblik 
op een mooie bevestigingsdienst in Oudenbosch en een Pinksterlied met 
daarover een uitgebreide toelichting. 
De diaconie van Oudenbosch geeft een toelichting op enkele nieuwe 
projecten en er zijn weer mooie item van Erna (gelukkig weer ver hersteld 
van een zware ingreep). 
Kortom, er is weer veel interessants te lezen in deze editie. 
 
De kopij voor de volgende uitgave kan worden ingeleverd vanaf 10 juli. 
 
N. Blok 
 
 
TERUGBLIK  
 
Op zondag 15 mei kreeg de gemeente in Oudenbosch een nieuwe 
kerkrentmeester. Jan Pieter Snikkers werd in die 9 uurs dienst bevestigd. 
We kennen Jan Pieter als één van de mannen van de techniek en het 
geluid. Al vele jaren kunnen we dankzij hem en Michel Kriekaard de 
diensten beluisteren en sinds maart 2020 zelfs ook zien via internet of 
YouTube. Dat we zo als gemeente de coronatijd doorkwamen (met live-
kerkdiensten die we konden volgen) is een voorrecht. We zijn heel blij dat 
Jan Pieter ook de kerkenraad komt versterken.  
Zoals u weet vergadert de kerkenraad eens per maand. Ik kan u zeggen: 
naast vergaderen is er ook bezinning en ontspanning.  



-KERKKLOK- 
 

-5- 

 

Als destijds nieuwe voorzitter heeft Gertjan gezorgd dat ook de 
verjaardagen niet vergeten worden. Hij houdt dat nauwlettend in de gaten. 
Er wordt met plezier voor elkaar gezongen, en dat is eigenlijk heel 
grappig. Want hoe vaak wordt er nog gezongen wanneer je als 
volwassene je verjaardag viert? Afgelopen vergadering werden we in de 
pauze getrakteerd op een ijsje van de ‘overkant’. Een andere keer wordt 
er iets lekkers gebakken door een jarige of een andere traktatie 
meegebracht! 
 
In diezelfde dienst op 15 mei zongen we ook weer 2 liederen met Jolien 
en Roosmarie. Twee jonge vrouwen die met zang en muziek (piano) een 
mooie bijdrage leverden aan de eredienst. Hun verlangen is niet zozeer 
een optreden te verzorgen, maar samen met de gemeente te zingen. 
Naast zingen met het orgel, soms ook zingen met de piano! Zij willen dat 
met enige regelmaat blijven doen!   
 
Vooruitkijkend gaan we over van de ‘Paastijd’ naar de tijd van Pinksteren 
en van zondag Trinitatis (Drievuldigheid of Drie-eenheid). We mogen dan 
verder gaan in het spoor van de Geest en ons oefenen in geloof, hoop en 
liefde. Sommige activiteiten kennen een zomerstop, maar er zijn gelukkig 
ook veel activiteiten die gewoon doorgaan! Uiteraard ook de zondagse 
eredienst! Wees welkom! 
 
 
 
GEBED: Leer mij luisteren 
 
Heilige Geest, 
die in ons leeft, 
ons bemoedigt, kracht geeft, 
die ons de weg wijst: 
Uw stille zachte stem die ons 
influistert, 
Leer mij luisteren. 
 

Vuur ons aan, 
wees de waakvlam in ons hart, 
die heilig vuur doet ontbranden. 
Dat ik mij niet verwijder van U, 
maar in verbinding blijf met U, 
als een rank aan de wijnstok. 
Leer mij luisteren, 
liefhebben en dienen. Amen. 

 
(C.Inkelaar-de Mos) 
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Lied bij Pinksteren (695) met daarna voor wie meer wil lezen over het 
lied een toelichting uit het Liedboek Compendium 
 

Heer, raak mij aan met uw adem, 
reik mij uw stralend licht, 
wijs mij nieuwe wegen, 
geef op uw waarheid zicht. 
 
Raak met uw adem mijn onrust 
tot ik de rust hervind. 
Al mijn wonden heelt Gij: 
Gij ziet in mij uw kind. 
 
Wees ook de Geest die mij aanvuurt 
en al mijn twijfels bant. 
Als geroepen kom ik: 
mijn tijd is in uw hand. 
 
Kom en doorstraal mijn dagen, 
Geest van God uitgegaan, 
die mijn ogen opent 
voor wie nu naast mij staan. 
 
Heer, raak ons aan met uw adem, 
geef ons een vergezicht! 
Draag ons op uw vleugels, 
zegen ons met uw licht! 

 
Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, lied 695 
Fins lied: Kosketa minua, Henki 
Vertaling Sytze de Vries 
Melodie Ikka Kuusisto 
 
 
Heer raak mij aan met Uw adem 

Bij de bespreking van het lied zullen we zien dat in de Nederlandse 
vertaling ten opzichte van de oorspronkelijke tekst diverse inhoudelijke 
verwijzingen naar de Bijbel toegevoegd zijn. 
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Inhoud 

Als jeugdwerkster wist Perkiö (de auteur) met welke vraagstukken 
jongeren worstelen: het zoeken naar zingeving van het leven, hun eigen 
plaats in deze wereld en de verhouding tot de naasten. In haar lied brengt 
ze deze thema’s ter sprake. Ze verbindt deze met de heilige Geest die 
mensen de weg wijst in deze wereld en naar de ander, en die hen 
stimuleert en motiveert. Daarbij speelde voor haar Romeinen 8,16 op 
de achtergrond: ‘De Geest zelf verzekert onze geest dat wij Gods 
kinderen zijn’. 
De vraag naar zingeving komt meteen in de eerste strofe ter sprake: de 
Geest wordt gevraagd om ‘aanraking’ en ‘helderheid’ en om het leven 
richting en doel te geven. De Nederlandse tekst spreekt over ‘nieuwe 
wegen’, wat veronderstelt dat er oude wegen zijn waarop men 
vastgelopen is. 

