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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. 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 

 

Herinneren en gedenken 
Welk moment was voor u belangrijk in het leven? Wat staat u nog altijd 
voor ogen? Een van de dingen is vermoedelijk het sterven van geliefden 
en het geboren worden van kinderen. Wellicht ook het moment van 
trouwen of het beginnen aan een nieuwe fase in je leven. Het zijn de 
hoogte- en dieptepunten van het leven die in ons geheugen staan gegrift. 
De mooie dingen stemmen je dankbaar. De verdrietige en pijnlijke dingen 
bezorgen je waarschijnlijk nog altijd pijn, vragen, een zwaar gevoel. 
Als mensen herinneren wij ons bepaalde gebeurtenissen, vooral die die 
impact hebben.  
 
Gedenken gaat nog wat verder. We gedenken hen die we missen. We 
gedenken bepaalde belangrijke gebeurtenissen en data in ons leven. In 
de maand november, de laatste maand van het kerkelijk jaar, heeft het 
herinneren en gedenken ook een plaats in de liturgie van de kerken. Wij 
gedenken degenen die ‘ons zijn voorgegaan’ op de laatste zondag van het 
kerkelijk jaar, dit jaar op zondag 20 november. Het gaat dan om wie het 
afgelopen kerkelijk jaar zijn gestorven, maar we denken ook aan onze 
‘eigen’ gestorvenen. In de Rooms-Katholieke kerk is er 1 en 2 november. 
Allerheiligen (1 nov.) en Allerzielen (2 nov.). 
De Apostolische geloofsbelijdenis, het erfgoed in álle christelijke kerken, 
eindigt met: ‘Ik geloof de wederopstanding van het lichaam (‘des vlezes’) 
en een eeuwig leven’. Dat is niet mis. Veel gelovigen hebben daar moeite 
mee, of vragen bij. Hoe kunnen we dat geloven? Wat moeten we ons erbij 
voorstellen?  
 
Een geloofsbelijdenis is een uiting van geloof in God de Vader, in Jezus 
Christus, en in de Heilige Geest. Maar ook in de vergeving van zonden, de 
kerk, de gemeenschap der heiligen, en ook dus: de wederopstanding van 
het lichaam en een eeuwig leven. Dat zijn allemaal grote zaken. Te groot 
voor het menselijk brein. God vraagt niet van ons dat we alles snappen. 
Wel dat we Hem vertrouwen. Dat we ons aan Hem overgeven, in alle 
dingen van ons leven en van ons geloven. We mogen best worstelen met 
onszelf en met Hem. Maar laten we Hem niet loslaten. 
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Er is een parabel over het leven nú en het leven straks. Een parabel van 
de rups en de vlinder. Over een groene koolplant kruipt een kleine groene 
rups. Bij mooi weer heeft hij het goed en eet hij zijn buikje vol. Als het 
stormt en regent heeft hij al zijn pootjes nodig om zich staande te houden. 
Er komt een rups naast hem kruipen die zegt: Weet jij wel dat het straks, 
als je de cocon ingaat, niet afgelopen is met je bestaan? Je komt uit de 
cocon tevoorschijn als een vlinder die zijn vleugels kan uitslaan en een 
wereld binnenvliegt zo ruim en kleurrijk als je hier op je groene koolplant 
niet kunt denken of dromen. De rups kan deze goede tijding bijna niet 
geloven. Maar het wonder gebeurt. Hij wordt een vrolijke vlinder die wiekt 
van bloem naar bloem. De wereld is veelvormiger en veelkleuriger dan hij 
ooit had kunnen denken of dromen. 
 
Zo is het ook met ons. Dit rupsenbestaan wordt een vlinderbestaan En let 
op: De rups is een totaal ander wezen dan de vlinder en tóch hetzelfde 
dier. Zo zal het ook met ons zijn op de nieuwe aarde. Wij zijn precies 
dezelfden als vroeger en tegelijk totaal anders. Dit sterfelijke leven is 
onsterfelijk geworden. Wij zullen onze vleugels uitslaan, onze gaven 
ontplooien en de twee grote hemelse gaven, de liefde en de vreugde, 
zullen voor eeuwig ons deel zijn. 
(De parabel in deze vorm las ik in het Bijbels dagboek Toekomst, van 
Jaap Zijlstra) 
(ds. Charlotte Inkelaar-de Mos)  
 
VAN DE REDACTIE 
 
Al weer de één na laatste kerkklok van dit jaar, en niet de minste! Een 
goed gevulde, met tal van onderwerpen, zoals aankondigingen van 
diensten, van het kloosterweekend, van een wat minder leuk gebeuren,     
maar ook zelfs een reisverslag en een ledenwerfactie (het moet niet 
gekker worden…). En ds. Charlotte geeft een uiteenzetting over “De 
maaltijd van de Heer”. Alles bij elkaar zeker de moeite waard om er eens 
even voor te gaan zitten en de waan van de dag even terzijde te laten. 
 
Voor de laatste editie van dit jaar, de Kerstklok, kunt u de kopij inleveren 
vanaf 4 december. 
 
Hartelijke groet, 
N. Blok 
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EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST 
 
Beste gemeenteleden,  
Via de kerkenraden van Oud Gastel & Kruisland en Oudenbosch kreeg ik 
te horen dat mijn contract als kerkelijk werker nog eenmalig verlengd zal 
worden. Daarna zal onze samenwerking stoppen en ben ik niet meer 
werkzaam als kerkelijk werker binnen onze gemeentes.  
Nadat ik dit bericht rustig tot mij had laten doordringen heb ik besloten 
geen gebruik te maken van het laatste contract. Dit betekent concreet dat 
de huidige arbeidsovereenkomst per 1 november 2022 stopt en ik niet 
meer als kerkelijk werker binnen de gemeente zichtbaar zal zijn.  
Echter, ik woon nog altijd met veel plezier in Oudenbosch en ik blijf met 
mijn gezin wel betrokken bij de kerkelijke gemeentes. We hoeven dus 
geen definitief afscheid te nemen.  
 
Ik wil u allen danken voor de mooie gesprekken die ik heb mogen voeren 
en voor het vertrouwen dat ik van u heb mogen ontvangen.  
Graag wil ik dit bericht afsluiten met lied 416, een tekst die mij altijd hoop 
en vertrouwen geeft voor de toekomst. Ook als niet altijd zeker is hoe 
onze wegen lopen, mag ik erop vertrouwen dat God bij mij en bij u is tot 
dat onze paden weer kruisen.  
 
Met hartelijke groet, 
Gerarde de Jong 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 

Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
 
 
ZONDAG 13 NOVEMBER: GEZAMENLIJKE DIENST MET THEO VAN 
TEIJLINGEN OM 10 UUR!  
Theo van Teijlingen is een zanger/voorganger die al vele jaren geregeld in 
onze gemeente voorgaat. Met zijn liedjes en verhalen, weet hij vaak een 
snaar te treffen. Het zijn deels persoonlijke ervaringen, die ook weer 
algemeen genoeg zijn om te herkennen. Met muziek en zang, bidden en 
zingen we. Het is op een geheel eigen wijze dat Theo al vele jaren lang op 
deze manier het Evangelie verkondigt.  
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Als tiener hoorde ik hem al zingen, samen met een vriend, in het duo 
‘Benedicamus’. Met zang, gitaar en luit, klonk het bijna Middeleeuws.  
 
Inderdaad, een heel eigen geluid. U bent dus meer dan van harte welkom 
in deze dienst. Het is overigens voor het eerst dat we een gezamenlijke 
dienst houden, zodat álle gemeenteleden, ook die van Gastel-Kruisland, 
deze dienst kunnen meemaken. 
 
