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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  : Dhr. B. van Es 317532 
Geluidsdienst  : Dhr. J.P. Snikkers  
Crèche   : Vacant  
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 
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  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 

 
Reizen met blijdschap? 
 
Nee, het gaat niet over vakantiereizen. Dan is blijdschap vaak niet zo 
moeilijk. Hoewel: als je onderweg in de file belandt, ben je niet altijd zo blij. 
Laat staan dat je op zwarte zaterdag reist: liever doe je dat niet. Als je 
vliegtuig niet vertrekt, of je trein heeft eindeloos vertraging: niet altijd is het 
dan reizen met blijdschap. 
Maar deze titel verwijst naar ander reizen. Ons leven is ook een reis. Niet 
altijd zijn we ons er zo van bewust. Toch: we komen ergens vandaan, en 
we gaan ergens naar toe. Als mensen die geloven, geloven we dat we 
reizen naar God, ons doel is in Hem. En uiteindelijk, in de voltooiing: een 
nieuw en ander leven op de nieuwe aarde, onder een nieuwe hemel. Deze 
belofte hebben we in Jezus gekregen. Maar het kost vaak een leven lang, 
dat ons ‘eigen’ te maken. Dat ons te binnen te brengen. Het deel te laten 
worden van ons geloven en hopen en vertrouwen. 
 
In Handelingen 8 (vanaf vers 26) lezen we over Filippus en de ‘kamerling 
van Ethiopië’. De Heer zegt tegen Filippus: ‘Ga tegen de middag naar de 
verlaten weg van Jeruzalem naar Gaza’. We weten niet of Filippus 
letterlijk een stem hoorde, of dat hij dat sterk in zijn hart voelde. Een 
sterke ingeving, een impuls. Hoe het ook zij: hij geeft gehoor aan de stem, 
of aan de ingeving. En daar, op dat moment, op die weg, reist een 
Ethiopische man die op de terugweg is van Jeruzalem naar zijn eigen 
land. Een man met vragen in zijn hoofd en hart. Hij leest in een boekrol, 
maar begrijpt er niet zo veel van. Filippus komt op het juiste moment en 
kan uitleg geven. Hij vertelt de Ethiopische man dat de woorden die hij 
leest over Jezus gaan. Een soort catechese op de warme middag. Het 
verhaal eindigt ermee dat de Ethiopische man onderweg gedoopt wordt. 
En dán klinkt het (vers 39) : hij (de Ethiopiër) vervolgde zijn weg vol 
vreugde. In de NBG-vertaling van 1951: en hij reisde zijn weg met 
blijdschap… 
 
Soms gebeurt het in het leven. Dat je iemand ontmoet, op een onverwacht 
moment of op een ongedachte plaats. Het is een bijzondere ontmoeting. 
Van hart tot hart. Verrassend. Het brengt blijdschap.  
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Of er gebeurt iets dat je niet had voorzien, maar iets dat (positief) 
verrassend is. Het kan je ontroeren. Het maakt je stil. Voor mij kan dat ook 
iets zijn in de natuur. Ik zag onverwacht wilde geiten in Noord-Engeland 
en reeën die dagelijks kwamen grazen in het naast gelegen weiland. Ik 
kon hen goed volgen met de verrekijker. Geduldig kijkend en wachtend, 
was het alsof ik bijzondere ontdekkingen deed.  
Het kan zijn dat je zomaar iets van God ontmoet. Je zingt een lied dat je 
raakt in een dienst. Of juist als je verdrietig bent, ontvang je iets dat je 
troost, een zonnestraal. Letterlijk of figuurlijk. Het lijken gewone dingen, 
maar het maakt dat je kan reizen met blijdschap. Reizen door het leven. 
Reizen van de een naar de andere dag. In het besef dat de Heer je kent 
en ziet. Dat Hij aanwezig is, en je niet alleen laat. Reizen met blijdschap, 
ondanks alles dat moeilijk is. In Hem leven, bewegen en zijn we. 
Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos  
 
GEDICHT.. …. 
 
In de vakantie kwam ik op een site met gedichten een voor mij onbekend 
gedicht tegen. De taal is wat ouder, maar het roept ook iets op. Je kunt 
het niet helemaal ‘pakken’, of duiden. 
De schrijfster is Agatha Seger (1902-1993) 
 
“PINKSTEREN” 
 

Hoe kan dit groot geluk toch wezen 
dat Gij somwijlen in mij woont, 
en aan mijn innerlijke oogen 

Uw wonderbare Wezen toont, 
en Gij in mij begint te spreken, 

zóó, dat ik bevend stil moet staan, 
om, met den adem ingehouden, 

Uw diepe boodschap te verstaan. 
En als Gij dan hebt uitgesproken, 

dan komt een stroom van tranen vrij, 
omdat Gij mij hebt uitverkoren, 
vol boosheid en vol hoovaardij. 

Dan ga ik met vernieuwde zinnen 
en hoed mij angstig voor het kwaad, 

opdat het zuiver zij in ’t harte, 
wanneer Gij wéér daar binnengaat. 
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Zoo leef ik dan in hoop en vreezen 
en troost mijn brandend ongeduld 

met uitzicht op den dag dat eens toch 
Gij eeuwig in mij wonen zult…… 
Gij hebt mij een man gegeven, 
een man en een stralend kind, 
en Gij alleen weet hoe teeder 

mijn hart die beiden mint, 
maar waarom dan sta ik des avonds 

aan ’t uiterste eind van mijn tuin, 
en hoor hoe de leeuwriken stijgen 
omhóóg uit het schemerend duin, 

en berg ik mijn hoofd in mijn handen 
en ween, omdat ik niet als zij 

zingende achter kan laten 
wat zich stelt tusschen U en mij…… 

 
VAN DE REDACTIE 
 
In deze tijd van het jaar is een aantal mensen al met vakantie geweest, 
terwijl een andere groep deze nog voor de boeg heeft. Van twee van 
degenen die al geweest zijn, onze predikanten, is er al een heel mooi 
reisverslag. U leest het hieronder.  
Ook is er een verslag van het Lopend Vuurtje, dat dit jaar een “rondje 
Halderberge” was en dat heel succesvol was met een grote opbrengst 
voor het goede doel. 
Verder zijn er al weer aankondigingen van een nieuwe cursus/leerhuis en 
lezen we hoe we na Pinksteren verder mogen gaan met de hoop, ook in 
deze donkere tijden. 
Erna heeft weer mooie verhalen ingezonden en u kunt ook weer een 
cursus Theologische Vorming gaan volgen. 
Misschien hebt u in deze, hopelijk wat rustige, periode de tijd om deze 
Kerkklok van a tot z te lezen, het is de moeite waard. 
 
Ik wens u een goede, rustige en hopelijk niet al te hete zomer en zie uw 
kopij graag weer vanaf 28 augustus tegemoet. 
 