De eerste regel van de Finse tekst luidt letterlijk vertaald: ‘Raak mij aan, 
Geest’. Sytze de Vries noemt in die regel het woord ‘Geest’ echter niet, 
maar spreekt over ‘adem’. Daarmee grijpt hij terug op het gegeven dat het 
Hebreeuwse woord roeach in de Bijbel zowel voor ‘adem’ als voor de 
‘Geest van God’ gebruikt wordt. De mens wordt een levend wezen 
doordat God hem de adem in de neus blaast (Genesis 2,7; vergelijk 
Psalm 104,30). 

De tweede strofe, die – zoals reeds vermeld – niet van Perkiö, maar 
van Anna-Maija Raittila is, bevat in de Nederlandse vertaling een 
verwijzing naar Augustinus’ uitspraak: ‘Onrustig is ons hart tot het rust 
vindt in U’. In de Finse tekst is deze referentie niet aanwezig en wordt de 
Geest gevraagd het hart aan te raken en daar het stil vertrouwen in Jezus 
te voeden. 

Dat jongeren zoeken naar hun plaats in deze wereld, komt in het Finse 
lied ter sprake in couplet 3: ‘Moedig mij aan, Geest, breek mijn angsten. 
Toon in deze wereld mijn plaats’. De Nederlandse tekst bevat in regel 4 
een verwijzing naar Psalm 31,16 (‘Mijn tijden zijn in uw hand’, NBG-
1951). 

De vierde strofe borduurt verder op het zoeken naar een plek in de 
wereld, en spitst dit toe op de relatie tot andere mensen. In de Finse tekst 
wordt gevraagd om opening van de ogen ‘zodat ik een vriend voor 
anderen mag zijn’. In dit couplet keren visuele beelden uit het eerste 
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couplet (licht, zicht geven op) terug. Letterlijk vertaald luidt de openingszin 
bij Perkiö: ‘Licht op, Geest van God, open mijn ogen’. De Vries verwijst 
met het gebruik van het werkwoord ‘doorstralen’ in de eerste regel naar 
het ‘stralend licht’ uit regel 2 van de eerste strofe. 

Visuele metaforen bepalen ook het slotcouplet van de Nederlandse 
vertaling: ‘geef ons een vergezicht’ en ‘zegen ons met uw licht’. 
Waarschijnlijk ingegeven door de het slot van couplet 4, waar de naasten 
in beeld komen, staat het slotcouplet in de Nederlandse vertaling in de 
eerste persoon meervoud. Dit is in het Finse origineel niet het geval. 
De derde versregel (‘Draag ons op uw vleugels’) refereert aan Exodus 
19,4 en Deuteronomium 32,11, waar gesproken wordt over de Heer 
die ‘ons’ op adelaarsvleugels draagt. Dit Bijbelse beeld is door de 
Nederlandse vertaler ingebracht. 

 

 
IMPRESSIE VAN EEN WEEKEND IN DE ABDIJ VAN POSTEL van 20 
tot 22 mei 2022 met als thema: ‘Het geschenk van de ontmoeting met 
God en met elkaar’.  
 
Wat is er nu zo leuk aan een kloosterweekend? Dat weet je pas echt aan 
het einde. Als je samen afsluit in een kring dan besef je wat je ontvangen 
hebt in die twee dagen. Heel veel eigenlijk voor twee dagen. Je hebt 
anderen horen vertellen wat hen bezighoudt. Je hoort aan tafel van werk 
en hobby’s en bijzonderheden, waar je anders niet van weten zou. In het 
klooster is er de rust en de tijd. De rust voor een wandeling in het bos, 
voor het bijwonen van gebedstijden van de broeders in de abdijkerk.  
De humor en opgewektheid van gastenpater Benny waren aanstekelijk. 
We voelden ons welkom en helemaal thuis in het Gastenkwartier. En 
Gertjan kreeg de hele club mee in het maken van een cruise op 
zaterdagavond. Kapitein Jacko was onvermoeibaar, altijd paraat om weer 
op te springen en ‘Ahoi’ te roepen.   
 
Het thema van het weekend was “Het geschenk van de ontmoeting met 
God en met de ander”. Dat er veel is dat je als een geschenk in je leven 
kunt ervaren, hebben we op de eerste avond van elkaar gehoord. De 
volgende morgen ging het over het ontmoeten van God.  
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De Emmaüsgangers werden verrast door de aanwezigheid van de Heer. 
Ze wisten niet dat Hij met hen opliep. Voor het volk Israel was er de 
Ontmoetingstent, we lezen erover in Exodus 33 (vers 7 tot 11). God 
ontmoeten was wezenlijk voor het volk Israel, maar ook een voorrecht. 
Ook voor ons is dat zo. 
Op de zaterdagmiddag was er een keuzeprogramma. De eerste keus was 
om gewoon een rustige middag te beleven voor jezelf, zonder programma, 
alleen of met een ander. Er was de mogelijkheid mee te doen aan een 
meditatief programma, een creatief programma, of een wandeling door de 
prachtige natuur. Een achttal sportievelingen wandelde gedurende bijna 2 
uur in de prachtige natuur rond de abdij. Ook was er de mogelijkheid met 
elkaar verder in gesprek te gaan aan de hand van gesprekskaartjes. Om 
18 uur namen we deel aan het avondgebed, waarna we om 20 uur een 
quiz in groepjes hadden over allerlei onderwerpen.  
 