 
BEKENDMAKING KLOOSTERWEEKEND OP 31 MAART, 1 EN 2 
APRIL 
Misschien viel het u op. In het inlegvel in de vorige kerkklok met het 
activiteitenoverzicht, was nog geen datum en plaats voor het 
kloosterweekend bekend. Het kostte dit jaar wat moeite een goede plek te 
vinden. Maar die hebben we gelukkig tóch gevonden. We zijn van harte 
welkom in de Paulusabdij on Oosterhout. Niet onbekend, maar doordoor 
weten we dat vele kloostergangers het daar naar de zin hebben (gehad)! 
Bijkomend voordeel is dat we niet ver hoeven rijden. Zo’n 40 kilometer van 
hier, arriveren we binnen de dikke kloostermuren van de voormalige 
Benedictijnse Paulusabdij. Een prachtig gebouw, met een evenzo 
prachtige tuin. De inwoners van de abdij wisselen soms. Soms gaan 
mensen weer naar een andere plek binnen de gemeenschap, zoals naar 
Frankrijk waar veel oude kloosters bewoond worden door (vaak relatief 
jonge) leden van de gemeenschap Chemin Neuf. Sinds de vorige keer dat 
we er waren (2019), zijn er weer nieuwe bewoners gekomen (dat zult u 
ontdekken) en andere weer verder gegaan. Zo is zuster Stéphanie, die 
een jaar of 6 in de abdij woonde, vorig jaar verdergegaan naar een 
klooster in Algerije. Sommige van u kennen wellicht de film ‘Des Hommes 
et des Dieux’ (over de broeders die werden gedood in de tijd van de 
Algerijnse oorlog). Het klooster in deze film werd een paar jaar geleden 
ook toevertrouwd aan de Gemeenschap Chemin Neuf. Daar woont en 
werkt nu dus ook zuster Stéphanie. In Nederland woont en werkt nog de 
priester Emmanuel. Ook zuster Ruth, die verantwoordelijke is voor 
Nederland en België, is met enige regelmaat aanwezig. Het Franse 
echtpaar Dominique en Marie-Christine zijn op hun hogere leeftijd ook nog 
actieve kloosterlingen in Oosterhout.  
 
Dit weekend is het begin van de Stille of Goede week. Hoe mooi kan het 
zijn de Stille week zo samen in te gaan, met een kloosterweekend van 
onze gemeente?  
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Misschien reikt ons dat ook al een thema aan voor het weekend. Dat 
zullen we nog gaan bespreken. We hopen dat u de datum reserveert in 
uw agenda, als uw zin hebt om mee te gaan. Voor het eerst of opnieuw! 
Hartelijk welkom!  
 
Namens de kloostercommissie, 
Arja en Jacko van Dongen, Harm-Jan en Charlotte Inkelaar  
 
 
JAARTHEMA VAN DE PROTESTANTSE KERK: VAN DE MAALTIJD 
VAN DE HEER NAAR DE TAFEL VAN VERBINDING… 
 
Zoals u al gehoord of gelezen hebt, is dit het jaarthema van de landelijke 
Protestantse kerk. Samen eten doen we al geregeld, op allerlei 
momenten. Ik noem er een paar: Proeven en smaken. Tafeltje dek je. De 
jaarlijkse Oogstmaaltijd. Soms op de startzondag, of een lunch bij een 
filmmiddag. De vraag kwam of ik eens iets wilde vertellen over het 
Avondmaal. Dat deed ik in een preek op 11 september jl., de startzondag 
in Gastel. Hierbij een stukje daarvan: 
De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de maaltijd van de Heer. In de 
kerkelijk volksmond noemen we dat meestal het (Heilig) Avondmaal. Wie 
aan de maaltijd van de Heer deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. 
Telkens wanneer we als gemeente de maaltijd vieren, gedenken we Zijn 
leven en Zijn dood én Opstanding. Brood en wijn zijn tekenen van Zijn 
lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander mens. Een mens bekleed 
met Christus. Een mens die in Hem vergeving ontvangt, en nieuw leven. 
Brood en wijn zijn teken van zijn liefde voor ons. Vandaag horen we in het 
evangelie hoe Jezus deze maaltijd als gedachtenismaal-tijd heeft 
ingesteld, de dag voor zijn dood.  
De vraag is: Heeft Jezus nu het Avondmaal bedacht? Komt het zomaar uit 
de lucht vallen? Dacht Hij: Samen eten is fijn, dus laten we dat doen? Dat 
allemaal niet!! De instelling van het avondmaal vindt plaats op de dag vóór 
Jezus zal sterven. Jezus en de leerlingen zullen het Pesachmaal vieren, 
het Joodse Paasfeest. Dat werd jaarlijks gevierd, een week lang, om de 
Uittocht uit Egypte te gedenken en te vieren. De Bevrijding uit Egypte! 
Joodse mensen doen dat tot op de dag van vandaag. (Exodus 12 of 15?) 
Ze eten dan ongerezen brood en het Pesachlam wordt geslacht. Om 
verzoening te doen voor de zonden van het volk. Ook Jezus en zijn 
leerlingen zullen de Pesachmaaltijd gebruiken. Voorbereidingen worden 
getroffen.  
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Het is eigenlijk heel bijzonder dat Jezus op deze dag deze Maaltijd viert, 
en er een andere, diepere betekenis aangeeft. Hij weet zelf wat de 
discipelen nog niet weten. Dat Hij ‘s nachts zal worden verraden en 
overgeleverd, om de volgende dag te sterven. Jezus breekt het brood met 
zijn discipelen, geeft het en zegt: “Dit is mijn lichaam dat voor jullie 
verbroken wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om Mij te gedenken”. En zo 
ook de Beker, na de maaltijd, Hij zegt: Deze beker die voor jullie wordt 
uitgegoten, is het Nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt.  
Zo krijgt dit Pesachmaal (Paasmaal) een hele diepe betekenis. Jezus zal 
sterven voor ons mensen. Hij geeft zichzelf als Offerlam. Daarna zal er 
nooit meer geofferd hoeven worden. Want het offer van Zijn lichaam, Zijn 
leven, is eens en voor altijd genoeg. Daarover spreken ook de brieven in 
het NT.  
We begrijpen dan ook beter waarom deze maaltijd de Maaltijd van de 
Heer wordt genoemd. Een betere benaming dan Avondmaal. In Lucas 22 
is Jezus de Gastheer, Hij breekt het brood. Het wordt teken van Zijn 
gebroken lichaam. Wanneer wij in de kerk de maaltijd van de Heer vieren, 
is Jezus de Gastheer. Dat is heel belangrijk. Het is niet een maaltijd die 
mensen organiseren, maar het is een maaltijd waarbij wij mensen door 
Jezus uitgenodigd worden. Om Brood en Wijn te ontvangen. En om Hem 
te gedenken, tot HIJ terugkomt.  
 
GEBED  
 
Christus, kom binnen door de deur van mijn verleden, 

in wat ik mij herinner en wat ik vergeten ben, 
in de vreugde en het verdriet, 
in de archiefkamer van mijn herinneringen, 
In de geheime kamer van mijn zonden, 
in de verborgen kamer van mijn schaamte, 
in de donkere kamer van mijn pijn, 
in de lichte kamer van mijn liefde, 
in de blije kamer van mijn successen. 

Christus, kom 
 in elke vezel van ons leven, 
 in het bewuste en het onbewuste, 
 in de kern van onze ziel. 