N. Blok 



-KERKKLOK- 
 

-6- 

 

VAKANTIEBESPIEGELINGEN (uit de Pastorie)  
 
Na Drenthe en Bretagne zijn we dit jaar weer naar Engeland geweest en 
het was een mooie tijd, ook om iets over te vertellen. Het viel ons op dat 
de mensen vriendelijk zijn. We zijn vrijwel geen enkele Nederlander of 
vasteland Europeaan tegengekomen en mogelijk heeft Brexit het toerisme 
vanaf het vasteland wat ontmoedigd. De meeste bootreizigers kiezen voor 
Schotland, lijkt het. Nu waren we weliswaar in een afgelegen deel, zelfs bij 
de Engelsen is het weinig bekend. De valleien in het noorden, niet in het 
Lake District maar aan de onze oosterse kant, zijn bijzonder wat betreft de 
rust en de schoonheid van de natuur. De vele schapen grazen er alsof het 
nooit anders had moeten zijn en ze hebben alle ruimte. Je ziet ze dichtbij 
maar ook verspreid ver weg als witte stipjes op de heuvels. In het dal waar 
we de laatste week waren, liepen er alles bij elkaar zo’n duizend van één 
boer, die tot het ging regenen op één dag werden geschoren door drie 
scheerders, een ervan een Pool die zich het vak ook eigen maakte. In een 
veld vlak naast het huis waarin we verbleven was een weiland met hoog 
gras en bloemen. Tegen een vergoeding laat een boer dat land met rust 
ten bate van de weidevogels en de plantendiversiteit. In dat veld heeft 
Charlotte verschillende morgens reeën kunnen gadeslaan en ze kan 
daardoor over al hun gedragingen vertellen. Op een avondwandeling 
werden we verrast door beesten met flinke horens die uit de bosjes 
opstoven: het bleken wilde geiten te zijn, die hun eigen leven daar in alle 
vrijheid hebben al moest hun aantal eerder wel worden gedecimeerd, 
begreep ik van de buurman.  
 
Er stonden in de huisjes die we hadden wel televisies, waarschijnlijk als 
concessie aan vakantiegangers, maar we hebben die niet één keer 
gebruikt. Niet dat we helemaal uit het nieuws waren, wifi was er wel, maar 
een omgeving van rust doet een mens veel goed. Ja, Nederlands nieuws 
vertelde ons wel van onze boeren en dan voel je hoe klein ons land is in 
verhouding. Dan kan het niet anders of het wordt passen en meten met de 
veestapel en … inkrimpen. Wat ons ook opvalt is de belangstelling in de 
Engelse samenleving voor het platteland. Men houdt ervan. Men hoort er 
graag over, ook van boeren die schrijven en een goed en eerlijk verhaal 
kunnen vertellen, want het leven op het land kan ook hard zijn. Ik denk dat 
we dat missen in Nederland. Als samenleving zijn we de band met het 
land ontgroeid. We weten niet meer wat het waard is en hoe essentieel. 
Daardoor is er ook veel te weinig waardering voor het werk van de boer.  
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Als wij en de politiek daar eens mee begonnen, eer aan wie eer toekomt, 
dan wordt het ook mogelijk om over ingrijpende veranderingen te praten. 
We krijgen nu in ons land op ons brood dat we de landbouw zijn gaan zien 
als elke willekeurige tak van industrie en de intensieve veehouderij helaas 
ook een industrie is geworden. We zien schuren en geen dieren. Als 
consumenten hebben we hier ook schuld aan want we willen goedkoop 
vlees. Hoe nu verder?  
 
Muziek hebben we ook meegemaakt. We waren op zaterdagmiddag in het 
plaatsje Ford. Op zich is dat al prachtig, alle gebouwen in dezelfde oude 
stijl gelaten. Dat straalt uit dat een dorp een thuis is. ‘s Avonds bleek er 
bovendien een concert te zijn in de Village Hall van een singer-songwriter,  
Sam Carter, uit Sheffield. Hij bleek muzikaal echt goed te zijn, ook heel 
toegankelijk en eerlijk als persoon. Hij hield ook vrolijk vol tijdens het 
concert dat het een groot voorrecht was hier op te treden, al vroegen wij 
ons wel af of dit voor hem het meest ideale publiek was. Er was keurig 
applaus maar verder zaten de mensen nogal stijf in de rijen.  
Anders was dat op onze laatste avond in de afgelegen vallei. We troffen 
het dat die zondag de jaarlijkse zangdienst plaatsvond in het witte 
gemeenschapsgebouwtje midden in de verlaten vallei. Dit jaar gelukkig 
geen onweer, zei de voorgangster. Iedereen mocht een lied uit het 
hymnboek roepen en het valt je dan op hoeveel liederen Gods grote zorg 
voor de schepping bezingen. De mevrouw naast mij vroeg om ‘How great 
Thou art’ en niets was meer toepasselijk dan dat. Maar met het zingen 
was het nog niet afgelopen. De bisschop van Berwick kreeg nog het 
woord voor een preek die niet op het programma stond. Het was een vrij 
jonge man (zeg ik nu), in het paars die zijn bisschopsstaf (lijkt op een 
herdersstaf) had meegenomen. Ik was niet zeker of dat voor de grap was 
of serieus. Maar, zoals het gaat bij de Engelsen, ze nemen hun tradities 
serieus, dus ook die staf. Gelukkig deed dat helemaal niets af aan de 
enthousiaste boodschap van de bisschop, uit Lukas 10 over gezonden 
zijn. We voelden ons daardoor op die laatste avond opnieuw uitgezonden 
naar ons eigen land! 
 
Nog één grappig ding: Na afloop van het concert van Sam Carter, zaten 
wij al in de auto, en toen kwam iemand uit de Village Hall met een blauwe 
jas in zijn hand naar ons toe gesneld. Nu gebeurt het nooit dat wij iets 
vergeten … (ahum), dus we wisten niet wat de bedoeling was. Maar het 
bleek Charlottes jas te zijn. Hoe wisten ze dat nu? Ze waren zo vrij 
geweest om in de zakken te zoeken en daar vonden ze een 2 euromunt  
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Ach ja, waar verschillen niet goed voor zijn. Laten we het dan ook maar zo 
houden: zij rijden links en wij rechts, zij hebben het pond en wij de euro. 
Niet altijd praktisch maar wel bijzonder.  
Harm-Jan Inkelaar 
 
