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

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

Bijbelwinkel  : Ds. Ch. Inkelaar-de Mos 0165-312453 
Kerkblad (redactie) : Mevr. N.A.W. Blok 0165-313512 
Kerkblad (distributie) : Dhr. A. Berends    0165-315941 
Kerkkoor   : Dhr. B. van Es 0165-317532 
 
PROTESTANTSE GEMEENTE TE OUDENBOSCH (0165) 
Website   : www.pkn-oudenbosch.nl  ----------------- 
Consistorie  : Fenkelstraat 24 314984 
De Pastorije  : Fenkelstraat 28 314984 
     Beheerders: Mw. G. v.d. Beek 321543 
                          Mw. C. Groothoff 329525 
Scriba   : Mevr. J. van der Kruijk 311912 
Kerkrentmeesters :  
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 

 
Hef op uw hoofden…! 
 
Advent is een tijd van hoop en verwachting. Inderdaad: een tijd om ons 
hoofd op te heffen! We leven toe naar het Kerstfeest, het feest van 
Christus’ komst in de wereld. En niet alleen in de wereld, maar ook in ons 
leven, in ons hart. Hij is naar ons toegekomen. Hij heeft ons opgezocht. 
Wij hoeven niet op te klimmen tot hoog niveau, maar Hij is afgedaald in 
ons menselijk bestaan.   
Kunnen we eigenlijk wel van hoop en verwachting spreken in een tijd van 
oorlog in Oekraïne, van klimaatcrisis, van natuur problematiek, van 
vluchtelingen en noem alles maar op?   
Zijn we als christenen als de zogenaamde struisvogels die hun kop in het 
zand steken? Mensen met oogkleppen op? Het tegendeel is het geval. Ik 
denk dat we als christenen juist realistisch naar de wereld kunnen kijken. 
We weten dat er veel problemen zijn, en ook dat we niet alles kunnen 
oplossen. Ook dat we tekenen van hoop mogen oprichten, kleine dingen 
kunnen doen om wat licht en hoop te brengen. Maar we weten dat niet wij 
zelf Gods koninkrijk op aarde kunnen realiseren. 
Jezus is in de wereld gekomen als eerste begin van Gods Koninkrijk van 
genade en liefde. En Hij zal terugkomen om dat te voltooien. Advent 
betekent Komst n daarmee wordt gewezen naar zijn 1e komst als kind op 
aarde, en naar zijn 2e komst wanneer Hij zal terugkomen om alles te 
voltooien of te voleindigen. 
Psalm 24 is een psalm die in Advent gezongen wordt. ‘Heft op Uw 
hoofden, poorten wijd, wie is het die hier binnenrijdt?’ De Psalm spreekt 
(met beeldrijke taal) al over Christus die als koning vol majesteit de 
poorten zal binnen gaan. Die ook in ons leven wil binnen gaan om daar te 
wonen. De verheven Koning, komt klein en nederig op aarde.  
Het doet me denken aan Lucas 21 vers 27b, een hoofdstuk over de 
‘laatste dingen’. Jezus bemoedigt de mensen om niet bang te worden of 
paniekerig te reageren. Want, zegt Hij, ‘als die dingen gaan gebeuren, 
richt je dan op en hef je hoofd. Want jullie verlossing is nabij’.  
Dat wijst ons de weg. Laten we ons hoofd opheffen, en weten dat onze 
verlossing nabij is.  
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De verlossing in Jezus. Nu (met Kerst) en straks (als Hij terugkomt in 
majesteit). Laten we leven in hoop en verwachting!  
Niet als struisvogels, maar als hoopvolle en verwachtingsvolle mensen. 
Met de woorden van een lied: 

Hef je hoofd omhoog, want de Koning komt. 
Buig nu voor Hem en aanbid hem, 

zing Hosanna voor de Heer. 
Vol van heerlijkheid, is zijn majesteit. 

Breng nu ere aan de Here, Hij, de Koning komt! 
 

(Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos) 
 
VAN DE REDACTIE 
 
En zo zijn we dan weer bijna aan het einde van het jaar gekomen. Een 
jaar waarvan we hoopten dat het weer enigszins “normaal” zou verlopen. 
Welnu, voor een deel is dat ook zo, de pandemie lijkt nu echt lieverlee op 
zijn retour, maar wie had kunnen denken dat er dit jaar zo dichtbij een 
oorlog zou uitbreken. Een oorlog die, naast het verlies van een 
afschuwelijk aantal mensenlevens en zeer velen die op de vlucht zijn 
gejaagd, ook de levens van zo veel miljoenen mensen op zijn kop zou 
zetten, b.v. vanwege energie- en voedselprijzen.  
Maar het wordt weer Kerst! En dan is er HOOP (zie de meditatie, 
hiervoor). We mogen uitzien naar betere tijden. 
 
In deze Kerstklok vindt u tal van uitnodigingen voor diensten, vieringen en 
zelfs een concert en een heuse Sing-in. We hopen van harte dat u een of 
meerdere van deze activiteiten zult bijwonen, Van harte welkom! 
Verder wordt er al vooruitgekeken naar het volgende jaar: o.m. de actie 
Kerkbalans komt er weer aan en een nieuwe Alphacursus. 
Kortom, we blijven vooruitzien en hopen en vertrouwen op een jaar dat 
zich ten goede zal keren. 
 
De volgende inzenddatum voor de kopij is vanaf 22 januari (t/m uiterlijk 
26 januari). 
Ik wens u van harte goede en gezegende kerstdagen en een hoopvol en 
zo mogelijk gezond nieuw jaar. 
 
N. Blok 
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ALPHACURSUS 
 
De Alphacursus is een bijzondere cursus waarbij mensen (verder) kennis 
kunnen maken met het christelijke geloof. Al vele jaren geleden hielden wij 
verschillende keren deze cursus en we willen dat nu opnieuw doen, in 
vernieuwde vorm. 
De nieuwe vorm is in de eerste plaats dat het onderwerp wordt 
aangeboden door middel van YouTube. We kijken met elkaar naar een 
ongeveer 20 minuten durende inleiding, waarin ook jongere mensen rond 
het betreffende thema worden geïnterviewd. In de eerste aflevering klinkt 
bijvoorbeeld de vraag: Waar haal jij wijsheid vandaan? Jongeren geven 
daarop antwoorden, variërend van: Wikipedia, mijn opa of oma, mijn 
vrienden etc.  
Na deze introductie op het thema, waarnaar we luisteren en kijken, is er 
koffie en thee, en gaan we verder in gesprek daarover. Bij Alpha geldt: 
Alle vragen mogen worden gesteld. We zoeken samen naar antwoorden.  
Verder is nieuw dat we de Alphacursus beginnen met een (eenvoudige) 
maaltijd. Dat hoort ook bij het oorspronkelijke concept, maar in het 
verleden deden we dat niet. Bijzonder is dat er nu iemand is die het koken 
voor haar rekening wil nemen tijdens de cursus, bijgestaan door een 
andere helper.  
De leiding berust dus bij een klein team dat er zin in heeft!  
 
Locatie: Pastorije om 19 uur.  
Tijdstip: Maandagavond van 19 uur (maaltijd) tot 21.30 uur 
Wekelijks (10 keer) vanaf maandagavond 30 januari 2023  
Globale opzet:  
Eten: van 19-20 uur 
Inleiding: 20-20.30  uur  
Pauze  
Gesprek tot 21.30 uur.  
 
We willen voor deze cursus in eerste instantie mensen uitnodigen die 
zoiets nog niet eerder hebben gedaan, die het christelijk geloof willen 
onderzoeken, of die zich wat meer op afstand van geloof en kerk voelen 
staan.  
 
Voor meer informatie en opgave:  
ds. Charlotte Inkelaar  
(06-16928040), inkelaar@dds.nl 
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HOE VOER JE EEN GOED GESPREK?  
 
En wat kan daarbij helpen? U kent vast wel die labeltjes aan theezakjes 
met daarop een vraag. Wel grappig soms. Ik heb ze wel eens bewaard 
maar er verder niets meegedaan. 
 