‘Schep in mij een zuiver hart, vernieuw mijn geest, maak hem 
standvastig.” 
(Uit: David Adam, In Gods tegenwoordigheid. Blz.122) 



-KERKKLOK- 
 

-9- 

 

DOMINEES EN GEDICHTEN 
 
Opvallend veel dominees zijn ook dichter. Prekende dominees zijn 
taalmensen. Ze zijn gevoelig voor woorden. Dominee Henk Kroese houdt 
van gedichten en verzamelde er honderd in een boek: Als het nu eens zo 
is… 
 
In de 19e eeuw waren het Adema van Scheltema, De Genestet, Busken 
Huet en HaverSchmidt (beter bekend onder zijn pseudoniem Piet 
Paaltjens) die als dichtende dominees door het leven gingen. 
Willem Barnard (pseudoniem: Guillaume v/d Graft) was de dominee-
dichter van de 20e eeuw; hij overleed op hoge leeftijd in 2010. In ons 
Liedboek kunt u veel psalmen en gezangen terugvinden die door hem 
berijmd zijn. Dat geldt ook voor Huub Oosterhuis (geboren in 1933), een 
uitgetreden priester die een enorm oeuvre op zijn naam heeft staan. 
 
Ds. Piet de Jong bespreekt de bundel van 100 gedichten, die door zijn 
collega Kroese van ‘commentaar’ zijn voorzien. Er loopt een herkenbare 
rode draad door de selectie gedichten. Dat is de draad van een naar God 
zoekend mens. Vaak: zoeken en niet kunnen vinden. Afscheid nemen van 
God en geloof, maar daar weer heel veel moeite mee hebben. De 
samensteller van het boek maakt duidelijk dat juist deze God zoekende 
tijdgenoot hem aan het hart gaat. Zij zijn degenen die Ds. Kroese wil 
begrijpen en helpen met zijn boek. 
 
Als het nu eens zo is… 
 
Als het nu eens zo is, 
dat onder dat graf 
dat ik indertijd gekocht heb, 
armen zijn, 
eeuwige armen. 
 
Als er nu eens 
een God is, 
niet zozeer 
boven ons, 
maar onder ons. 

Een God onder ons, 
dat moet het einde zijn 
van alle vrees. 
 
Door de dood heen 
mag je dan 
naar Hem toevallen. 

 
(Geert Boogaard, dichter en dominee) 
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DE DODE ZEEROLLEN 
 
Belangrijke archeologische ontdekkingen vinden vaak bij toeval plaats en 
de ontdekkers zijn niet zelden gewone mensen die hun alledaagse gang 
gingen. 
We schrijven 1947.  In Israël, bij de Dode Zee, lopen een paar herders - 
jongens van een bedoeïenenstam - met hun geiten. Het extreem zoute 
water van de zee wordt omgeven door moeilijk toegankelijke grotten, waar 
één van de geiten in verdwijnt. Zo belanden de jongens ook zelf in de grot 
en doen de ontdekking van de eeuw: aardewerken potten met antieke 
manuscripten – deels vergaan - en veel scherven. Archeologen schatten 
later dat het om ca. 40 potten zou gaan. 
De jonge bedoeïnen nemen de manuscripten (rollen perkament) mee naar 
het nabijgelegen Bethlehem om ze te verkopen, maar er is geen enkele 
belangstelling voor. De plaatselijke schoenmaker, die wat bijverdient als 
antiekhandelaar, biedt aan om een koper te vinden als hij een percentage 
van de opbrengst krijgt. Dat lukt, want de perkamentrollen trekken de 
aandacht van een aartsbisschop van een klooster in Jeruzalem. Hij koopt 
er een paar voor een klein bedrag. De schoenmaker verstopt een aantal 
rollen in zijn achtertuin om betere (financiële) tijden af te wachten.  
Helaas, als hij ze later opgraaft blijken ze verrot en vergaan… 
 
Op dat moment hadden nog maar weinig mensen van de ontdekking 
gehoord. Vrijwel niemand besefte wat een fantastische archeologische 
vondst dit was. Maar dat veranderde! Amerikaanse geleerden kregen er 
lucht van: het werd wereldnieuws. Inmiddels waren er meer 
perkamentrollen gevonden, ook in andere grotten bij de Dode Zee. Nu de 
locatie bekend was gingen andere wetenschappers en archeologen hem 
verkennen. In de loop der jaren werden er elf grotten ontdekt met 
manuscripten of stukjes ervan. Het lukte een Israëlische professor om 
bijna alle gevonden rollen in zijn land bijeen te brengen, van perkament of 
van papyrus en zelfs één van koper. Ze bleken teksten te bevatten van 
bijna alle bekende Bijbelboeken, die daarvóór overgeleverd waren van de 
ene generatie op de andere. Onderzoek wees uit dat de teksten die nu 
gevonden waren dateerden van 250 v. Chr. tot 70 na Chr. 
 
Er werd gespeculeerd of de gevonden teksten veel nieuws zouden 
kunnen onthullen.  Zou de Bijbel zoals men die tot dan toe kende, betwist 
gaan worden? Voorlopig wachtte er een gigantische klus: door de tand 
des tijds aangevreten delen van boekrollen en meer dan 60.000 
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zwaarbeschadigde fragmenten (soms niet groter dan een vingernagel),-  
in het Hebreeuws, Grieks of Aramees geschreven -   moesten ontcijferd 
worden.  

 
Pas in 1991 zijn alle gevonden rollen en 
fragmenten voor het publiek openbaar 
gemaakt. Ze zijn nu voor iedereen 
toegankelijk, niet alleen voor academici. 
Over de hele wereld zijn ze tentoongesteld 
en hebben veel publiek getrokken. Welke 
invloed heeft de informatie in de gevonden 
rollen op ons begrip van de Bijbel? 

Kunnen ze onze kijk op de huidige religieuze overtuigingen van christenen 
en joden veranderen? Het zijn van die vragen, die door veel mensen 
gesteld werden. Er was veel opwinding over deze fantastische 
archeologische vondst maar ook veel ongerustheid. 
 
De Dode Zeerollen bleken nieuwe en onbekende verhalen te bevatten 
over Noach, Abraham en Mozes. Er waren ook veel mystieke of magische 
teksten over waarzeggerij en astrologie. Teksten over engelen. Van de 
profeet Jesaja werden veel teksten teruggevonden die praktisch identiek 
waren aan de teksten zoals ze in onze Bijbel staan.  
Het is merkwaardig dat er maar weinig boekrollen in hetzelfde handschrift 
zijn geschreven. Aangezien er in die tijd nog niet veel mensen waren die 
konden schrijven zou je verwachten vaak hetzelfde handschrift aan te 
treffen.  
 
Volgens de meeste deskundigen is er voldoende bewijs dat de Essenen – 
een sekte die woonde in Qumran, aan de Dode Zee – de boekrollen 
hebben geschreven en verborgen in de grotten. In 68 na Chr. werd de 
nederzetting verwoest door de Romeinen. Het aardewerk dat in Qumran is 
gevonden stamt uit dezelfde tijd als de boekrollen. Sterker nog: het 
handschrift op sommige potscherven komt overeen met dat op sommige 
boekrollen.    
 
Of onze Bijbel, zoals we die nu kennen, nog aangepast zal worden aan de 
vondsten die in de vorige eeuw gedaan zijn is gissen. Voorlopig is men 
nog niet klaar met het verwerken van alle gevonden teksten. 