Een kloosterweekend biedt inderdaad tijd en ruimte om God en elkaar te 
ontmoeten. Ik hoor wel eens dat mensen soms de indruk hebben dat zo’n 
kloosterweekend een zwaar programma is voor zeer godsdienstige 
personen. Niets is minder waar!! Juist in de ontmoeting is er ruimte voor 
een lach en soms een traan. Ruimte voor rust en voor bezinning. Om 
samen wat te zingen en te delen.  
In de avonden na het programma hadden we ons eigen “Jacko’s klooster 
café”, met Postels bier, een glas wijn, fris en gezelligheid. We hopen dat 
we deze traditie volgend jaar weer kunnen voortzetten, ergens in de 
ruimte van een klooster, in Nederland of België.  
 
(Charlotte Inkelaar -de Mos)  
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TEGENGELUID 
 
De afgelopen tijd kwamen mij twee columns onder ogen over hetzelfde 
onderwerp: dankbaarheid. 
In de ene column schrijft de psycholoog René Diekstra over de 
gebeurtenissen in Afghanistan: 
Ellendig nieuws uit een verscheurd land. Weet u het nog? Dagenlang 
werden we er via de tv door ’gebombardeerd’; je zou er depressief van 
worden. Wat is de zin daarvan als we er toch geen invloed op kunnen 
uitoefenen? Is het nutteloze nieuwsgierigheid, een vorm van 
ramptoerisme? Natuurlijk hebben we als kijkers met de Afghaanse 
slachtoffers te doen, maar daar zijn die mensen niet mee geholpen.  
Toch kan dhr. Diekstra een goede reden verzinnen om ons wél aan de 
ellende in de wereld bloot te stellen, nl. dankbaarheid. Ook wij kunnen 
door een aanslag of door andere ellende getroffen worden en we hebben 
alle reden ‘om het toeval of God of ons karma of welke andere factor dan 
ook dankbaar te zijn dat het ons niet is overkomen’. 
 
De andere column is van pastor Adri Verweij. Een vrouw vroeg hem een 
kerkdienst te leiden naar aanleiding van een bijzonder jubileum. Zij wilde 
vieren dat ze 25 jaar ziek is. Eerst een dankdienst en daarna een feestje. 
Eerst dacht de pastor nog aan een wrang soort humor. Waarom zou je 
een kwart eeuw ziekte, pijn, invaliditeit en afhankelijkheid gaan vieren? De 
vrouw legde het uit. Ze wilde alle mensen die haar door de jaren heen 
hadden bijgestaan – vrienden, familie, artsen, thuiszorg, pastores – 
bedanken. Vooral de mensen die haar ondanks haar ziekte als een 
normaal mens behandelen. ‘Omdat ik ondanks alles blij ben met mijn 
leven! En God geef ik daar de schuld niet van. Die wil voor mij alleen het 
goede. Daarom wil ik zo graag vieren dat ik Zijn hand altijd om me heen 
voel…door de zorg van al die anderen.’ 
 
Psychologen hebben de afgelopen jaren studies uitgevoerd naar de 
invloed van dankbaarheid op psychische gezondheid en gedrag. Zo blijkt 
het bijhouden van een dagboek waarin je een tijdlang iedere dag minstens 
drie dingen opschrijft waarvoor je anderen of het leven dankbaar bent, een 
sterk effect te hebben op je psychische gezondheid, geluksgevoelens en 
hulpvaardigheid naar anderen toe. 
René Diekstra: ‘Er is zelfs geen karaktertrek die zozeer samenhangt met 
welbevinden en gulheid als de neiging regelmatig je dankbaarheid te 
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tonen. En geloof het of niet, dankbare mensen blijken doorgaans meer of 
beter na te denken dan ondankbare.’ 
In deze tijd, waarin ontevredenheid, protesten en opstandigheid de 
boventoon lijken te voeren, kan zo’n tegengeluid zeker geen kwaad! 
 
Erna Wijnants 
 
 
 
ADVOCAAT WORDT AARDAPPELBOER 
 
Arwin Bos was advocaat in Amsterdam en is nu aardappelboer in de 
Haarlemmermeer. 
Een opvallende carrièreswitch. 
 
Arwin werd 37 jaar geleden geboren in een agrarisch gezin. Al generaties 
lang bebouwde de familie in de Haarlemmermeer een stuk grond. Maar 
zoonlief had een brede belangstelling en wilde niet gelijk na school het 
akkerbouwbedrijf van zijn vader in. Trouwens, ook zijn ouders 
stimuleerden het dat hij ging studeren; het werd rechten. 
Als werkstudent belandde Arwin al op een advocatenkantoor op de Zuidas 
in Amsterdam. Daar bleef hij, ook na zijn beëdiging als advocaat. Hij had 
een riant inkomen, een eigen secretaresse en zijn eigen specialisme: 
grond- en mensenrechten. Zijn kostje was gekocht; wat had hij nog meer 
te wensen? 
 