Ik stuitte onlangs op een spel dat heet: Openhartig. Het is er in allerlei 
varianten. Ik heb de “klassieke variant’, maar er is er ook een voor 
kinderen, etc. 
 
Het zijn allerlei vragen over verschillende zaken. Je kunt deze gebruiken 
voor een goed gesprek met vrienden of vreemden. Ook met volwassen 
kinderen. Uiteraard moet er dan wel bereidheid zijn om met elkaar in 
gesprek te willen. En in het geval van eigen kinderen kan dat soms 
misschien wat gevoelig liggen. Dat neemt niet weg dat het ook een goede 
kans kan zijn!  
Je kunt ze ook sorteren. Zelf namen wij op een vakantie tijdens een 
wandeling wat van die vragen mee. Ik had ze wel een beetje gesorteerd. 
Ik stelde dan een vraag, waarop we tijdens het lopen allebei antwoord 
geven. Ook al ken je elkaar al lang: Dat leverde leuke en soms 
verrassende gesprekken op. 
 
Dit spel is niet specifiek christelijk. Het gaat niet om geloofsvragen. (Die 
we bijvoorbeeld bij Kloosterweekenden hebben gebruikt) Wel zitten er 
vragen bij als: Wat is voor jou de zin van het bestaan? Of: Op wie 
vertrouw je het meest? Wat is jouw grootste angst en zou jij die kunnen 
overwinnen? 
Maar juist het feit dat het niet specifiek om geloofsvragen gaat, geeft wel 
weer een bredere bruikbaarheid. Zo kun je dit soort vragen ook gebruiken 
bij de kerstmaaltijd of op Oudejaarsavond.   

 
Daarom kan ik dit spel aanbevelen voor onderlinge 
gesprekken. Er zitten af en toe ook ‘doe-vragen’ in. Die 
spraken mij wat minder aan. Maar je kunt natuurlijk vrij met de 
vragen omgaan, en ook besluiten dat als je een vraag niet wilt 
beantwoorden, je hem (een keer) mag overslaan. Je kunt er in 

ieder geval ‘creatief’ mee bezig gaan! 
 
Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos  
(p.s. de prijs is ongeveer 13 euro) 
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KERSTCONCERT 
 

Op maandag 19 december om 19.30 uur  
in de Protestantse Kerk te Oudenbosch 

 
Kerstconcert Hoklavier in samenwerking met het  

Protestants Kerkkoor 
 

Zorg dat u bijtijds aanwezig bent want vol is vol 
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NIEUW DOEL VOOR DE ZWO COMMISSIES 
 
De afgelopen vier jaar hebben de ZWO-commissies van Oudenbosch en 
Oud-Gastel en Kruisland zich ingezet voor Moldavië. Onlangs is besloten 
om een nieuw doel te kiezen. We gaan aan de slag voor de Hoorn van 
Afrika. Het strekt zich uit over een groot deel van Oost-Afrika: Ethiopië, 
Somalië, Eritrea, Oeganda en Kenia. Al jaren valt er niet of nauwelijks 
regen in dit enorme gebied. Vele miljoenen mensen in dit gebied lijden 
extreme honger. Het vee is op veel plaatsen gestorven, oogsten zijn 
mislukt en er is een groot gebrek aan drinkwater. De tekorten aan voedsel 
zijn door de stijgende voedselprijzen door de oorlog in Oekraïne ook nog 
eens sterk vergroot. 
Alle grote hulporganisaties zijn actief in het gebied, maar toch zijn er nog 
steeds grote tekorten. De ZWO-commissie wil ook haar steentje bijdragen. 
Het komende jaar besteden we vooral aandacht aan Ethiopië. Als u een 
idee heeft voor een actie of ook wilt meehelpen aan acties voor dit doel, 
meldt u dan aan bij ons! 
Kerk in Actie richt zich vooral op het voorkomen van rampen en noodhulp. 
Maar uiteraard gaat er ook geld naar noodhulp, omdat dat nu acuut is. 
Meer informatie op de site van Kerk in Actie: 
https://kerkinactie.protestantsekerk.nl/projecten/acute-hongersnood-
tegengaan-in-ethiopie/ 
en als u zelf wilt doneren voor acute hulp in Ethiopië: 
https://donatie.protestantsekerk.nl/kerkinactie/?project=7016N000000
96ZeQAI 
De eerste diaconale collecte, op 1 januari tijdens de gezamenlijke dienst 
in Oudenbosch, zal meteen voor ons nieuwe doel zijn! We hopen weer te 
kunnen rekenen op uw vrijgevigheid in het nieuwe jaar. 
 