(Bron: John Desalvo – De Dode Zeerollen)     . 
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DE DIGITALE ADVENTSRETRAITE 2022 VAN DE JEZUÏETEN 
 
Het woord is mens geworden is de titel van de digitale adventsretraite in 
2022. De retraite gaat op 27 november van start, de eerste 
adventszondag, en eindigt met Kerstmis. Het is de zeventiende digitale 
retraite van de jezuïeten. Er zullen zo’n 20.000 mensen aan deelnemen. 
De teksten zijn geschreven door de regionale overste van de jezuïeten in 
de Lage Landen: Marc Desmet sj. 
 
Hoe deelnemen?  
Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via 
www.adventsretraite.org. 
 
Deelnemers van de digitale retraite krijgen dagelijks een gebedsmail 
met bijbelteksten, meditatieve vragen, citaten en technische gebedstips. 
Het geheel vormt een innerlijke reis om de adventsperiode en de 
menswording van God intenser te beleven. 
 
Op zaterdagochtend tijdens de adventstijd kunnen deelnemers van de 
retraite meedoen aan een geleide meditatie via ZOOM. 
 
Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite: 
- “De digitale retraite heeft structuur aan mijn bidden gegeven en het 

ordende mijn innerlijk leven.” 

- “Een zinvolle begeleiding om op gestructureerde wijze gebed in te 
plannen én vol te houden.” 

- “Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie 
gesprekken opgeleverd.” 

- “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet 
me goed: een klein moment van aandacht en bezinning.” 

  
Een productie van ignatiaansbidden.org 

 
ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de 
advent en de 40-dagentijd.  
Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in 
het kerkelijk jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods 
aanwezigheid in hun leven. 
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LEDENWERVING P.C.O.B. 
 

“Vluchten kan niet meer, het is al veel te laat…..” 
 
Ik refereer hier niet aan de Engelse protestanten die ruim 400 jaar geleden de 
wijk namen naar Amerika op het beroemde schip de Mayflower, of de 
Portugese joden die rond 1600 in Amsterdam neerstreken, evenmin aan de 
Franse Hugenoten die in de jaren 1675-1752 Frankrijk moesten verlaten om 
hun vege lijf te redden of aan de talloze Nederlanders die momenteel 
Nederland verlaten om elders een Bed&Breakfast te beginnen.  
Integendeel, ik ben evenals de landelijke PCOB (Protestantse Christelijk 
Ouderenbond) een sterk voorstander om te blijven zitten waar je zit, door je 
belangen te verdedigen, indien bepaalde omstandigheden je hier wellicht toe 
dwingen. Als voorzitter van de PCOB-afdeling Halderberge benadruk ik, in dit 
opzicht en mede door de afwezigheid van een sterke politieke ouderenpartij 
in Nederland, het grote belang van sterke landelijke Ouderenbonden zoals de 
PCOB, KBO, ANBO, NOOM en de Koepel van Gepensioneerden.   
 
Voornoemde bonden, indien gezamenlijk optredend in een Seniorencoalitie, 
zijn m.i. de enige hoop voor de huidige senioren op de best mogelijke 
belangenbehartiging in Nederland. Zoals, om er maar een paar te noemen :  
            * Nieuwe Pensioenwetgeving 
            * Koppeling AOW aan het minimum loon 
            * Mobiliteit 
            * Energievraagstukken   
 
Ook op plaatselijk gebied spelen de Ouderenbonden, sinds 14 maart 2013 
optredend als de Samenwerkende Ouderenorganisaties in Halderberge 
(SOH) een soortgelijke rol met in hun programma de volgende speerpunten: 
 

• Manifest voor een seniorvriendelijke gemeente 

• Sociale kaart   

• Mobiliteit (Invoering ANWB automaatje) 

• Infrastructuur  

• Woonvisie  

• Bewaking van/ de toepassing van de WMO (Clientenondersteuners) 

• Hulpverlening in de vorm van de stichting Graag Gedaan  
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(Niet bepaald onderwerpen die van de kansel op te lossen zijn, maar welke 
toch absoluut noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van senioren in 
een sociale gemeenschap.)   
 
Waar nodig en indien de gelegenheid zich voordoet zal het bestuur van de 
SOH niet aarzelen om deze punten te bespreken met de nieuwe wethouder 
Kouters.  
 
SOH omvat momenteel het volgende aantal betalende leden: 
 
KBO Oudenbosch,              ca. 740 
KBO afd. Oud Gastel 420 
KBO afd. Hoeven 668 
KBO afd. Stampersgat 140 
PCB afd. Halderberge 75 
                                        ca.  2.043 
(op een totaal aantal inwoners in Halderberge van circa 30.500) 
 
Hoewel al deze afdelingen hun eigen specifieke activiteitenprogramma 
hebben, zijn deze toegankelijk voor al de respectivelijke SOH leden 
welke derhalve een keuze hebben uit, om maar wat te noemen: Franse 
en Engelse les, gymnastiek, zwemmen, schilderen, boetseren, dansen, 
fietsen, filmavonden, wandelen, bridge, computerclub, sjoelen, yoga en 
biljarten. 
    
Het zal u opgevallen zijn dat de PCOB maar een bescheiden rol speelt in dit 
grote geheel.   
De afdeling als zodanig bestaat nu 32 jaar en heeft in deze periode wel eens 
meer dan 120 leden gehad, waar ik als huidige voorzitter met weemoed aan 
terugdenk. Terwijl ik me verheug over het feit dat de gemiddelde leeftijd vrij 
hoog is, baart dit me ook zorgen, want zonder de aanwas van nieuwe, liefst 
jonge senioren is er op de lange termijn geen toekomst meer voor een 
zelfstandige afdeling van de PCOB in Halderberge.  
 
Vandaar deze ledenwervingsactie, in eerste instantie onder de 
gemeenteleden van de Protestantse gemeenten in Halderberge en met name 
uit de kernen Hoeven, Oud Gastel en Stampersgat, welke zeer 
ondervertegenwoordigd zijn in het huidige PCOB-ledenbestand.  
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Het landelijk bureau van de PCOB heeft voor deze ledenwerving een 
aantrekkelijke brochure samengesteld welke we hierbij bijsluiten. 
 
Ten einde te kunnen wedijveren met voornoemde KBO-afdelingen hanteren 
wij als de PCOB-afdeling Halderberge enigszins vergelijkbare tarieven: 
Enkel lidmaatschap: € 30,00 / partner lidmaatschap € 50,00  
 
Aanmelden kan bij: 
Jan Graafland (voorzitter/ secretaris a.i.) tel.: 06 22 502 053   
jan.graafland@planet.nl 
 
Cees Ampt (penningmeester)                   tel.: 06 53 700 935 
cdampt@gmail.com  
 

VAKANTIEBESPIEGELINGEN (vanaf Kade 38) 
In het kader van bovenstaande rubriek, hierbij een verslag van onze 
reiservaringen. 
Een reeds lang bestaande wens een Rijnreis te maken ging afgelopen 
zomer dan eindelijk in vervulling. Echter, waar het water dun wordt 
gevaren door een vloot van cruiseschepen, welke soms gasten met een 
fysieke beperking om “veiligheidsredenen” uitsluiten, is het aantal schepen 
dat juist ingericht en toegankelijk is voor deze groep, een stuk kleiner. 
Dat er grote behoefte bestaat aan dit soort vaarvakanties blijkt wel uit de 
snelheid waarmee deze reizen zijn volgeboekt. U kent vast de 
Zonnebloem, die ook een schip onder die naam exploiteert en niet voor 
niks waarschuwt voor wachttijden. 
  