VOORUITBLIK: Marcus op de middag 
 
Het komende seizoen wil ik graag een cursus aanbieden over het 
evangelie van Marcus. Het is het kortste evangelie en het is een heel 
mooie weg om Jezus beter te leren kennen. Want een weg is het al vanaf 
het begin en gaandeweg wordt er meer duidelijk. De grote lijn is belangrijk 
maar je staat ook verbaasd van de veelzeggende details die je tegenkomt 
als je zorgvuldig kijkt naar de tekst.   
Tegelijkertijd wil ik ook graag de achtergrond belichten. Wat was dat voor 
een tijd, de tijd van Jezus, maar ook de tijd van het schrijven? Dat laatste 
is de tijd waarin de Joden in opstand komen tegen de Romeinen. Politiek 
en economisch bepaald geen rustige tijd. Dit evangelie is geschreven voor 
christenen die hun plek moeten vinden in dat machtige Romeinse rijk. Er 
gebeurt veel waar je geen greep op hebt. Waar haal je de moed vandaan 
om sterk te staan? Wat heb je dan aan Jezus als Heer? Het is niet moeilijk 
om hier iets van onze tijd in te herkennen. 
Marcus heeft ook trekken van een drama. Het lijkt allemaal tragisch af te 
lopen en Marcus dekt de ontreddering van de leerlingen niet toe. Er zijn 
ook de verrassingen, de onverwachte dingen die God kan doen. Tenslotte 
gaat het toe naar de ondergang van de hoofdpersoon, zo lijkt het. Het 
leven van Jezus en daarmee het leven van allen die hem volgen, is zeer 
beslist niet saai of voorspelbaar. Helaas heeft het christelijk geloof voor 
veel mensen dat stempel gekregen maar niets is minder waar. Wanneer je 
Marcus leest, dan zie je dat er van alles kan gebeuren, maar dan moet je 
het wel durven wagen. Blijf niet zitten langs de weg, maar stap naar voren 
en ga mee. Begin aan die reis. 
Dat zou je ook kunnen zeggen van het meedoen aan deze cursus.  
Kom gerust een eerste keer kijken om te zien of het iets voor je is. En het 
maakt niet uit wanneer je niet elke keer kunt komen. De middag is een 
voordeel voor sommigen, een nadeel voor anderen, vooral wanneer je 
dan werkt. In dat geval is er nog de mogelijkheid van het leerhuis op de 
avond eenmaal in de maand. De cursus/kring is maandelijks op 
maandagmiddag van 2 uur tot ongeveer half 4. De data komen in de 
volgende Kerkklok maar de eerste keer is op maandagmiddag 12 
september. 
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Leerhuis: Hoop  
Of je het nu leerhuis of cursus noemt, het maakt voor de inhoud niet veel 
uit. Het principe is dat ik eerst met een verhaal kom en dat de deelnemers 
ondertussen opmerkingen kunnen maken of vragen kunnen stellen. 
Daarna volgt nog verder een rondetafelgesprek. Ik houd van dat beeld van 
een ronde tafel al zitten we in de Pastorije nu eenmaal in een rechthoek. 
Dat komt in ieder geval in de buurt.  
Hoop is een relevant thema in onzekere tijden. We willen geen papieren 
bootjes zijn die alle kanten opgeblazen worden op woelig water. Je wilt 
ergens mee verbonden zijn waar je van op aan kunt. Niet voor niets is het 
symbool van de hoop een anker. Maar dat anker ketent je niet vast aan 
het verleden; het verbindt je met Gods toekomst.   
Ik wil het thema van de hoop niet beperken tot de Bijbel of het christelijk 
geloof. Het is de moeite waard om ook te kijken wat elders gedacht werd 
en wordt als het gaat over hoop. Bovendien wordt het bijzondere van de 
christelijke hoop dan beter zichtbaar.    
De precieze invulling van het programma laat ik nog open want ik ga eind 
augustus nog naar een theologenconferentie in Praag die met dit thema te 
maken heeft en daar verwacht ik wel wat van mee te nemen. Maar het 
volgende zal zeer waarschijnlijk aan bod komen:  

• Hoop in de Oudheid: bij de Egyptenaren, de Babyloniërs en de 

Grieken.  

• Hoop in het oude Israël, met name in de Psalmen 

• De Joodse verwachting van het messiaanse Rijk 

• Hoop in het Nieuwe Testament 

• Hoop bij de denkers van de Verlichting 

• Hoop volgens denkers van de 21ste eeuw 

• Hoop volgens de kerk van vandaag 

Data: waarschijnlijk wordt het elke laatste maandagavond van de maand. 
De eerste avond is op maandag 26 september.  
Belangstelling? Laat maar weten! 
Harm-Jan Inkelaar 
 
 
VERDER MET EN NA PINKSTEREN 
 
Op de dienst van Pinksteren (5 juni 2022) kreeg ik verschillende positieve 
reacties. Daarom hierbij een stukje van de tekst van de preek. Het 
overkoepelend (landelijk) thema was: ‘Pinksteren, feest van hoop’. 
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Als tekst koos ik 2 Timotheüs 1 vers 6-10. In het bijzonder de woorden: 
God heeft ons niet een Geest van lafhartigheid gegeven, maar van 
kracht, liefde en bezonnenheid. 
Angst kan ons makkelijk aangrijpen. Op allerlei manieren. Angst voor de 
toekomst, vrees voor het onbekende. (Bijvoorbeeld. De vraag: Hoe zal het 
gaan? In de wereld? Met mij persoonlijk? Als ik ouder word? Met mijn 
gezondheid? Met de mensen die mij lief zijn? Met de oorlog in Oekraïne 
en Rusland: het zal zich toch niet uitbreiden tot een nucleaire oorlog? Hoe 
zal het gaan met het milieu: is er nog toekomst, voor de kinderen, voor 
een nieuwe generatie? Angst kan ons aangrijpen op allerlei terrein. 
MAAR: God heeft ons niet gegeven een Geest van angst, maar van 
kracht, liefde en bezonnenheid! 
Een Geest van kracht. Tegenover onze angst en zwakheid is er de Geest 
van kracht! Hij gééft ons kracht. We mogen er om vragen! Wij zijn geen 
zwakkelingen of ‘watjes’, maar krachtige mensen. Mensen die kracht 
putten, niet uit zichzelf, maar uit Hem. Mensen die weten waar ze de 
kracht vandaan moeten halen, Wie hun krachtbron is. Jezus Christus, die 
ons zijn Geest van kracht schenkt. 
Een Geest van liefde (Agape). Liefde is een vrucht van de Geest 
(Galaten 5) God heeft ons lief, met ál zijn liefde. Jezus heeft het ons 
bekend gemaakt. Hij laat ons delen in Gods liefde, door Zijn dood én 
Opstanding. Wij zijn geliefd. Door God. En wij mogen, meer en meer, ook 
zelf liefhebben. Het grote gebod dat Jezus ons gaf: God liefhebben en 
onze naaste als onszelf.  
Een Geest van bezonnenheid. Wat is bezonnenheid? In geloof is 
bezonnenheid dus verbonden met de H Geest. Het is geen gezapigheid. 
Geen doodsheid. Geen saaiheid. Maar een levende, krachtige wijsheid die 
van de Geest, van God zelf komt! De Geest van God geeft inzicht, leert 
onderscheidingsvermogen. Om het onderscheid te weten tussen goed en 
slecht, om te zien waarop het aankomt! We worden steeds weer 
aangespoord in de brieven om ons door de Geest te laten leiden. Laten 
we bidden dat deze Geest van bezonnenheid ook aan de wereldleiders 
wordt gegeven……. 
Is deze Geest van kracht, liefde en bezonnenheid in ons zichtbaar? Of 
eerder van lafhartigheid en angst? God heeft ons Zijn Geest geschonken. 
Laten we mensen zijn die bidden en vragen om deze Geest. Die vol zijn 
van Zijn heilige Geest. 
“Kom, heilige Geest, vul opnieuw mijn hart.” 
 
(Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos)  
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VERSLAG LOKAAL LOPEND VUURTJE 4 JUNI 
 
Op zaterdag 4 juni was het dan eindelijk zo ver: 
tweede achtereenvolgende keer een lopend vuurtje 
fietstocht door Halderberge en omgeving. De weergoden 
waren ons gunstig gezind. Na een bewolkt
het lekker zonnig. Wel wat wind, maar daardoor alle reden 
om de 34 dappere fietsers ruimhartig te sponsoren.
Behoudens een kleine valpartij is het allemaal goed 
verlopen. De gevolgen van de valpartij lijken gelukkig 
beperkt. 
Bij de stopplaatsen kon wat gedronken en gegeten worden 

en het was overal erg gezellig. Sommigen zaten om half elf al aan de 
eerste pannenkoek bij de familie Roth. Heel leuk ook om de enorme 
veehouderij van de familie van Kalmthout eens van dichtbij te kunnen 
bekijken. We kregen veel informatie van één van de dochters, die net als 
de andere, interesse heeft om het bedrijf voort te zetten. 
er ook nog een stoppunt in de Protestantse kerk van Oud
mensen die de 50 kilometer reden, waren dankbaar dat er na 5 kilometer 
forse tegenwind wat te eten en te drinken klaarstond daar.
 
Inclusief een aanvulling van de diaconie van Oudenbosch 
maar liefst €1.700 overmaken. Een fantastisch bedrag! Dat geld komt 
goed terecht bij onze projectdoel Brabant voor Moldavië. 
nog een keer alle fietsers, sponsors en bemanning van de 
stopplaatsen van harte bedanken! 
 
En natuurlijk hopen we van harte dat volgend jaar weer het 
Lopend Vuurtje” tussen de kerken van West-Brabant gehouden kan 
worden. 
Namens de ZWO-commissie 
Fred de Grunt 
 
 
LUNCH EN FILMMIDDAG VAN DE ZWO COMMISSIE OP 16
 
De ZWO-commissie organiseert op zondag 16 oktober (na het 
koffiedrinken) in de Pastorije weer een filmmiddag, voorafgegaan
een lunch. U krijgt later nog nadere informatie, maar noteer deze datum 
vast in uw agenda! 

zo ver: Voor de 
lopend vuurtje 

fietstocht door Halderberge en omgeving. De weergoden 
e ochtend werd 

het lekker zonnig. Wel wat wind, maar daardoor alle reden 
etsers ruimhartig te sponsoren. 

alpartij is het allemaal goed 
verlopen. De gevolgen van de valpartij lijken gelukkig 

sen kon wat gedronken en gegeten worden 
lf elf al aan de 

om de enorme 
veehouderij van de familie van Kalmthout eens van dichtbij te kunnen 

kregen veel informatie van één van de dochters, die net als 
 En gelukkig was 

een stoppunt in de Protestantse kerk van Oud-Gastel. Vooral 
dat er na 5 kilometer 

forse tegenwind wat te eten en te drinken klaarstond daar. 

van Oudenbosch konden we 
Dat geld komt 

doel Brabant voor Moldavië. Graag willen we 
en bemanning van de 

an harte dat volgend jaar weer het “Als een 
Brabant gehouden kan 

LUNCH EN FILMMIDDAG VAN DE ZWO COMMISSIE OP 16 OKTOBER 

(na het 
voorafgegaan door 

een lunch. U krijgt later nog nadere informatie, maar noteer deze datum 
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BOOS! 
 
We kijken er niet meer van op wanneer iemand boos is. Er hoeft maar iets 
te gebeuren of we zijn boos. We zijn boos op de overheid vanwege 
maatregelen die ons niet bevallen. We zijn boos op de buurman die 
anders denkt dan wij. We zijn boos op de neef die zich niet liet inenten. 
We zijn boos op Marco, op Ali en op Jeroen, die zich hebben misdragen. 
Ze hadden macht en hebben die misbruikt. Ze maakten slachtoffers onder 
kwetsbare meisjes en vrouwen. 
 
Tweeduizend jaar geleden maakte ook Jezus zich boos en dat is nog 
zwak uitgedrukt. Hij maakte een zweep van touw en joeg handelaren en 
geldwisselaars de tempel uit. Hij gooide hun tafels omver en riep: ‘Weg 
ermee! Jullie maken een markt van het huis van mijn Vader!’ Jezus werd 
er eigenlijk heel verdrietig van, maar verdriet kan zich uiten in woede. Hij 
heeft het helemaal gehad met die lui daar, kan zich niet meer beheersen 
en maakt van een goed georganiseerd handelsplein een grote bende. 
Het heeft wel wat parallellen met The voice of Holland: er is niets aan de 
hand, men doet het al jaren zo. En dan ineens is er iemand die het feestje 
verpest. Waarom? 
 
Het is toch een gezellige drukte, mensen lopen in en uit de tempel, er 
worden vee en duiven verhandeld om te offeren, er zijn geldwisselaars… 
Bij de geldwisselaars zijn speciale munten verkrijgbaar die je in de tempel 
moest gebruiken. Het geld dat door de Romeinse machthebbers was 
ingevoerd, was taboe in de tempel: het hoofd van keizer Tiberius stond 
erop, met op de rand de tekst ‘zoon van de goddelijke keizer en opperste 
hogepriester’. Dat was als vloeken in de kerk. Het juiste tempelgeld kon 
alleen bij de geldwisselaars ingekocht worden en die maakten 
woekerwinsten, want ze konden vragen wat ze wilden. De mensen 
werden uitgebuit, de tempel was verworden tot een plaats waar men 
graait en zich rijk steelt. 
Vandaar de grote woede van Jezus. Want, is hier nog plaats voor God? 
God is voor een karretje gespannen, Hij is onderdeel van de markt 
geworden. God voelt zich hier niet thuis, waar mensen worden afgeperst.  
 
We moeten goed opletten als de naam van God of van Christus gebruikt 
wordt. 
Het is mooi, dat ‘God zij met ons’ op het randschrift van de twee-
euromunt. Het zegt iets over ons land, onze christelijke wortels. Maar dat 
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kan zomaar tegen ons gebruikt worden wanneer we ons geld niet goed 
gebruiken en anderen geen recht doen. Kunnen wij God recht in de ogen 
kijken, als wij onze omgang met geld in ogenschouw nemen?  
Jezus gaf daar in de tempel zijn visitekaartje af: een grote schoonmaak en 
opnieuw beginnen. Dat stelt ook ons leven onder kritiek. Hoe leef ik als 
christen, genoemd naar de naam van Christus? Ik kan boos worden op 
Marco, Ali en Jeroen en al die anderen. Maar besef ik dat er ergens diep 
in mij ook een Marco’tje, Ali’tje, enz. zit? Laat ik maar eens naar mezelf 
kijken en stel jezelf de vraag: is mijn leven een tempel, een plek, waar 
God kan wonen? 
 