 
Namens de ZWO-commissies, Fred de Grunt 

 
 
EEUWIGHEIDSZONDAG 
 
Eind november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, herdenken wij de 
geliefden die ons ontvallen zijn. Voor de gemeenteleden die het afgelopen 
jaar gestorven zijn branden wij een kaars. 

Stop de honger in de hoorn van Afrika! 
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Altijd een emotioneel moment tijdens de kerkdienst: het ontsteken van 
waxinelichtjes en kaarsen, terwijl we onze overleden dierbaren in 
herinnering roepen. In de Katholieke Kerk valt dat moment van gedenken 
begin november, bij de Protestanten aan het eind van de maand, vlak 
voor het begin van Advent. 
Veel begraafplaatsen sluiten zich aan bij deze traditie en organiseren zo’n 
bijeenkomst om te herdenken tussen de beukenhagen en onder de 
eeuwenoude bomen. Een plek waar je iets van de eeuwige rust ervaart. 
Meestal voorziet het in een grote behoefte. 
Ook begraafplaatsen gaan mee met hun tijd. 
 
De tijd dat er alleen maar eenvormige grijze grafstenen op een 
begraafplaats stonden is voorbij. 
Wie daar rondkijkt ziet nu gedenktekens in allerlei vormen en maten en 
van verschillende materialen. Niet zelden zie je blikjes bier, een voetbal en 
knuffelberen voor hartvormige of glazen grafstenen staan. De eigen 
inbreng en creativiteit viert hoogtij en dat is een goede ontwikkeling. 
Ook de gewone houten kist, als laatste behuizing voor de overledene, lijkt 
z’n langste tijd gehad te hebben. De kleinkinderen beschilderen de kist en 
zeggen op hun eigen manier hoe lief ze oma of opa vinden. Of de kist 
wordt versierd met papieren vlinders, die uit de kist lijken te vliegen. Op 
een uitvaartbeurs zijn de laatste creatieve ideeën op dat gebied te 
bewonderen: een biezen mand, een hardkartonnen doos, alles lijkt 
mogelijk. 
En de uitvaartplechtigheid verandert. 
In de aula’s van uitvaartcentra heeft het orgel in het beste geval 
plaatsgemaakt voor een piano, maar meestal klinkt er digitale muziek. De 
statige psalmen leggen het af tegen uitvaartklassiekers als ‘Time to say 
goodbye’ van Andrea Bocelli en Sarah Brigtman of de laatste hit van 
Frans Bauer. 
Nog creatiever is het om je uitvaartplechtigheid te laten plaatsvinden op 
het voetbalveld van de Kuip en de spelersbus van Feyenoord te gebruiken 
als volgauto. Veel grote voetbalclubs hebben tegenwoordig zo’n 
arrangement. In 2004 overleed André Hazes. De uitvaartdienst was in de 
Amsterdam Arena, waarbij zijn kist op de middenstip stond en er 6 miljoen 
mensen de dienst via de tv volgden. In 2010 werd de schrijver Harry 
Mulisch in een rondvaartboot door de Amsterdamse grachten naar zijn 
laatste rustplaats gebracht. Dat ging ook niet bepaald ongemerkt.  
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De dood wordt langzaam maar zeker uit de taboesfeer getrokken. Men 
durft er meer open over te praten. Het leven van de overledene wordt 
nogal eens gevierd, in het café. 
Het is voor de voorgangers in de kerk een creatieve uitdaging om Frans 
Bauer te verbinden met Johann Sebastiaan Bach. En hoe gedenk je 
iemand die hoorde bij de binnenste kring van de kerkelijke gemeenschap, 
maar wiens kinderen en kleinkinderen hun christelijke opvoeding al jaren 
hebben geparkeerd? 
Hoe dan ook: ondanks het verlies van oude vanzelfsprekendheden kan 
men gerust stellen dat de uitvaartcultuur van onze tijd springlevend is. 
 