Dankzij een tip van vrienden, hebben wij gekozen voor een andere 
organisatie t.w. de “Stichting Varende Recreatie”, die sinds 1972 
hulpbehoevenden in groeps- of individueel verband, de mogelijkheid biedt 
te genieten van een vakantieweek aan boord van hun schip de “Prins 
Willem Alexander”. Met nog 46 andere gasten, 6 bemanningsleden en 30 
vrijwilligers, afkomstig uit alle windstreken en in grote mate medebepalend 
voor de sfeer aan boord, werd in onze vaarweek vanuit Arnhem koers 
gezet naar de 1e bestemmings-plaats Königswinter. Na Königswinter”, met 
op de top van de Drachenfels” een schitterend panorama over de 
Rijnvallei, werd de volgende dag de reis vervolgd naar Boppard, 
Rüdesheim, Düsseldorf en weer terug naar Arnhem. Stuk voor stuk 
pareltjes met een hoog historisch, cultureel en toeristisch gehalte. In 
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Boppard, konden wij het niet laten met een stoeltjeslift (incl. rolstoel) naar 
het uitzichtpunt “Vierseenblick” te gaan, waar over een afstand van 915m 
een hoogteverschil van 232m wordt overbrugd, met uiteraard opnieuw een 
fenomenaal uitzicht op een kronkelende Rijn en een rotsachtige 
omgeving. 
Woensdag door naar Rüdesheim. Onderweg moesten en zouden wij “in 
levende lijve” de zingende,verleidelijke nimf met haar gouden haren zien. 
Wie kent haar naam en sage niet? Of zij had haar dag niet of was 
oververmoeid door al die toeristen, met moeite liet zij zich fotograferen. 
Wel wat teleurstellend. Rüdesheim is verder zeer bekend om de wijn-
bouw en dat was goed te ruiken of waren het toch onze wijnglazen? Wat 
was die witte wijn aan boord zalig en niet alleen in combinatie met de 
dagelijkse creaties van de keukenstaf met o.a. een exquise “Captain’s 
Dinner”. Dat er daarna mensen waren, die ter verhoging van de 
feestvreugde, nog voldoende puf hadden zich fysiek (polonaise, roeien 
e.d.) in te spannen, mag een wonder heten. Behalve dan voor degene die 
graag wilde weten hoe en waar je nou eigenlijk een cd in de vaatwasser 
stopt! 
Na een overnachting in Andernach, was het de bedoeling Düsseldorf aan 
te doen. Gezien de hoge temperatuur (30-35 C) achtte men het echter 
terecht onverstandig de gasten in de drukke binnenstad hieraan bloot te 
stellen. Dus werd doorgevaren naar Emmerich, zodat daar de beentjes 
(nee, niet die van Sint Hildegard!) alsnog konden worden gestrekt, ware 
het niet dat er bij het afmeren een giga-onweersbui losbarstte. Dus bleef 
men noodgedwongen aan boord, maar werd het, dankzij een 
multimuzikant, toch opnieuw een erg gezellige avond. 
  
Helaas komt aan alles een eind, zo ook aan deze week. Voldaan en met 
dank aan alle verzorgenden, nam iedereen afscheid en ging huiswaarts 
met mooie herinneringen in de bagage incl. verrassende en blijvende 
contacten. Voor ons reden eind november ook een “Kerstreis” te boeken. 
Omdat wij graag ons enthousiasme met anderen willen delen en 
misschien wel op een idee brengen, leek het ons leuk dit reisverslag te 
publiceren. 
In De Pastorije zijn een paar folders neergelegd en mocht u belangstelling 
hebben, kunt u zich uiteraard ook oriënteren via 
website www.vakantieschip.nl. 
 
(André en Aity Berends) 
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NADENKERTJE: “wanneer ik sterven zal” 
door Gertjan Roth 

 
Er was een man die in zijn jeugd geobsedeerd was door de dood.  
Wanneer hij in de familie- of kennissenkring een overlijden meemaakte, 
dan beleefde hij dat zo intens, dat hij steeds serieus dacht: “nu is het mijn 
beurt”. 
Die gedachte maakte hem bang en onzeker. Zo bleef hij soms dagenlang 
in bed liggen, waarbij het angstzweet hem uitbrak. 
Pas tijdens zijn 76-ste levensjaar raakte de man zijn extreme angsten 
kwijt. Door het Christelijk geloof kreeg hij vertrouwen en innerlijke rust, 
waardoor hij anders ging denken en leven. 
Sindsdien vond men hem vaker in de kerk dan op het kerkhof, onder het 
motto: “niet de doden loven U, maar de levenden, zoals ik mag doen! 
(n.a.v. Jesaja 38:18-19) 
De man vond ook kracht in onderstaand gedicht van de Nederlandse 
schrijver P. van Renssen, die zelf maar 34 jaar is geworden! 
 

Wanneer ik sterven zal, weet God 
en hoe ik sterven zal, weet Hij … 
dit is voor Hem en slechts ’t gebod 
dat ik zal leven is voor mij! 
 
Die mij eertijds geschapen heeft 
en veilig in het leven bracht, 
zal mij, heb ik mijn dag doorleefd, 
ook wel geleiden door de nacht. 

 
(Nederlandse dichter: P. van Renssen (1902 – 1936)  
pseudoniem Geraert van Suylesteijn). 
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NIEUWS UIT OUDENBOSCH 

 
 

NOTULEN VAN DE KERKENRAADSVERGADERING, gehouden op 7 
juli  
 

Welkomstwoord door Gertjan. 
 
1. Opening: door Ben van Es. 

Hij leest een stukje uit Jacobus 3: 13-18, we zingen daarna gezang 
849.Gevolgd door een gebed. 
 

2. Inbreng gemeenteleden/gastenboek:  
Tafeltje dekje: Corrie Groothoff stopt in november. 
                  

3. Notulen 9 juni: toevoeging in de notulen punt 10 “Het Oudenbosch’ 
Mannenkoor… 
 

4. Actiepuntenlijst: vacature diaken blijf openstaan. 
5. Ingekomen en verzonden stukken: geen 

 
6. Pastoraat: er is een aantal gemeenteleden met Covid 19 besmet. 

             
7. Nieuw ingekomen: er zijn drie nieuwe adressen. 

 
8. Eredienst: we mogen een nieuwe hulpkoster begroeten: Erik Kooij 

 

9. Jeugdwerk: de kindernevendienst is door speciale omstandigheden 
1 keer niet doorgegaan. 
              

10. Diaconie: Anbi status is op de website aangepast. En het lopend 
vuurtje heeft uiteindelijk 1500 euro opgebracht. 

11. Kerkrentmeesters: geen bijzonderheden. 
 

12. Openstelling kerk in de zomermaanden: is bekend. 
  

13. Vergadering: de volgende vergadering is donderdagavond 1 
september. 
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14. Rondvraag: er is een vraag voor een avondopenstelling, 1 keer per 
maand, voor een oecumenisch avondgebed. 
  