Toch vroeg hij zich weleens af: wil ik hier nog 40 jaar als advocaat 
werken? Uit interesse had hij ondertussen een extra opleiding gevolgd 
over ondernemerschap… 
Zijn vader werd er niet jonger op; de dag kwam dat hij zijn kinderen vroeg 
of ze nog iets met het boerenbedrijf wilden doen. Zijn broer en zus hadden 
er geen trek in, maar Arwin voelde zich toch verantwoordelijk voor het 
familiebedrijf. Noem het rentmeesterschap. 
Nuchter als hij is, besloot hij het vijf jaar te proberen. Hij heeft het nog 
even gecombineerd met het advocatenkantoor, maar dat werkte niet 
goed. Hij had alle aandacht en energie nodig voor het bedrijf, want hij 
wilde veel dingen veranderen. 
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De reacties op zijn besluit waren 
heel wisselend: verbaasd, maar ook 
enthousiast. Zijn generatiegenoten 
op kantoor vonden het boeiend; zij 
hadden wel een romantisch beeld 
van boer worden. Zijn oudere 
collega’s begrepen niet waarom hij 
dat gespreide bedje van de 
advocatuur verliet. Ronduit negatief 
waren de reacties uit de agrarische 
sector: ‘weet waar je aan begint! Zo 
rooskleurig is de toekomst van onze 
sector niet. Er is zoveel 
onzekerheid.’ En natuurlijk heeft 
Arwin dat zelf ook weleens gedacht, zeker het eerste jaar. Zijn leven 
veranderde ook compleet. Van de hectiek op het stadse advocatenkantoor 
– waar hij echt van had genoten – is hij nu veel alleen bezig. Eet samen 
met z’n ouders zijn boterhammetje. Het was wennen maar ook spannend, 
zeker toen de eerste oogst binnen gehaald moest worden, die gelukkig 
goed was. Hij voelde zich gezegend, zeker ook toen hij dat ongeluk kreeg 
met de aardappelrooier wat met een sisser afliep.  
 
Ja, zijn geloof heeft zich verdiept. Vroeger beleefde hij dat vooral op 
zondag, als hij in de kerk zat. Maar nu is het veel meer verweven met zijn 
dagelijkse bestaan. ‘Ik bid om goed weer. Ik ben daar als boer echt 
afhankelijk van. Ik bedoel, ik stop voor tonnen euro’s in de grond: het 
zaaigoed, de kunstmest, enz. En dan maar hopen op een goede oogst en 
een goede prijs. Er is zoveel onzeker. Je moet echt geloof en hoop 
hebben. Daar bid ik om. Als advocaat bad ik nooit voor mijn zaken.’  
Tegelijk blijft Arwin nuchter. Als het niet goed loopt, moet hij wat anders 
gaan doen. 
Terug naar de advocatuur ziet hij niet gauw gebeuren, maar iets 
bestuurlijks in de landbouw zou zomaar kunnen. Hij is nu al vicevoorzitter 
van een grote coöperatie, helpt met juridische zaken. 
Daarom raadt hij jonge boeren aan om ook iets anders te gaan studeren; 
dat helpt echt voor later. 
 
(naar een tekst van Kees v/d Berg)   
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NADENKERTJE: OMA’S CAKE 
 
door Gertjan Roth 
 
Het bekende TV programma “heel Holland bakt” is al weer voorbij 
wanneer deze Kerkklok verschijnt. Er is ook een jeugdversie uitgezonden, 
waarin jonge baktalenten de strijd met elkaar aangaan. Jong en oud 
interesseren zich kennelijk voor dit onderwerp, want het trekt miljoenen 
kijkers!  
Er was eens een wijze oma die haar baktalent gebruikte tijdens een 
opvoedkundig gesprek met haar kleinzoon. De volgende situatie was 
daarvoor de aanleiding: 
 
Louis loopt de keuken van z’n grootmoeder in.  
Hij vertelt haar hoe vervelend het op school is en hij klaagt over het 
huiswerk en de saaie lessen. 
Oma wilde net een cake gaan bakken en ze gaat rustig door met de 
voorbereidingen. 
Dan probeert ze om Louis af te leiden, door hem te vragen of hij wat 
lekkers wil. 
 
Daar zegt Louis geen NEE tegen en het gesprek met oma verloopt als 
volgt: 
 
Oma: “wil je soms een hapje boter?” 
Louis: “hè bah!” 
Oma: “oké, wil je dan wat bloem?” 
Louis: “dat is goor, oma!” 
Oma: “misschien wat bakpoeder of een hapje van het rauwe ei?” 
Louis: “geintje zeker oma, dat is toch smerig!” 
 
Dan legt oma uit dat al die dingen los van elkaar niet lekker zijn, maar als 
je alles door elkaar mixt, dan komt er na het bakken een heerlijke cake uit 
en wanneer er zo’n lekkere plak voor je neus ligt, dan denk je niet meer 
aan al die ingrediënten. 
 
De dingen die je dagelijks meemaakt, zijn niet altijd leuk, maar die 
ervaringen maken je wel tot wie je werkelijk bent!  
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Vreugde gaat soms hand in hand met verdriet. Wanneer je beseft hoe 
alles met elkaar verbonden is en bij elkaar hoort, dan kan het zo maar zijn 
dat het een deel van Gods plan is voor ons leven.  
Lukt het jou om daar dan dankbaar voor te zijn? 
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NIEUWS UIT OUDENBOSCH 
 

 
NOTULEN VAN DE KERKENRAADSVERGADERING,  

gehouden donderdag 7 april 2022 om 20.00uur in de Pastorije. 

 
1. Gertjan opent met psalm 19 vers 2, en vertelt een metafoor n.a.v. een 

sterrenstelsel en gaat daarna over in gebed. 
 
Kees van der Kruijk neemt het woord. 
Hij licht de nieuwe website toe, de werking enz. en als er vragen zijn 
kunnen we hem altijd   benaderen. 
 