(naar een tekst van Martijn van Leerdam) 

 
 
DE KERK WERELDWIJD 
 
Begin september kwam de Wereldraad van Kerken voor de 11e keer 
bijeen, ditmaal in Karlsruhe. Dat bracht meer dan 4000 deelnemers uit 
kerken over de hele wereld samen. Namens Nederland was ds. Karin van 
de Broeke afgevaardigd; zij is ook lid van het centraal comité van de 
Wereldraad.  
 
De Wereldraad van Kerken is een koepel van kerkgenootschappen, in 
1948 opgericht in ons eigen land. Men komt elke 7 à 8 jaar samen in 
steeds een ander werelddeel, om te praten over grote globale thema’s. 
Na de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog wilden 
kerkgenootschappen duidelijk maken dat oorlog niet bij de kerk past en 
samen onze eenheid als lichaam van Christus meer zichtbaar maken in 
de wereld. Na de start waren vooral westerse kerken lid, maar al gauw 
sloten veel kerken van het zuidelijk halfrond zich aan. In de zestiger jaren 
kwamen de oosters-orthodoxe kerken erbij. 
De Wereldraad is een steeds belangrijker rol gaan spelen op het wereld-
toneel, ook op politiek gebied. Ze is een belangrijke gesprekspartner voor 
de Verenigde Naties. 
 
Het thema van de bijeenkomst was dit jaar: ‘De liefde van Christus 
beweegt de wereld tot verzoening en eenheid’. Uiteraard stond de oorlog 
tussen Rusland en de Oekraïne hoog op de agenda, maar als je met 
deelnemers van over de hele wereld bijeen bent relativeert dat de 
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actualiteit. Hoe verschrikkelijk zo’n oorlog ook is, er is op zoveel plaatsen 
oorlog in de wereld. 
Bij eerdere bijeenkomsten van de Wereldraad had Karin van de Broeke al 
ervaren hoe anders het nieuws bij je binnenkomt, als je het ’s ochtends 
van je tafelgenoten hoort. ‘Het maakt verschil als je buurman uit Ethiopië 
vertelt over de droogte daar. Iedereen in Nederland heeft gehoord over de 
verschrikkingen van Boko Haram, maar de verbondenheid wordt veel 
direkter als je in het hotel hoort hoe voorgangers uit Nigeria zich bange 
zorgen maken: wat gebeurt er thuis?’ 
 
Het motto in 1948 was: Let’s stay together. In 2021 is daarvan gemaakt: 
Let’s move together.  
Ds. v/d Broeke: ‘Een eenheid van kerken zou mooi zijn. Maar laten we 
vooral energie steken in het zoeken naar vormen waarin we – hoewel we 
verschillende kerkfamilies zijn – toch aan elkaar en aan de wereld laten 
zien dat we in dezelfde traditie staan en met dezelfde dingen bezig zijn.’ 
Dat laatste is nog niet zo eenvoudig, nu Poetin en de Russisch-orthodoxe 
Kerk één lijken te zijn. Daarover heeft de Wereldraad lang vergaderd. Van 
de Broeke: ‘Best veel mensen riepen: hoe kun je nog met die kerk samen 
in de Wereldraad zitten? Ze moeten eruit, ze moeten op z’n minst 
geschorst worden. Maar we willen toch kijken of we het gesprek nog met 
ze kunnen voeren.’ Er is uiteindelijk een statement aangenomen waarin 
staat dat deze oorlog illegaal en niet te rechtvaardigen is én dat wapens 
niet de oplossing zijn. De vertegenwoordigers van de Russisch-Orthodoxe 
Kerk waren daarbij aanwezig, hoewel de sfeer erg gespannen was. 
 