(naar een tekst van J.W. Leurgans) 
 
 
 
BEKERING 
 
Amir heeft zich van een moslim bekeerd tot een christen. Dat heeft zijn 
leven veranderd en ook dat van zijn ouders, broertjes en zusjes. In 
Afghanistan waren ze niet langer veilig, het hele gezin moest vluchten, 
naar Nederland. Nu kan Amir openlijk in de Bijbel lezen; zelfs zijn vader 
raakt geïnteresseerd. 
 
Ondertussen heeft Amir aan de mensen van de IND (Immigratie-en 
Naturalisatiedienst) al twee keer zijn hele verhaal verteld. Maar ze geloven 
hem niet. De IND laat hem vertellen over zijn jeugd, hoe hij aan de Bijbel 
is gekomen, wat hem erin aansprak, hoe het precies zat met de ruzie die 
zijn vader kreeg in hun geboorteland omdat zijn zoon verdacht werd van 
afvalligheid, hoe hun vlucht in z’n werk ging… Dezelfde vragen krijgen ook 
zijn familieleden; alle antwoorden worden met elkaar vergeleken. Als er 
een detail niet klopt is dat voor de IND bewijs dat het hele verhaal niet 
klopt 
Amir is inmiddels gedoopt in Nederland, maar dat overtuigt de IND niet. 
Iedereen kan zich toch laten dopen? Hij raakt in de put, verliest de moed. 
Vanuit de kerk waar hij gedoopt is, proberen ze hem op te beuren. Men is 
verontwaardigd. Een eeuwenoud gezegde luidt: ‘over verborgen dingen 
oordeelt de kerk niet’. Geen mens kan overzien wat bij een ander mens in 
het hart leeft. Ook de overheid niet.  
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We hebben in ons land geen denkpolitie, maar onze overheid is toch 
bezig te beoordelen of iemands geloof wel of niet geloofwaardig is. Met 
andere woorden: kan hij gewoon teruggestuurd worden naar zijn 
vaderland? 
 
Als een asielzoeker actief meedraait in de kerkelijke gemeente, vindt de 
IND dat geen overtuigend bewijs. Ook als hij veel weet over het christelijk 
geloof, wil dat niet zeggen dat hij een echte gelovige is. Iedereen kan die 
feiten uit z’n hoofd leren. In de praktijk zal een toevallige ontmoeting met 
christenen een grote rol spelen bij een bekering. Maar de IND gelooft niet 
in toeval. 
Wat nu? 
 
Ook voor kerken en christenen is het moeilijk om harten te beoordelen. 
Toch zegt Jezus: ‘Waar het hart vol van is, stroomt de mond van over’. 
Aan de buitenkant valt daarom vaak wel iets te zien van wat verborgen is 
in het hart. Als iemand klinkt als een christen, leeft als een christen, 
handelt als een christen, dan zal het wel een christen zijn. Hoe hij precies 
christen geworden is, is niet van doorslaggevend belang. Dat hij nu 
christen is, is wat telt. 
Wellicht zou de IND beter de kerken om advies kunnen vragen, die gaan 
al vele eeuwen om met het beoordelen van geloof. Iemand die zich 
aanmeldt wordt niet zomaar gedoopt; daar gaan vele goede gesprekken 
aan vooraf en onderwijs. Laat ze gebruik maken van die kerkelijke 
deskundigheid en ervaring. Want geloof en bekering zijn juist de 
kernzaken van de kerk. 
 
(naar waarheid opgetekend door Marco Buitenhuis) 
 
 
VINKJES  
 
Joris Luyendijk schreef in zijn boek ‘De zeven vinkjes’ over Nederlanders 
die 7 vakjes kunnen aanvinken: man, wit, hetero, minstens één in 
Nederland geboren ouder, minstens één hoger opgeleide ouder, zelf een 
vwo-diploma op zak hebbend en een universitaire graad. 
Deze mensen met 7 vinkjes maken 3% uit van onze bevolking. Zij maken 
in ons land de dienst uit: zij kiezen hun eigen opvolgers, mensen van hun 
eigen soort, zodat de situatie in stand blijft. 
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Het boek bracht een storm van verontwaardiging teweeg. Lastig zo’n 
spiegel; misschien zit er toch een kern van waarheid in? 
 
Voor journalist Arie Kok was het aanleiding om zijn familie eens door te 
lichten op vinkjes. 
Zijn opa, naar wie hij genoemd is, ging direct na de lagere school werken 
bij een kwekerij. Vijftig uur per week. Ja, zo ging dat, er moest brood op 
de plank komen. ‘Lieverkoekjes’ werden niet gebakken. 
Later had hij een bakkerij. Bakken kon hij als de besten, maar zijn hart 
was groter dan zijn zakelijk instinct. In de crisisjaren werd het brood op 
rekening gekocht en zijn opa streepte het liever door als een klant de 
bodem van zijn portemonnee bereikt had. Later werkte hij als plukker bij 
een rijke fruitboer, die hem op zaterdag een zak appels toestopte voor zijn 
tien kinderen. Maar ’s avonds las hij graag interessante boeken, ondanks 
zijn gebrek aan opleiding. Het belette hem ook niet om ouderling te 
worden in de kerk en voor deze gemeente een gewaardeerde steunpilaar 
te zijn. 
 
De vader van Arie Kok was de oudste zoon in het grote gezin. Hij had 
geluk en mocht doorleren: ambachtsschool, timmerman worden. Meer zat 
er niet in. Met 15 jaar de bouw in. Als hij had mogen kiezen was hij leraar 
Nederlands geworden, vertelde hij zijn kleindochter, die die mogelijkheid 
wél had. 
 
Vader Kok haalde zijn ‘catecheten’diploma – apentrots was hij – en stond 
als volleerd docent voor de pubers van de kerk catechisatie te geven. Hij 
had maar vier vinkjes en keek op tegen de ‘zevenvinkjes’. In een 
kerkenraadsvergadering kwamen de laatsten beter 
uit hun woorden (maar van het leven begrepen ze 
weinig). Toen Vader Kok op het eind van zijn leven 
ernstig ziek werd, werd hij bedolven onder de 
kaarten en bedankjes. Twintig jaar huisbezoek 
voor de kerk had zijn vruchten afgeworpen. Hij had 
gewoon gedaan wat hij vond dat hij moest doen. 
Het was gezien, het was van betekenis geweest. 

 
  

Joris Luyendijk 
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Een gedicht, ingezonden door Wil Ruis 

 

“SOLI DEO GLORIA” ,  zo zou ik het gedicht willen noemen. 