2. Gastenboek/inbreng gemeenteleden: geen. 
 

3. Notulen: er wordt een correctie aangebracht op punt 9 jeugdwerk. 
Mevr. De Jong wordt gevraagd als verzorgster van de brugdienst. 
 

4. Actiepunten lijst: vacature diaken blijft open staan. 
 

5. Ingekomen stukken: KKA is bezig om de jaarrekening in orde maken. 
 

6. Pastoraat: actuele zaken zijn besproken. 
 

7. Nieuw ingekomen: er is een nieuwe inschrijving. 
 

8. Eredienst: er is een nieuwe paaskaars, en de oude wordt aan de 
familie Ampt geschonken. 
Opletten dat er aanvangstijden zijn gewijzigd i.v.m. een doop in Oud 
Gastel. Het staat al vermeld in de kerkklok en nieuwsbrief. 
Er wordt ook gekeken of het kerkkoor ook met Pinksteren aanwezig 
kan zijn. 
 

9. Jeugdwerk: er loopt een leuk project met de kinderen. Ze maken 
vlaggetjes waarop de gemeenteleden tijdens het koffie drinken, na de 
dienst iets kunnen invullen.  
Daar wordt ook zeker gebruik van gemaakt. Vervolgens worden de 
vlaggetjes in de kerk opgehangen. 
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10. Mededelingen diaconie: ook hier worden de actuele zaken besproken. 
 

11. Mededelingen Kerkrentmeesters: de stukken zijn opgestuurd. 
De liturgie hoeft niet meer volledig op de website. De verkorte versie 
is akkoord. 
De liederen met teksten blijven (zonder notenbalken) geprojecteerd 
op de wand. 
 
 

12. Verslag CKO 28 maart: 1 mei en 5 juni is er een brugdienst. 
 

13. Veilige kerk: er staat een mooi stukje in de vorige kerkklok.  
 

14. Vergaderdata: dinsdag 10 mei moderamen en diaconie en donderdag 
12 mei kerkenraadsvergadering. 
 

15. Rondvraag: Gertjan en Piet zijn bezig met een liturgische tafel voor 
het Paasfeest. 
 

16. Sluiting: we sluiten af met het zingen van psalm 33 vers 2, 5 en 8. 
 
E.J.       

 

BLOEMENGROET 
 

10 aprIL Dhr. en mw. Leeuwestein (50 jaar getrouwd) 
  Charlotte Inkelaar (30 jaar predikant) 
 
17 april  Dhr. en mw. Visser (55 jaar getrouwd) 
  Mw. Kabel (ter bemoediging) 
  Mw. van Es (van harte beterschap) 
  Mw. Verwoerd (verhuisd naar Etten-Leur) 
 
24 april  Dhr. en mw. Mandemaker (groet van de gemeente) 
 
1 mei     Mw. Schinkelshoek (verhuisd)                                               

Dames v.d. Hoek en v. Beest van camping ‘de Haspel’ 
(groet van de gemeente) 
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8 mei  Dhr. en mw. de Jonge (50 jaar getrouwd) 
Ook was er, vanwege Moederdag, een bloem voor iedere 
Oekraïense moeder die in Oudenbosch verblijft 
 

15 mei  Dhr. en mw. Blom (55 jaar getrouwd) 
  Dhr. en mw. Penning (55 jaar getrouwd) 

Jan Pieter Snikkers (bevestiging tot ouderling-
kerkrentmeester) 

 
22 mei  Anke Ampt (bedankje)  
 
 
PERSONALIA 
 

Verhuisd 

Mevr. M. Schinkelshoek - de Jong, Oudenbosch 

Dhr. A.P. Meerman, Oudenbosch, naar Gorinchem  

Mevr. E.C. Sigterman-Hoogerboord, Hoeven,  naar Bosschenhoofd 

 

Nieuw ingekomen:  

Dhr. en mevr. Elsenaar, Bosschenhoofd  

Mevr. M.C. van der Burgh - in ’t Veld, Oudenbosch,  
voorkeurslid  voor Maasdam  

Mevr. A.C.N. Peters, Bosschenhoofd  

Dhr. en mevr. Silvius, Zegge  

Mevr. M. Stam, Oudenbosch  

Sophie Poot, is weer thuis komen wonen. 
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VAN DE DIACONIE 
 

Gemeenteleden, 
 
Zoals ik in de afgelopen 2 Kerkklokken u het een en ander heb verteld 
over de door de diaconie nieuw te ondersteunen collectedoelen, 
betreffende de stichtingen Mission Aviation Fellowship en Trans World 
Radio breng ik u nu op de hoogte over de derde stichting, te weten “Chris 
en Voorkom”.  Hiermede willen we voor de komende tijd als diaconie deze 
stichtingen ondersteunen, om hen zodoende de mogelijkheid te geven 
hun doelstellingen samen met nog andere kerken te kunnen blijven 
realiseren. 
 
De stichting “Chris en Voorkom” is een stichting die kinderen inspireert en 
stimuleert, en tieners en hun opvoeders aanzet tot het maken van 
gezonde en verantwoorde keuzes. Het missiestatement van “Chris en 
Voorkom“ is: maak kinderen en jongeren sterk. 
Onze jeugd is de toekomst, hoe gezonder deze toekomst voor hen is des 
te beter zal het hen gaan en dat maakt een groot verschil.  
 