15. Sluiting: We eindigen de vergadering met lied: 245 vers 1 en 3.
 

Notulist: Elivia Jongerius 
 

BLOEMENGROET 
 

28 aug.  Charlotte Inkelaar (van harte beterschap) 
 
4 sept.  Dhr. en mw. v. Turenhout (50 jaar getrouwd
  Mw. Heeren (ter bemoediging) 
 
11 sept  Dhr. en mw. Verschoor (61 jaar getrouwd)
 
18 sept.  Dhr. Groen (van harte beterschap) 

Ger Blok en Adri van Eekelen kregen ook bloemen t.g.v
50- jarig lidmaatschap van het kerkkoor 

 
25 sept.  Dhr. Verspui (ter bemoediging na overlijden mw. Verspui
 
2 okt.  Mw. Bijnagte (ter bemoediging) 

Dhr. en mw. de Groot (ter bemoediging) 
  Mw. Kabel (ter bemoediging) 
 
 9 okt.  Mw. V.d. Burgh-in ’t Veld (groet van de gemeente

Ook is er een presentje voor Esmé Kriekaard vanwe
gebroken arm 

 
16 okt.  Mw. Amoureus (groet van de gemeente) 
 
 
  

en avondopenstelling, 1 keer per 

vers 1 en 3. 

 

wd) 

) 

kregen ook bloemen t.g.v. 

overlijden mw. Verspui) 

roet van de gemeente) 
een presentje voor Esmé Kriekaard vanwege een 

 



-KERKKLOK- 
 

-20- 

 

PERSONALIA 
 
Verhuisd 
Mevr. M.C. Kruit, Bornhemweg 9, Oudenbosch naar Zandeweg 39, 
Oudenbosch   
 
Esther Maranus, Leiboom 8, naar Eindhoven 
 
Overleden: 
Mevr. D.A. Lichtendahl-Meijer, Zellebergen 408, Oudenbosch  
op 26-8-2022 
 
Mevr. H.E.M. Verspui-van Mourik, Churchillstraat 36, Oudenbosch,  
op 21-9-2022 
 
Mevr. P. Bijnagte-van Bruggen, Zellebergen 101,  Oudenbosch,  
op 8-10-2022  
 
Mevr. H. Wijngaarden-van Driesten, Bergen op Zoom, op 9-10-2022 
 
Nieuw ingekomen: 
Mevr. N.L. Janssen, Sint Pieter 17, Oudenbosch (Heeft als voorkeur 
Ger.kerk. Rijsoord) 
 
Overgeschreven  
Naar Etten-Leur: Dhr. en mw. Verwoerd, Bisschopsmolenstraat 242,  
4876 AS Etten-Leur  
 
IN MEMORIAM  
 
Op 91-jarige leeftijd is op 26 augustus Ditty Antonia Lichtendahl- Meijer 
overleden. De uitvaartdienst heeft plaatsgevonden op 2 september in de 
Protestantse kerk van Oudenbosch.  
Ditty Antonia is geboren op 20 februari 1931 te Amsterdam, ze groeide 
daar op en ontmoette na de oorlog een conservatoriumstudent van wie ze 
piano les kreeg.  
Deze student was Ab Lichtendahl, met wie ze in 1953 trouwde. Ze 
verhuisden na hun trouwen naar Middelburg, de stad waar Ab vandaan 
kwam.  Daar in Middelburg werden hun twee kinderen Inge en Ivo 
geboren. Naast het moederschap was Ditty op allerlei vlakken actief: in 
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besturen zoals van de school, de Nederlandse Vereniging van 
Huisvrouwen, later van de cliëntenraad van het verzorgingshuis van haar 
moeder en ze was heel actief in de Oostkerk te middelburg. Daar was ze 
bezoekmedewerker en later zat ze als ouderling in de kerkenraad. 
 
Ditty was een krachtige vrouw, ze was de drijvende kracht in het gezin en 
had de touwtjes strak in handen.  Haar kinderen en kleinkinderen 
omschrijven haar als een strenge maar rechtvaardige (o)ma, iemand die 
heel veel liefde gaf, maar waar je niet mee ging sollen.  
Als Ab in 2008 overlijdt besluit Ditty dat ze dichter bij de kinderen wil 
komen wonen. Zodoende verlaat ze Middelburg na 60 jaar daar gewoond 
te hebben en is ze in Oudenbosch terecht gekomen. 
Ze komt wonen in een mooi appartement aan de Kade en weet hier een 
compleet nieuw sociaal leven op te bouwen.  Ze organiseert activiteiten 
met haar medebewoners en vindt haar thuis in de kerk. Ze doet mee aan 
de Soos, de maaltijden en zingt in het koor.  
Binnen een relatief korte periode heeft ze hier nog veel nieuwe 
vriendschappen opgebouwd. Dit getuigt van haar daadkracht.  
De kerk in Oudenbosch was belangrijk voor haar, het was naar eigen 
zeggen de fijnste gemeente waar ze ooit bij heeft gezeten.  
De laatste jaren van haar leven werd er Alzheimer geconstateerd. Haar 
geheugen ging achteruit en haar wereld werd kleiner. Tegelijkertijd bleef 
de kerk nog steeds belangrijk, het livestream kijken werd het wekelijkse 
hoogtepunt.   
Uiteindelijk kon ze niet meer zelfstandig thuis wonen en heeft ze nog een 
jaar op ‘De Brug’ gewoond, waar ze uiteindelijk overleden is. 
 
Tijdens de afscheidsdienst stond haar dienstbaarheid aan anderen 
centraal.  Als schriftlezing is er gekozen voor Mattheus 25: 31-40 waarin 
de werken van barmhartigheid worden beschreven. 
De schriftlezing begint met een visioen waarin geschetst wordt hoe het zal 
zijn als Jezus terugkomt op de aarde. Hij zal als een koning plaats nemen 
op zijn prachtige troon, en alle volken zullen voor hem samenkomen. 
Vervolgens verdeelt Jezus de mensen die voor hem staan in twee 
groepen: een groep links en een groep rechts. Met de groep aan de linker 
kant loopt het niet zo goed af, maar de groep aan de rechterkant is 
gezegend. Het opmerkelijke is dat deze indeling gemaakt wordt op basis 
van wat iemand voor een ander gedaan heeft. Zieken verzorgen, 
hongerige eten en drinken geven, kleding uitdelen enzovoort.  
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Kortom, dienstbaar zijn aan je naaste. Iedereen die oprecht iets voor zijn 
naaste doet zal gezegend zijn, en zij zullen deelnemen aan het koninkrijk 
van de Heer. 
Vanuit deze tekst mogen we erop vertrouwen dat Ditty een gezegend 
mens is. Gezegend, ook al is ze niet meer fysiek bij ons, ze mag leven in 
het licht van Christus. En wij als mensen die achterblijven met het verdriet 
mogen hier kracht en troost uithalen.  
Ditty heeft ons fysiek verlaten, maar haar gedachtengoed zal blijven 
voortleven. Ze mag blijven inspireren om oprecht goed te zijn voor de 
ander, om oprecht de werken van barmhartigheid toe te passen in ons 
leven, zodat wij net als Ditty ook gezegend mogen worden.  
 
Gerarde de Jong 
 
 
VAN DE KERKRENTMEESTERS 
 
Besparende maatregelen 

 
Zoals bij velen het gespreksonderwerp van de dag; 
de energietarieven. Iedereen weet dat deze nog 
steeds met rasse schreden stijgen. We hoeven er 
dan ook niet omheen te draaien dat ons dit veel 
geld kost/ gaat kosten. Ook bij de 
kerkrentmeesters speelt dit onderwerp uiteraard, 
en is hier over gesproken tijdens de vergaderingen. 
 
De eerste maatregelen zullen direct voelbaar zijn. 
We hebben besloten om de temperatuur in de kerk 

en ‘de Pastorije’ iets lager te houden. Alsook proberen we de stooktijd tot 
een minimum te beperken. Het kan dus betekenen dat het wat kouder 
aanvoelt. Advies is dan ook om eventueel uw jas aan te houden mocht u 
het ‘te’ koud vinden. 
 