De wind streelt me, 
speelt met mijn haar, 

strijkt en passant 
wat diepe rimpels glad, 
De zon verwarmt mij; 
het gulle, wijde land 
ademt rust, heelheid, 

evenwicht. 
Als een welkom 

omarmt mij de ruimte, 
waar ik mag zijn 
zoals ik ben... 

Gevoel van vrede 
is rondom en 

plotseling, zachtjes, 
vreemd verlegen, 

zingt zomaar in mijn hart 
een pastorale…. 

Ella 
  
Ter herinnering aan de prachtige tijd die we zo af en toe, al 60 jaar samen 
mochten doorbrengen.  

Ze was een soul mate. Anam Cara, zoals ze in Ierland zeggen. 
Enthousiast en midden in het leven is haar geest ten gevolge van een 
hersentumor vertroebeld en is ze daar aan overleden. 

Een plek van stilte en overpeinzing, zo dicht bij je zelf, is iets wat we, en 
ik, nodig hebben en waar we dicht bij onze schepper zijn. 

Wil Ruis 
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Theologische Vorming Geïnteresseerden 

Rotterdam 
 

3-jarige basiscursus 

 
Locatie 

Alexanderkerk in Rotterdam-Alexander 

 
dinsdagochtend 

 
Uitgebreide informatie kunt u vinden op de website van de TVG 
Rotterdam: https://tvgrotterdam.nl 
Mocht u niet beschikken over internet dan kunt u contact opnemen met 
mw. M. Koole-Godeschalk, tel. 0167-536671 voor nadere informatie en 
opgave. Desgewenst kan informatie op papier toegezonden worden. 
 

Basiscursus 3-jarig 

Op 30 augustus 2022 start de 3-jarige basiscursus met één ochtendgroep. 
De groep bestaat uit drie lichtingen cursisten die samen de stof van één 
specifiek jaarprogramma gedoceerd krijgen. Men komt wekelijks bijeen 
van eind augustus t/m mei, buiten de schoolvakanties. 
De Basiscursus is gericht enerzijds op persoonlijke geestelijke vorming 
van de deelnemers en anderzijds op toerusting, onder meer van belang 
voor vrijwilligers in het kerkenwerk.  
Voor het volgen van de cursus is geen speciale vooropleiding vereist, 
evenmin het lidmaatschap van een kerk. 
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Bent u op zoek naar persoonlijke verdieping en wilt u meer weten van de 
Bijbel en kennis opdoen over achtergronden, dan kunt u terecht bij de 
Theologische Vorming Geïnteresseerden (TVG-Rotterdam).  
De basiscursus wordt gegeven te Rotterdam, kerkgebouw 
“Alexanderkerk”, Springerstraat 340.  
De cursusmorgen van 30 augustus. is een kennismakingsochtend voor 
geïnteresseerden die deelname overwegen en voor de nieuwe cursisten 
die zich hebben aangemeld samen met de cursisten die de cursus al een 
of twee jaar volgen. 

 

In de basiscursus worden de volgende vakken gedoceerd: 

• elk jaar: Oude Testament, Nieuwe Testament en Kerkgeschiedenis  

• gedurende één jaar: Diaconaat, Gemeenteopbouw, Filosofie, 
Rabbinica en Spiritualiteit en  

• gedurende twee jaar: Dogmatiek, Pastoraat, Liturgiek, Ethiek en 
Wereldgodsdiensten. 

 
Het brede vakkenpakket en het enthousiaste docentencorps staan garant 
voor een boeiende en waardevolle cursus voor iedere belangstellende. 
Voor meer informatie: zie https://tvgrotterdam.nl 
 
NADENKERTJE: onbegrepen verdriet  

door Gertjan Roth 
 
Er was eens een 6-jarig jongetje dat in het jaar 1923 op het Zeeuwse 
platteland woonde. Hij bewonderde de groentetuin van zijn vader en wilde 
zelf ook graag aan de slag met zaaien en planten. Hij durfde z’n strenge 
vader niet om een eigen stukje grond te vragen. Zo begon hij in een 
hoekje van het land stiekem met z’n eigen moestuintje.  
Wat was hij trots toen hij zag dat het lukte! Steeds liep hij uit school even 
op z’n klompjes naar de tuin om te kijken hoe het ging met de groei van de 
gewassen.  
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Zo jong als hij was, begreep hij dat je als “tuinman” niet alleen van 
bloemen en groenten hield, maar dat je ook een hekel aan onkruid moest 
hebben!  
Toen hij weer eens bij z’n tuintje kwam, zag hij tot z’n schrik dat alle 
plantjes verdwenen waren. Z’n vader had de “illegale plantage” ontdekt en 
alle groei en bloei weg geschoffeld. Wat moest hij huilen!  
 
Toen ik dit jongetje sprak, was hij inmiddels een bejaarde man van bijna 
90 jaar. Hij voelde nog de pijn! 
 
Onderstaand gedicht van Jelly Verwaal heeft dezelfde strekking t.a.v. een 
meisje: 

Daar komt een vlijtig Liesje aan, 
ze huppelt en ze danst. 

Voor moeder wil zij maken 
een madeliefjeskrans. 

 
De tuinman, met zijn maaimachien, 
heeft 't blonde Liesje niet gezien. 

Hij doet alleen zijn plicht, 
dus maait hij doelgericht. 
en ieder bloempje zwicht. 

 
Maar 't meisje zoekt, 

teleurgesteld, 
naar madeliefjes 

in het veld. 
Ze wilde een boeketje plukken, 
maar nu ligt heel haar droom 

aan stukken. 
 

De tuinman lacht 
Och meiske, wacht maar af. 

De bloempjes gaan weer groeien 
en binnenkort zie jij weer 

madeliefjes bloeien! 
Want al lijkt alles nu kapot: 

De aarde is de tuin van God.  
Hij zorgt dat alles weer herstelt, 

óók madeliefjes in het veld! 
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NIEUWS UIT OUDENBOSCH 

 
 
VERSLAG VAN DE KERKERAADSVERGADERING VAN 12 MEI 2022. 
 
Welkomstwoord door Gertjan voor Jan Pieter. 

1. Opening door Hanneke: leest een parabel voor uit de 
adventskalender…met als Boodschap: “ doe het met en vanuit je 
hart”…                                                                        

            Gevolgd door een gebed. 
      2.   Gastenboek: er was niets binnengekomen. 
      3.   Notulen: geen wijzigingen. 
      4.   Actiepuntenlijst: 
            Gerarde is gestart met de brugdienst. 

De vacature kerkrentmeester is nu ingevuld door Jan Pieter 
Snikkers. 

               
5.         Ingekomen stukken: er is een bericht van verhuizing 
            binnengekomen.  
            Kerkenbeurs op 17 en 18 mei te Houten. 
            Monumentenbeurs 17,18 en 19 mei in den Bosch.  
            Roosteropenstelling kerk op zaterdagmiddag wordt gemaakt. 
6.         Pastoraat: diverse onderwerpen zijn aan bod gekomen en actie op 
            ondernomen. 
       7.  Nieuw ingekomen: dhr. en mevr. Breure en dhr. T.M.A. van ’t Hof. 
8.         Eredienst: de begroeting met de predikant mag (in overleg) weer 
            met een handdruk.   