Dat wordt gedaan door middel van het aanbieden van preventie-, 
weerbaarheids- en leefstijlprogramma’s en het bieden van een luisterend 
oor via anonieme chat en e-coaching. Hierbij maken we onderscheid 
tussen de volgende merken: 

 
Wat doet “Chris”        
Met ‘Chris’ bieden wij kinderen en jongeren een luisterend oor via chat en 
Connect (e-coaching), zeg maar digitale communicatie die meer aansluit 
bij de beleving van onze jeugd. Daarnaast bieden wij op maat trainingen, 
voorlichtingen en coaching, bijvoorbeeld over groepsdruk of het 
aanpakken van pestgedrag. ‘Chris’ is er voor bemoediging van en advies 
aan jonge mensen en voor hun opvoeders, jeugdwerkers en 
professionals.  
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Ook bieden wij met ‘Chris’ middels Connect een luisterend oor aan 
opvoeders die anoniem contact willen met een coach over zorgen / 
problemen binnen de opvoeding. 
www.chris.nl 

Wat doet “Voorkom!”        
Met ‘Voorkom!’ willen wij kinderen en tieners voorlichten over 
middelengebruik. Dit doen wij door het verzorgen van preventielessen die 
voornamelijk op scholen worden gegeven. Deze preventielessen gaan 
onder meer over de thema’s alcohol, drugs, roken en internet. Met 
‘Voorkom!’ willen wij leerlingen leren om zelf gezonde keuzes te
www.voorkom.nl 
 
Visie 
Chris en Voorkom! maakt jongeren sterk door het bieden van preventie
weerbaarheids- en leefstijlprogramma’s op scholen, kerken en 
verenigingen, het bieden van een luisterend oor via anoni
chat en mail, en het bieden van deskundigheidsbevordering aan pastorale 
jeugdmedewerkers, leerkrachten en jeugdzorgprofessionals.
 
Grondslag 
Chris en Voorkom! staat in de traditie van het christelijk geloof. Daarin 
vindt Chris en Voorkom! de wortels en inspiratie voor het werk dat ze doet. 
Dat we ook deze stichting hartelijk bij u willen aanbevelen is van 
zelfsprekend. 
Wilt u meer weten over wat ze doen ga dan naar www.chris.
www.voorkom.nl. 
 
Met een warme groet aan u allen. 
 
Ben van Es (diaconie) 
 

Ook bieden wij met ‘Chris’ middels Connect een luisterend oor aan 
willen met een coach over zorgen / 

Met ‘Voorkom!’ willen wij kinderen en tieners voorlichten over 
ik. Dit doen wij door het verzorgen van preventielessen die 

voornamelijk op scholen worden gegeven. Deze preventielessen gaan 
onder meer over de thema’s alcohol, drugs, roken en internet. Met 
‘Voorkom!’ willen wij leerlingen leren om zelf gezonde keuzes te maken. 

Chris en Voorkom! maakt jongeren sterk door het bieden van preventie-, 
en leefstijlprogramma’s op scholen, kerken en 

verenigingen, het bieden van een luisterend oor via anonieme telefoon, 
chat en mail, en het bieden van deskundigheidsbevordering aan pastorale 
jeugdmedewerkers, leerkrachten en jeugdzorgprofessionals. 

Chris en Voorkom! staat in de traditie van het christelijk geloof. Daarin 
wortels en inspiratie voor het werk dat ze doet. 

Dat we ook deze stichting hartelijk bij u willen aanbevelen is van 

chris.nl en 
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VERJAARDAGSKALENDER 
 
 2 juni  Mw. H.J. van ’t Geloof-van der Linde 

 3 juni  Mw. L.M. Blom-Dorst 

 4 juni  Mw. H.E.M. Verspui-van Mourik 

13 juni  Mw. A. Bijl-van den Burg 

15 juni  Dhr. B. Klomp 

20 juni  Dhr. W. van Namen 

30 juni  Mw.  M. Melaard-van Dam 

30 juni  Mw. J.H. Mandemaker-den Hengst 

 6 juli  Dhr. J. Hartog 

 9 juli  Mw. A. Rolandus-van der Well 

17 juli  Dhr. A.P.F. Voet 

18 juli  Mw. B. van der Weijden 

 
 
COLLECTEN 
 
12 juni  Kerkbeheer  ZWO-project Moldavië 
 
19 juni  Kerkbeheer  Stichting Tamsarya (Nepal 
 
26 juni  Kerkbeheer  KiA, Binnenlands Diaconaat 
 
 3 juli  Kerkbeheer  KiA, Werelddiaconaat India 
 
10 juli  Kerkbeheer  MAF (Mission Aviation Fellowschip) 
 
17 juli  Kerkbeheer  Stichting Leergeld / Voedselbank 
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Na 39 jaar gaat per 19 juni de deur dicht! 
 
Op 16, 17 en 18 juni is er uitverkoop. 
 
Veel dank aan alle klanten!  
 

Dank jullie wel, BEDANKT!! 
 

Bloemenhuis v.d. SluisBloemenhuis v.d. SluisBloemenhuis v.d. SluisBloemenhuis v.d. Sluis    
 
Dorpstraat 36 – Oud Gastel – Tel. 0165-513816 
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NIEUWS UIT GASTEL & KRUISLAND 

 
VERKORTE NOTULEN VAN DE KERKENRAADSVERGADERING D.D. 
4 APRIL 2022. 
Ina heet iedereen welkom. 
Wilma opent de vergadering met de mededeling dat ze naar de 
Missionaire Conferentie “als God renoveert” is geweest van James 
Mallon. Daarna deelt ze kaartjes uit waar wij antwoord op mogen geven. 
De essentie hiervan is dat we leren “Luisteren”, zonder te onderbreken, 
zonder zelf iets te zeggen; geen discussie. Luisteren of God ons iets 
duidelijk wil maken. Bijvoorbeeld in de woorden van iemand anders of 
doordat je tijdens een stilte een idee krijgt. Missionaire Gemeente willen 
zijn begint met gebed en dan om samen de droomwens te bespreken en 
kijken hoe en of we die kunnen uit laten komen. Daarna gaat Wilma voor 
in gebed. 
 