Binnenkort zitten we nogmaals samen om verder te kijken wat voor 
maatregelen we kunnen treffen. 
Hopend op uw begrip voor deze situatie. 
 
Alvast bedankt, namens de kerkrentmeesters. 
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DIACONALE COLLECTEN OUDENBOSCH 3E KWARTAAL 2022 

 Datum Bedrag Doel 

3-7-2022            155,00  KIA Werelddiaconaat India 

10-7-2022            130,00  MAF (Mission Aviation Fellowship) 

17-7-2022            135,00  Voedselbank 

24-7-2022            130,00  Stichting Vakantieweek West-Brabant 

31-7-2022            130,00  Open Doors 

7-8-2022            155,00  Jeugdwerk JOP 

14-8-2022            195,00  KIA Zending Egypte 

21-8-2022            170,00  Stichting De Figurant 

28-8-2022            140,00  Diaconie 

4-9-2022         1.500,00  Noodhulp Pakistan 

11-9-2022            160,00  Jeugdwerk JOP 

18-9-2022            155,00  KIA Zending Syrië 

25-9-2022            125,00  KIA Zending Colombia 

  
Bovenstaande bedragen zijn inclusief een aanvulling door de diaconie. 
De diaconie bedankt iedereen voor de gedane gaven. 
 
COLLECTEN 
 
 6 november           Kerkbeheer            Diaconie 
 
13 november          Kerkbeheer            KiA, Zending Golfstaten 
 
20 november          Kerkbeheer            Pastoraat 
 
27 november          Kerkbeheer            KiA, Werelddiaconaat Colombia 
                                                              H.A. : Voedselbank 
 4 december           Kerkbeheer            KiA, Werelddiaconaat  
                                                              Midden-Oosten 
11 december          Kerkbeheer            KiA, Binnenlands Diaconaat,    
                                                              Asielzoekers 
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VERJAARDAGSKALENDER 
 
 

 5 november       Mevr. I. Meulenberg-Boone  

 6 november       Dhr. J. Keijzer 

 7 november       Mevr. E.M. van der Woerdt 

 9 november       Mevr. G.H. van Mourik-van Santen 

10 november      Mevr, M.M.A.L. van Dam 

11 november      Mevr. T. Kabel-Boender 

12 november      Mevr. C.C. Ouwerkerk-Pruissen 

16 november      Dhr. W.F. de Jonge 

17 november      Dhr. A. Blom 

17 november      Dhr. A.E.J.W. Plomp 

18 november      Mevr. S.C. Clements 

19 november      Mevr. M.A. van Es-van Gorsel 

19 november      Mevr. L.A. de Mey-Witte 

24 november      Mevr. Z.W. van Krimpen-de Graaff 

25 november      Mevr. P. Kuik-Duwel 

25 november      Dhr. D.W. de Ruiter 

25 november      Dhr. F. Kranenburg 

30 november      Mevr. B. Fokker-van Veen 

 1 december       Dhr. G. Blok 

 4 december       Mevr. A. Kraaijenbosch-van Egmond 

 7 december       Mevr. E.C. Sigterman-Hoogerboord 

 8 december       Dhr. B.R. Weijerse 

 9 december       Mevr. J. Jongbloed-van der Zwaal 

16 december      Dhr. P. Gouw 
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NIEUWS UIT GASTEL & KRUISLAND 
 
 
VERKORTE NOTULEN VAN DE KERKENRAADSVERGADERING OP 
29 AUGUSTUS 2022. 
 
Marga heet iedereen welkom en vervangt de huidige voorzitter. 
OPENING 
Wilma leest een stukje voor uit het blad “Petrus” Marcus 1-29-31. en 
stelde naar aanleiding hiervan de vraag: wat is makkelijker verzorgen of 
verzorgd worden en gaat daarna voor in gebed. 
NOTULEN 
De notulen van 11 juli 2022 worden goed gekeurd en getekend. In de 
verkorte notulen worden nog enkele kleine wijzigingen aangebracht. 
SCRIBA 
Dit onderwerp wordt in de volgende vergadering verder besproken. 
IN EN UITGAANDE POST 
Er is een briefwisseling geweest over het contract van 2022 betreffende 
mevr. G. de Jong. 
PASTORAAT 
Diverse onderwerpen zijn besproken. 
EVALUATIE EREDIENSTEN 
17 juli: het afscheid van Erna en de bevestiging van Jolanda is als positief 
ervaren. Ook het afscheid van Rebecca Slager van de KND is goed 
verlopen. 
14 aug: de dienst na afloop van het kamp van de KND was geweldig, niets 
anders dan lovende reacties. 
KOMENDE DIENSTEN 
11 september startzondag: de commissie is bezig met de uitvoering. De 
uitnodigingen zijn al rondgedeeld. 
KERK OPEN 
De kerk is op 10 sept. open van 11 tot 16.00 uur i.v.m. Monumentendag.  
Ook is de kerk op 17 en 24 sept. en 1 okt. van 11 tot 15.00 uur open 
vanwege feestelijkheden rondom de vernieuwde Markt en Dorpstraat die 
drie zaterdagen is in Oud Gastel. 
DIACONIE 
Op 7 sept. is er weer een vergadering van de ZWO dan is ook de heer 
Nic. Rijnbende, KIA-consulent in onze regio aanwezig.  
Hij geeft dan uitleg over nieuwe projecten voor 2023. 
 



-KERKKLOK- 
 

-28- 

 

Op 16 okt. wordt er i.s.m. met Oudenbosch een broodmaaltijd gevolgd 
door een filmmiddag georganiseerd. De opbrengst hiervan is voor 
Moldavie. 
KERKBEHEER 
Het schuurtje op het kerkhof in Kruisland is 2 keer geschilderd door Adrie 
van Eekelen. Het onkruid voor het kerkhof in Oud Gastel is door Kees 
Brouwers verwijderd. 
De voor en achterdeur van de kerk moet geschilderd worden. Het voorstel 
is omdat door gemeenteleden te laten doen. Kees gaat het regelen. 
 
Ook dit jaar wordt het Engelenproject weer georganiseerd. Ook is het de 
bedoeling dat de Herdertjestocht en de Sing-in op 18 december wordt 
gehouden. 
De nieuwe vergaderdatums zijn; 4 oktober en 21 november.  
 
Wilma sluit de vergadering met nog een stukje uit het blad “Petrus” en het 
gedicht “Genade”. 
De volgende vergadering is op 4 oktober om 19.30 uur (met Charlotte). 
Het moderamen is op 30 september om 10.00 uur (met Gerarde). 
  
N. Kuijlen 
 
  
BLOEMENGROET 
 
4 sept.  Mevr S. Hanssens – Jeltes  

(Verj + 60 Jaar getrouwd) 
11 sept   Mevr W. Welten (Dank voor  

het werk tijdens het 
openstellen van de kerk) 

18 sept  Dhr T.J. in t’Anker (Verj) 
  Dhr A.TH. van Eekelen (Verj) 
25 sept   Mevr M.J. de Jong – Maliepaard (verj) 
  Mevr P.A. van Zuilichem – van der Dussen (verj) 
2 okt      Mevr S.M. van Eekelen – Nouwen (verj) 
  Dhr F.J. Gelijns (verj) 
9 okt      Dhr G.F. Loch (verj) 
16 okt     Dhr S.J. de Hoop (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: 
 
30 okt  Orgelfonds 
6 nov  Werelddiaconaat Pakistan (KIA) 
13 Nov  Stichting Figurant. 
20 Nov  Pakistan 
27 Nov  Leger des Heils 
4 Dec  Werelddiaconaat (KIA) 
11 Dec  Binnenlandse Diaconaat Azielzoekers (KIA) 
18 Dec  Werelddiaconaat Colombia (KIA) 
 
PKN GEMEENTE GASTEL-KRUISLAND ZOEKT ENGELEN! 
 