De collectes blijven in ieder geval tot de volgende vergadering bij 
de uitgang. Bij de Startzondag 18 september 2022 is als het even 
kan weer in het arboretum. Bij slecht weer in de kerk. 
Komende zondag is de hele kerkenraad uitgenodigd bij de 
bevestiging van Jan Pieter. 

 
        9. Jeugdwerk: dit ligt vnl. bij Gerarde. 
       
       10. Diaconie: pinkstercollecte in Oudenbosch. Oud Gastel doet haar 
             eigen collecte doel.     
             Piet verzorgt het liturgisch bloemstuk met Pinksteren.  
       11. Kerkrentmeesters: geen bijzonderheden.  
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    12. Openstelling: tijdens de zomermaanden is de kerk op 
          zaterdagmiddag een aantal uren open voor bezoekers. 
    13. Veilige kerk: ook in Oud Gastel is er een vertrouwenspersoon 
          gevonden, Dhr. Baptist-Snoek.  
    14. Vergadering: de volgende vergadering is 9 juni en wordt dan 
          verzorgd door Bieneke. 
 
    15. Rondvraag: Janny heeft vragen over de bloemen komende zondag. 
  
    16. Sluiting met het mooie lied 293.”Wat de toekomst brengen moge”. 
 
Voorzitter: Gertjan Roth 
Scriba: Janny v.d. Kruijk 
Notulist: Elivia Jongerius 
 
 
 
 
 
 
BLOEMEMGROET 

 

29 mei Mw. Ouwerkerk (groet van de gemeente) 
 
 5 juni Dhr. en mw. Breure (65 jaar getrouwd) 
 
12 juni Fred de Grunt (bedankje organisatie sponsorfietstocht) 
 
19 juni Piet Schols (gestopt met het glas in lood) 
 Boukje v.d. Weijden (gestopt met het glas in lood) 
 Tineke v. Es (gebroken pols) 
 
26 juni Dhr. en mw. Notenboom (groet van de gemeente) 
 
  3 juli Dhr. en mw. Suijkerbuijk (ter bemoediging) 
 Trudy Verhoeven (ter bemoediging) 
 
10 juli Corrie en Jean Louis Groothoff (ter bemoediging) 
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PERSONALIA 

 
Overleden: 

Mevr. J.W. Gijssel-Kole, Chirurgijnslaan 1, Oudenbosch  

Verhuisd: 

Mevr. P. Donkersloot, binnen Schijf  

Mevr. E. (Eveline) Blok, van Oudenbosch naar Hellevoetsluis 

Nieuw-ingekomen: 

Fam. van de Weerd, Oudenbosch  

Dhr. A.B. Hatzmann, Oudenbosch  

Uitgeschreven: 

Dhr. en mevr. Silvius, Zegge  

 

EEN VERZOEK, aan alle mensen die op de fiets naar de kerk komen
 

Met dit mooie weer komen er veel 
mensen op de fiets naar de kerk. 
Heel goed voor het milieu en uw 
conditie natuurlijk.  
Maar omdat we de toegang van 
consistorie en poort in geval van 
noodsituaties vrij moeten
het, wanneer de fietsenrekken bij d
consistorie vol zijn, heel fijn zijn als u 
uw fiets achter de Pastorije neerzet.  
 

U kunt dan via de achteringang, als deze nog open is, door De Pastorije 
heen naar de Fenkelstraat richting kerk lopen. Of anders even
 
Het voordeel is, dat u na het koffiedrinken sneller bij uw fiets bent!
 
Namens de kerkrentmeesters en de koster hartelijk dank voor uw 
medewerking. 
  

 

Oudenbosch naar Hellevoetsluis  

aan alle mensen die op de fiets naar de kerk komen:  

Met dit mooie weer komen er veel 
mensen op de fiets naar de kerk.  

voor het milieu en uw 

aar omdat we de toegang van 
consistorie en poort in geval van 

moeten houden zou 
het, wanneer de fietsenrekken bij de 
consistorie vol zijn, heel fijn zijn als u 
uw fiets achter de Pastorije neerzet.   

door De Pastorije 
ders even omlopen.  

het koffiedrinken sneller bij uw fiets bent! 

artelijk dank voor uw 
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VAN DE DIACONIE 

Diaconale collecten Oudenbosch 2e kwartaal 2022 

 Datum Bedrag Doel 

3-4-2022            175,00  ZWO project Moldavië 

10-4-2022            210,00  Stichting Vakantieweek West-Brabant 

15-4-2022            160,00  Voedselbank 

17-4-2022            170,00  KIA Werelddiaconaat Libanon 

24-4-2022            130,00  Stichting De Figurant 

1-5-2022            210,00  Steunfonds voor het Zuiden 

8-5-2022            140,00  KIA Noodhulp Nigeria 

15-5-2022            140,00  Trans World Radio 

22-5-2022            130,00  Missionair werk 

29-5-2022            230,00  Nederlands Bijbelgenootschap 

5-6-2022            260,00  KIA Zending Zuid-Afrika 

12-6-2022            200,00  ZWO project Moldavië 

19-6-2022            190,00  Stichting Tamsarya (Nepal) 

26-6-2022            120,00  KIA binnenlands Diaconaat 

 
 

Bovenstaande bedragen zijn inclusief een aanvulling door de diaconie. 

De diaconie bedankt iedereen voor de gedane donaties! 

De Lopend vuurtje fietstocht heeft maar liefst € 1.700 opgebracht! 

Alle deelnemers, gulle gevers en mensen bij de stopplaatsen hartelijk bedankt! 
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VERJAARDAGSKALENDER (75+) 
 

26 juli      Mw. L.M. de Wolf-van de Linden 

30 juli      Mw. H. Jansen-Withaar 

31 juli  Dhr. J.A. Baaijens 

 2 augustus  Dhr. C. de Waal 

 5 augustus Mw. W.J.I. Kloek-Pronk 

12 augustus Mw. W.M. Ruis-Dubbeldam 

12 augustus  Mw. K. Voet-Hibma 

18 augustus Mw. D.C.M. Verschuren-van Grimhuijzen

18 augustus Dhr. A. Krougman 

20 augustus  Mw. M. Schinkelshoek-de Jong 

22 augustus  Dhr. T.A. van der Pol 

26 augustus  Mw. M.H. van Dongen-Nieborg 

31 augustus  Mw. I. Vermeer-van der Lelij 

 1 september  Mw. M.C. Reitsma-Deurloo 

 6 september  Dhr. E. de Groot 

10 september Mw. Y.J.S. de Hoog-Lammering 

12 september Dhr. P. Mandemaker 
 
 
 

COLLECTEN 

 

24 juli  Kerkbeheer Stichting Vakantieweek We

31 juli  ? 