Inspiratie was er volop. Negen dagen lang werd er gepraat met ruim 4000 
mensen, over allerlei grote vraagstukken. Het waren vooral de 
persoonlijke verhalen, die veel meer binnenkomen dan wat je in de media 
hoort. Iedereen voelt de pijn die erachter schuilgaat en het is goed om dat 
tegenover elkaar uit te spreken. 
(bloemlezing uit een artikel van Margot Berends) 

 
EEN WITTE KERST 
 
Er was eens een man die het kerstfeest grondig wilde vieren. Hij haalde 
een laddertje uit de schuur en spande langs het plafond rode papieren 
slingers. Aan de lamp hing hij een van die rode bellen, die opgevouwen 
weinig lijken, maar naderhand nog aardig meevallen. Toen dekte hij de 
tafel.  
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Hij had hiervoor urenlang over drie winkels verdeeld in de rij gestaan, 
maar het zag er dan ook goed uit. Naast elk bord stak hij tenslotte een 
kaarsje aan en klapte in zijn handen. Dit was het teken om binnen te 
komen. 
Zijn vrouw en kinderen, die al die tijd in de keuken elkaar met een 
verlegen glimlach hadden aangekeken, kwamen bedremmeld binnen. 
‘Nee maar’, zeiden ze, ‘dat had je niet moeten doen.’ Maar omdat hij het 
toch gedaan had gingen ze blij zitten en keken elkaar warm aan. 
‘En nu gaan we niet alleen smullen’, zei de man, ‘we moeten ook beseffen 
wat er eigenlijk gebeurd is.’ Hij las voor hoe Maria en Jozef alle herbergen 
afliepen, maar nergens was plaats. Maar het kind werd tenslotte toch 
geboren, zij het in een stal. En toen begonnen ze te eten, want nu mocht 
het, al was er dan veel ellende in de wereld. ‘Kijk’, zei de man ‘dat is nu 
kerst vieren en zo hoort het eigenlijk’ en daar had hij gelijk in. Zij 
verwonderden zich nog over de hardvochtigheid van al die herbergiers, 
maar het was ook 2000 jaar geleden moet je denken; zoiets kwam nu niet 
meer voor. 

 
Op dat ogenblik werd er gebeld. De man 
legde de banketstaaf die hij juist aan zijn 
mond bracht, verstoord weer op z’n bord. ‘Dat 
is nu vervelend’, zei hij, ‘er is ook altijd wat.’ 
Hij knoopte zijn servet los en slofte naar de 
voordeur. Er stond een man op de stoep met 
een baard en heldere, lichte ogen. Hij vroeg of 
hij hier ook schuilen mocht, want het 
sneeuwde zo. Het was namelijk een Witte 
Kerst. De beide mannen keken elkaar een 

ogenblik zwijgend aan en toen werd de één door een grote drift bevangen. 
‘Uitgerekend op Kerstmis’, zei hij, ‘zijn er geen andere avonden?’ en hij 
sloeg de deur hard achter zich dicht. Maar terug in de kamer kwam er een 
vreemd gevoel over hem en de tulband smaakte hem niet. ‘Ik ga nog eens 
even kijken’, zei hij, ‘er is iets gebeurd, maar ik weet niet wat.’ Hij liep 
terug naar de stoep en keek in de warrelende sneeuw. Daar zag hij de 
man nog juist om de hoek verdwijnen, met een jonge vrouw naast zich, 
die zwanger was. Hij holde naar de hoek en tuurde de straat af, maar er 
was niemand meer te zien. Die twee leken wel in de sneeuw te zijn 
opgelost. 
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Toen hij weer in de kamer kwam zag hij bleek en er stonden tranen in zijn 
ogen: ‘Zeg maar even niets, die wind is wat schraal, het gaat wel weer 
over.’ En dat was ook zo. Het werd nog een heel prettig kerstfeest, het 
was in jaren niet zo echt geweest. Het bleef sneeuwen, de hele nacht door 
en zelfs het kind werd opnieuw in een schuur geboren.   
 