Engelenproject in de Adventstijd.  
 
Advent is de tijd van verwachten. Wachten op het licht. 
Voor de één betekent dit een drukke tijd,  
voor de ander misschien juist een donkere, eenzame tijd. 
Daarom willen we graag in onze gemeente het Engelenproject doen. 
Hiervoor zoeken we ‘engelen’. Een engel is iemand die een kaartje wil 
sturen naar iemand van wie hij/zij een adres krijgt. 
Wie wil voor de 4 adventszondagen als ‘Engel’ een kaartje sturen naar 
iemand die wel wat aandacht verdient? Iemand die door een moeilijke tijd 
heengaat, die veel zorgen heeft, die alleen is, met ziekte te maken heeft, 
als mantelzorger druk is. Etc.etc. 
 
Het is de bedoeling dat u als Engel anoniem blijft, u ondertekent alleen 
met de woorden: een Engel 
Op de kaart kan bijvoorbeeld ook een mooi gedicht of een tekening!           
Als u een adres weet van iemand die ook een kaartje kan gebruiken, wilt u 
mij dat doorgeven?  
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U kunt adressen telefonisch of per email doorgeven  
aan  
Wilma Welten 06-20547477 of per mail naar wmcwelten@gmail.com 
of aan ds.Charlotte Inkelaar, 0165-312453 of inkelaar@dds.nl 
Jolanda v Eekelen: 0622776982  of jvaneekelen14@hotmail.com   
 
Wanneer u mee wil doen als engel om anoniem een kaartje te sturen, dan 
kunt u mij dat ook telefonisch of per mail doorgeven. 
Ik hoop dat er zich veel Engelen zullen aanmelden!! 
 
Voor meer informatie kunt u ook bij mij terecht, 
 
Namens de kerkenraad, 
Wilma Welten  
 
Wordt ook een engel voor een ander en breng juist in deze tijd een 
sprankje Hemel op aarde. 
 
VAN DE KINDERNEVENDIENST 
 

In de maand oktober stond het 
verhaal van Zacheus centraal. 
We hebben geluisterd, geknutseld, 
gezongen en gegeten. 
Jezus ziet ieder van ons altijd en Hij 
wil met ons allemaal aan tafel. 
 
BESTE GEMEENTELEDEN, 
 
In de dienst van zondag 6 november 
a.s. is het oogstdienst en willen wij 
aandacht schenken aan de 
voedselbank. 
 
In Nederland leven bijna 1 miljoen 
mensen onder de armoedegrens. De 
voedselbanken helpen diegene die 
het financieel echt even niet redden 

door ze tijdelijk te voorzien van voedselhulp.  
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Wij willen vragen of U/jij 1 à 2 houdbare levensmiddelen mee wilt nemen 
naar de dienst van 6 november. De voedselbanken hebben vooral 
behoefte aan houdbare levensmiddelen. 
Dus geen verse producten!!! 
 
Kunt u/jij deze dienst niet aanwezig zijn, en wilt u toch wat schenken, dan 
kunt u/ jij het ook op zondag 30 oktober meenemen naar de dienst. Er 
staat een tafel klaar waar u de producten op kunt leggen. U kunt ook de 
producten afgeven: Vrijdagmiddag 4 november tussen 15.00 – 17.30 of 
zaterdagmorgen 5 november tussen 10.00 – 12.00 uur bij Jolanda van 
Eekelen, Meidoornlaan 2 Oud-Gastel.  
 
In Kruisland kan dat bij Ina van Eekelen, Vrijdagmiddag 4 november 
tussen 13.00 – 15.00 uur of zaterdagmorgen 5 november Tussen 
10.00 – 12.00 uur. 
 
Hier een voorbeeld van een boodschappenbriefje 
Volkoren pasta, Rijst, Aardappelpuree, Pastasauzen, Soep, Ontbijtgranen, 
Groente en fruit in blik, Zonnebloem-of Olijfolie, Houdbare melk,  
Vis in blik, Koffie, Thee 
 
Uw steun is hard nodig………   
Alvast bedankt 
 
Namens de Diaconie, 
Jolanda van Eekelen           
  
 
 
 
KERKELIJK BUREAU 
 
Verhuisd 
Mevr. D.M.C. de Jong - Lekkerkerker is verhuisd van Langenbergsestraat 
13, Oud Gastel naar Dragon 40, 4751 KK Oud Gastel 
 
Overleden 
 
Dhr. G.C. Strootman is overleden op 31-07-2022. 



-KERKKLOK- 
 

-32- 

 

COLLECTE NAJAARSZENDING 6 NOVEMBER 2022 
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Goede predikanten opleiden in Zambia 
De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig procent 
van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag 
naar goede predikanten toe, vooral op het platteland. Op de theologische 
universiteit krijgen de studenten niet alleen theologisch onderwijs. Maar 
omdat op het platteland van Zambia extreme armoede heerst, leren de 
predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen 
en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen.  
 

Via Kerk in Actie collecteren we in onze 
kerk om goede predikanten op te leiden 
in Zambia. Naast Zambiaanse docenten 
geven ook twee Nederlandse docenten 
daar les: Thijs en Marike Blok. Een deel 
van de predikanten in opleiding zijn al 
voorganger. Ze verhuizen soms met hun 
hele gezin naar het universiteitsterrein. 
Voor 2.450 euro krijgt een 
theologiestudent in Zambia een jaar 
opleiding en huisvesting. Helpt u mee?  
 
 

 
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kerkzambia.  
Uw bijdrage voor dit werk is welkom via de collecte in onze kerk. Of maak 
uw gift over op NL 89 ABNA 0457 457 457, t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. 
Predikanten Zambia of via de acceptgiro die bij de kerkklok is gevoegd.   
 
Hartelijk dank!  
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BANKREKENINGNUMMERS KERKRENTMEESTERS EN DIACONIE 
 
 
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS OU¬DENBOSCH 
 
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 Kruis¬land 
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DE EREDIENST 
 
 
OUDENBOSCH 
 
30 oktober 10.30 uur Ds. P. Taselaar, Ridderkerk 
 
 6 november  9.00 uur Mw. G. de Jong, Oogstdienst 
 
13 november 10.00 uur Theo van Teijlingen, Goes, gez. dienst 
 
20 november  9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
 
27 november 10.30 uur Ds. H.J. Inkelaar 
 
 4 december  9.00 uur Ds. L. van der Eijk, Zwijndrecht 
 
11 december  10.30 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
 
18 december  9.00 uur Mw. B. de Waal-v.d. Vlies, Zegge 
 
 
GASTEL & KRUISLAND 
 
30 oktober  9.00 uur Ds. P. Taselaar, Ridderkerk 
 
 6 november 10.30 uur Mw. G. de Jong, Oogstdienst,  
     koffie drinken 
 
13 november  Gezamenlijke dienst, zie Oudenbosch 
 
20 november 10.30 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
 
27 november  9.00 uur Ds. H.J. Inkelaar 
 
 4 december 10.30 uur Ds. L. van der Eijk, Zwijndrecht, 
     koffie drinken 

   
11 december  9.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 
 
18 december 10.30 uur Mw. B. de Waal-v.d. Vlies, Zegge 