 7 augustus Kerkbeheer Jeugdwerk JOP 

14 augustus Kerkbeheer KiA Zending Egypte 

21 augustus Kerkbeheer Stichting De Figurant 

28 augustus Kerkbeheer Diaconie 

 4 september Kerkbeheer ZWO-project Moldavië

11 september Kerkbeheer Jeugdwerk JOP 

van Grimhuijzen 

Stichting Vakantieweek West-Brabant 

 

Moldavië 
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NIEUWS UIT GASTEL & KRUISLAND 
 
VERKORTE NOTULEN VAN DE KERKENRAADVERGADERING VAN  
D.D. 23 MEI 2022 
 

• Ina heet iedereen welkom. 

• Lenie opent de vergadering met het gedicht: “Overal kom ik U tegen” 

van Joke Verweert. 

• Ina: Bezinning “Veilige gemeente”: Er wordt een kort verhaaltje 

verteld en 7 vragen gesteld die met elkaar besproken worden.     

• Dicky de Jong gaat naar Wiekendaal, dit heeft haar dochter aan ons 

medegedeeld. 

• Doopdienst is door iedereen heel mooi gevonden. 

• De bezichtiging van “De Passion” in de kerk via een podcast 

verbinding is goed verlopen. 

• De Dodenherdenking op 4 mei is ook goed verlopen, wel is het voor 

volgend jaar 4 mei wenselijk dat er een ouderling aansluit bij de 

organisatie. 

• Op Hemelvaart 26/5 is het wel koffie drinken. 

• Voor Pinksteren 5/6 gaat Mieke het liturgisch bloemstuk maken. 

• Er is een besluit genomen om als ouderling weer een hand te geven 

aan de predikant en evt. bij de uitgang. 

• Mail ontvangen van Stichting “herwonnen levenskracht” om een 

verwen dag te organiseren. Eventuele opgave voor 15 juni. Deze dag 

is op 14 of 15 september. 

• Tannie, onze vaste bloemist, gaat per 17 juni stoppen. 

• Pastorale zaken worden besproken. 

• De begraafplaats in OG. Is met een ploegje van 4 man weer schoon 

gemaakt van onkruid en bladeren. 

• Mededelingen KND: Op 31 juli afscheid van Rebecca. In de vakantie 

is er de mogelijkheid voor een kindernevendienst om 10,30 uur.  

• Ook wil de KND evt. in de schoolvakantie met de kinderen 

overnachten in de consistorie. 

• De “DorpsKwis” is 16 september in OG. 



-KERKKLOK- 
 

-27- 

 

• Voor groot en klein zijn er op 17/9, 24/9 en 1/10 “attractie dagen” door 

ondernemers van 11 – 15 uur. Evt. dan ook de kerk openstellen voor 

publiek.  

• 10 sept is het “Open monumenten dag”. 

• 11 sept. is het “Start Zondag” in onze kerk. 

• Er is een map gemaakt voor de jaarplanning en draaiboeken van de 

diverse activiteiten 

• Het aangepaste beleidsplan is doorgenomen en kan definitief 

gemaakt worden. Het wordt dan ter inzage gelegd.  

• De Paaskaars zal worden weggebracht naar Kathy Kwok, door 

Charlotte en Wilma. 

• Vakantie week in het Hydepark in Doorn is van 22 – 29 okt. 

• Gerarde is bezig met “jeugd en jongeren” en wil graag dat er 

doorgegeven wordt wat iedereen zoal organiseert zodat ze weet wat 

er gaande is. 

• Lenie sluit af met lied: “Wat een mensenoog niet zien kan” van Elise 

Mannah. 

 
BLOEMENGROET 
 

26 mei  Mevr. G.J. Romeijn-Middelveld (verj.)  

29 mei   Dhr. G. Eijskens (hulp begraafplaats) 

05 juni  Mevr. W.M.C. Welten (verj.) 

12 juni  Mevr. H.M. Taal-Verburg (verj.)  

19 juni  Fam. Geleijns-Lodders (van harte beterschap) 

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

26 juni  Mevr. J.C.E. Broier-Quartel (verj.) 

                Ds. H.J. Inkelaar (verj.) 

03 jul  Mevr. D. de Wit-Bakker (verj.) 

                      Fam. J. Paul-Ossevoort (huwelijksjubileum) 

10 juli          Dhr. A.C. Koole (verj.) 

                     Mevr. G.C. de Jong (verj.) 

                      Mevr. L. in ’t Veld-Middelhoek 
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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: 
 

24 juli  Afriana Foundation 

31 juli  Noah’s Ark 

07 aug.  Artsen zonder grenzen 

14 aug  Zending: Egypte (KIA) 

21 aug  Stichting Bootvluchteling 

28 aug  Fonds begraafplaats 

04 sept  Werelddiaconaat Myanmar (KIA) 

11 sept. Landbouw in Rwanda (KIA)  
 
BELEIDSPLAN 
 
Door de kerkenraad van Gaste l& Kruisland is er voor de jaren 2022-2027 
een nieuw beleidsplan gemaakt. 
Dit ligt van 17 juli tot 14 augustus ter inzage in de consistorie. 
Ook kunt U het opvragen bij het kerkelijk bureau.  
kerkelijkbureau@pkn-gastel-kruisland.nl 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met:  
 Ina van Eekelen-Nouwen (voorzitter) 0612762780 
atsmveekelen33@live.nl 
 
KERKELIJK BUREAU 

 
PERSONALIA 
 
Verhuisd 
Mevr. A  Moerland is verhuisd van Irenestraat 35 Oud Gastel naar 
Veerkensweg 89, 4751 CR Oud Gastel 
Mevr. C A E. Dijkers-Roubos is verhuisd van Cuypersbos 5 Oud Gastel 
naar De Binderij 5, 4751 AZ Oud Gastel 
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Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. 
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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 
 
24 juli  10.30 uur Ds. H.J. Inkelaar 
 
31 juli   9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
 
 7 augustus 10.30 uur Ds. H.J. Inkelaar 
 
14 augustus  9.00 uur Ds. S. Nieuwenhuis, Oosterhout 
 
21 augustus 10.30 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
 
28 augustus  9.00 uur Mw. G. de Jong 
 
 4 september 10.30 uur Mw. H. van der Leeuw, Almere 
 
11 september  9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
 
 
GASTEL & KRUISLAND 
 
24 juli   9.00 uur Ds. H.J. Inkelaar 
 
31 juli  10.30 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
 
 7 augustus  9.00 uur Ds. H.J. Inkelaar, koffie drinken 
 
14 augustus 10.30 uur Ds. S. Nieuwenhuis, Oosterhout 
 
21 augustus  9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mps 
 
28 augustus 10.30 uur Mw. G. de Jong 
 
 4 september      9.00 uur Mw. H. van der Leeuw, Almere, 
     koffie drinken 
11 september    10.30 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos  

  