NOTULEN 
De notulen van 22 februari 2022 worden met een kleine aanpassing 
goedgekeurd en getekend. 
 
IN EN UITGAANDE POST 
Een mail om aandacht te vragen voor de bijeenkomsten van de ringen 
binnen onze classis.  
Er zijn 2 kaarten naar gemeenteleden verstuurd. 
 
ROOSTERWISSELINGEN 
In verband met de doop van Manuel worden de aanvangstijden van de 
kerkdiensten gewisseld: op 24 april  om 9 uur in Oudenbosch en om 10.30 
uur in Oud Gastel; op 1 mei net andersom. 
Op 8 en 15 mei ruilen Charlotte en Harm-Jan van dienst. 
Voor de bezinningsochtend van beide kerkenraden op 9 april is alles 
geregeld. 
Op zaterdag 4 juni wordt weer een lokaal “Lopend Vuurtje” georganiseerd. 
Fred de Grunt zet mooie fietsroutes uit. 
 
PASTORAAT 
Er zijn gemeenteleden die in het ziekenhuis liggen of iets gebroken 
hebben. Zij krijgen onze aandacht. 
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DIACONIE 
Nu de coronamaatregelen opgeheven zijn gaan we weer op de oude 
manier collecteren. Ook het avondmaal gaat met enkele aanpassingen 
weer zoals vroeger. Het brood wordt wel met een tang rondgedeeld en er 
worden alleen kleine glaasjes gebruikt voor de wijn en sap.  
Alleen de dienstdoende ouderling en diaken gaan vóór de dienst naar de 
consistorie. 
Op 24 mei organiseert de activiteitenclub een uitje. 
Eerst koffiedrinken, daarna met auto’s naar Drimmelen voor een vaartocht 
met de Zilvermeeuw inclusief lunch, door de Biesbosch. 
 
ERE DIENSTEN 

- 3 april; heel goede dienst met mooie bijpassende liederen. 

- 14 april de Passion; is geregeld. 

- 15 april Goede Vrijdag; avondmaal in Oudenbosch. 

- 17 april Pasen; het ontbijt en zang zijn geregeld. 

De kinderen gaan op 16 april naar het concert rondom het Passion-kruis 
in Zevenbergen; is ook geregeld. 
24 april; doopdienst van Manuel. Het doopgesprek met de ouders wordt 
gevoerd door Charlotte en Lenie. Na afloop van de dienst is er 
gelegenheid om de doopouders te feliciteren en om koffie te drinken. 
De familie blijft langer. 
Op 1 mei is er geen koffie drinken. 
4 mei dodenherdenking; Gerarde informeert bij Charlotte en Kees 
Suijkerbuijk of en hoe de dodenherdenking dit jaar geregeld wordt. 
 
KERKRENTMEESTERS 
De inspectie van monumenten zorg is geweest.  
We wachten het rapport af.  
Kees informeert bij Peter of de rekening van de stormschade al is betaald. 
De invulling van het project “Veilige Kerk” wordt tijdens de volgende 
vergadering besproken. We zijn op zoek naar een vertrouwenspersoon 
voor onze kerk. In mei wordt hiervoor een training gegeven. 
Het nieuwe beleidsplan is besproken en wordt door Ina verder aangepast. 
 
RONDVRAAG 
Nelleke meldt zich af voor de volgende vergadering op 23 mei. Ze wenst 
ons allen een goede tijd en wij haar en Dick ook, in Bonaire. 
Erna geeft aan dat Hennie Taal wil stoppen met het organiseren van de 
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activiteitenclub. Nadenken over een vervangster, want het zou jammer zijn 
als het stopt. 
Lenie: de nieuwsbrief is rondgedeeld, er ligt nu een stapeltje achter in de 
kerk. Tijdens de volgende vergadering bespreken of het ook gedeeltelijk 
via de mail verstuurd kan worden. 
Wilma: of één van de kinderen de Paaskaars mag aansteken. 
Wilma sluit de vergadering af met een gedicht. 
Volgende vergadering; 23 mei om 19.30 uur;  
Moderamen 19 mei om 13.45 uur 
 

 

 

BLOEMENGROET 
 
15 april  Dhr. P.A. v. Kruistum 

Fam. Brand-Broos (huwelijksjubileum) 

Fam. Lodders-Zwagemaker (huw. jub.) 

17 april  Mevr. J.C.M. Vervat-Hoefsloot (verj.) 

Dhr. S.J. Langeweg (verj.) 

Dhr. C.J. Brouwers (verj.) 

24 april  Doopouders van Manuel 

Fam. Koole-Godeschalk (huw. jub.) 

Mevr. E.A. Wijnants-Odijk (operatie) 

01 mei  Dhr. Strootman (operatie) 

08 mei  Dhr. J. Paauwe (verj.) 

15 mei  Mevr. M. Koole-Godeschalk  (verj.) 

22 mei  Mevr. W.J. Lodders-Zwagemaker  (verj.) 
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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: 
 
 
29 mei  Hyde Park 

05 juni  Zending Zuid-Afrika (KIA) 

12 juni   Steunfonds v/h Zuiden 

19 juni  Voedselbank 

26 juni   Binnenlands diaconaat: migranten zonder 

verblijfsvergunning (KIA) 

10 juliBijbelgenootschap 

17 juli  Leger des Heils 

24 juli  Afriana Foundation 
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KERKELIJK BUREAU 

 

 
 

 
 
COLLECTE PINKSTERZENDING 
Bijbel brengt arme boeren in actie in Zuid-Afrika 
Veel inwoners in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal leven al 
generaties lang in armoede. Ze geloven niet dat het ooit beter zal worden. 
Met een ambitieus bijbel- en landbouwprogramma lukt het een Zuid-
Afrikaanse organisatie om dit te doorbreken: ze brengen families samen in 
actie en geven hen hoop. 
De inwoners lezen eerst samen bijbelverhalen, die hen inspireren om niet 
bij de pakken neer te zitten maar in actie te komen. Daarna leren ze hoe 
je compost maakt voor een vruchtbare bodem, moestuinen aanlegt en 
water beter vasthoudt.  
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En hoe je samen een spaargroep vormt en een bedrijf opzet. Het 
programma is succesvol: door betere landbouwmethoden verhogen de 
boeren hun voedselopbrengst en is er meer geld voor investeringen, 
onderwijs en gezondheidszorg 
Vader Shabangu begon na de training een moestuin en verkoopt nu ook 
schoorstenen. Die gebruiken mensen als afvoer van hun oven. Zoon 
Mnqobi (8) vindt het zo leuk dat hij zijn vader nu helpt met groenten 
planten en besproeien en schoorstenen in elkaar zetten. 
 
Steun dit werk via Kerk in Actie via de collecte in onze kerk of via 
bijgevoegde acceptgiro. 
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/bijbelsboeren  
 
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  
 
Hartelijk dank! 

 
ACTIE KERKBALANS 2022 
 
Analyse van de ontvangen toezeggingen voor Kerkbalans 2022  
Vorig jaar waren er 100 toezeggers die € 20.672,50 (€ 206,73 per 
toezegger) toezegden. Als gevolg van vertrek, uitschrijvingen, overlijden 
en gemeenteleden die niet meer bijdragen (zgn. 0-toezeggers) is het 
aantal toezeggers gedaald met 8, die gezamenlijk € 495,00 
bijeenbrachten in het vorige jaar.  
 
Er zijn 6 nieuwe toezeggers bijgekomen die gezamenlijk € 585 bijeen 
brachten. Verder waren er 6 toezeggers die hun bijdrage hebben 
verlaagd, waarmee een bedrag van € 205,00 gemoeid was. 14 
gemeenteleden hebben hun bijdrage verhoogd, wat € 903,50 opleverde. 
De overige 72 gemeenteleden hebben hun bijdrage ongewijzigd gelaten.  
Per saldo zijn er dit jaar 98 toezeggers die € 21.461,00 (€ 218,99 per 
toezegger) toezegden. De stand van zaken ziet er schematisch als volgt 
uit: 
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Uit de opzet blijkt dat de stijging voor onze gemeente 3,81 % is. Uit het 
overzicht blijkt verder dat het aandeel van de afvallers meer dan goed 
gemaakt kan worden door de nieuwkomers (+/+ € 90) en tevens dat de 
toezeggers met een lagere bijdrage ruimschoots wordt goedgemaakt door 
de toezeggers met een hogere bijdrage (+/+ € 698,50). Hierdoor ontstaat 
een positief verschil. Gevolg is ook dat het gemiddeld toegezegde bedrag 
is gestegen.  
Met dank aan de gemeenteleden die er gezamenlijk voor gezorgd hebben 
dat dit resultaat bereikt kon worden.  
 
Betaalwijze 
Iets minder dan de helft van de toezeggers (44%) kiest ervoor om de 
bijdrage zelf al dan niet via een periodieke overschrijving over te maken, 
9% heeft nog graag een acceptgiro, 2% betaald contant en 45% maakt 
gebruik van de mogelijkheid om het bedrag via automatische incasso af te 
laten schrijven. 
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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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EREDIENST 
 
OUDENBOSCH 
 
 5 juni  10.30 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, Pinksteren, 
     m.m.v. het kerkkoor, Brugdienst 
 
12 juni   9.00 uur Ds. H. van ’t Maalpad, Bergen op Zoom 
 
19 juni  10.30 uur ds. Petra de Nooij, Den Haag 
 
26 juni   9.00 uur Mw. G. de Jong 
 
 3 juli   10.00 uur Ds. P. Taselaar, Ridderkerk, Gez. dienst 
 
10 juli  10.30 uur Dhr. H. de Bruijn, Oosterhout 
 
17 juli   9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, viering H.A. 
 
24 juli  10.30 uur Ds. H.J. Inkelaar 
 
 
 
GASTEL & KRUISLAND 
 
 5 juni   9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, Pinksteren,
     koffie drinken 
 
12 juni  10.30 uur Ds. H. van ’t Maalpad, Bergen op Zoom 
 
19 juni   9.00 uur ds. Petra de Jong, Den Haag 
 
26 juni  10.30 uur Mw. G. de Jong 
 
 3 juli   Gezamenlijke dienst, zie Oudenbosch 
 
10 juli   9.00 uur Dhr. H. de Bruijn, Oosterhout 
 
17 juli  10.30 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, viering H.A. 
 
24 juli   9.00 uur Ds. H.J. Inkelaar 