(naar een tekst van Godfried Bomans)   
 
NADENKERTJE: ''TRENDY KERSTFEEST” 
door Gertjan Roth 

 
In de maand december zie je rond de Christelijke feestdagen wel eens 
straatinterviews op TV.  
Aan voorbijgangers wordt dan gevraagd of zij weten waarom er overal op 
aarde “kerstfeest” wordt gevierd. 
 
Je schrikt soms van de antwoorden wanneer je merkt dat veel mensen 
wel “in” zijn voor een feestje, maar dat ze niet meer begrijpen waar het 
eigenlijk om gaat.  
Je denkt dat de kerk de beste plaats is om de geschiedenis van kerst te 
horen en te vieren, maar de show is gestolen door kerstmarkten en 
tuincentra. Met al hun tierelantijnen staan zij in de spotlights.  
Er zijn zoveel “slingers” opgehangen dat we de Jarige niet meer zien! 
Door al die overbodige drukte lijdt een deel van de Nederlanders zelfs aan 
“feestdagenstress”. 
 
Onderstaand gebed maakt de verschuiving van deze kerstbeleving pijnlijk 
zichtbaar. 
  

 



-KERKKLOK- 
 

-14- 
 

Vanuit de diepte van onze welvaartstaat 
roepen wij tot U, o God, tot U zich vinden laat. 
Wij hebben alles wat ons hart begeert, 
alleen ’t kinderlijk geloven hebben we afgeleerd. 
 
De woorden van het oude kerstverhaal 
spreken voor ons een onverstaanbare taal,  
want wie gelooft er in een engelenlied 
wanneer hij al het leed op aarde ziet? 
 
 
Wie laat er nu nog alles in de steek 
alleen omdat hij naar Uw hemel keek? 
Wij geven U geen mirre of wierook meer 
en ’t goud gebruiken we liever zelf, o Heer. 
 
Wanneer men nu kinderen vermoordt, 
wordt nauwelijks ons protest gehoord. 

 
De herders vonden ’t Kind en spraken over Hem 
en wij? Zwijgen wij na 20 eeuwen Bethlehem? 

 

 

CONFERENTIE 
 

De Classicale Werkgroep Kerk en Israël van de classis Noord-Brabant / 
Limburg en de Réunion Wallonne organiseert in samenwerking met de 
Antwerpse Contactgroep voor Joods-Christelijke Betrekkingen, op 7 en 8 
maart 2023 de jaarlijkse conferentie in het Provinciaal Vormingscentrum te 
Oostmalle (België) met ditmaal als thema: 
 

“Mens en aarde, mij een zorg?! 
Een joods en een christelijk perspectief.” 

 
Voor eenieder die zich wil verdiepen in de relatie van Jodendom en 
Christendom is dit een uitgelezen mogelijkheid. 
Tijdens de conferentie verwachten wij de volgende sprekers: 
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Clary Rooda 

rabbijn, docent, schrijver en spreker. Schreef haar afstudeerscriptie over 
‘Eco-kasjroet’, een ecologische benadering van de joodse spijswetten. 
Trees van Montfoort 
predikant, onderzoeker en auteur van ‘Groene theologie’, veelgelezen en 
uitgeroepen tot beste theologische boek van 2019. 
Karel Malfliet 
werkzaam voor Ecokerk, de organisatie van de R.K. kerk in Vlaanderen 
die zich inzet voor de verbinding tussen ecologie en christelijke 
spiritualiteit. 
Bjorn Lous 

econoom en betrokken bij Stichting ‘Genoeg om te leven’. In 2021 
verscheen zijn boek ‘Ik ben de waarheid’, waarin hij ingaat op de 
Westerse ethiek in relatie tot anti-Judaïsme in de vroege christelijke 
theologie. 
Roel Bosch 

predikant en tekstdichter en actief betrokken bij de Ionagroep Nederland. 
Ter plekke is overnachting met vol pension gebruikelijk. Prijs vanaf 125 
euro (studenten vanaf 75 euro). Indien gewenst kunt U ook voor een 
enkele dag inschrijven. 
Een uitvoerige beschrijving, met het programma en aanmeldingsformulier 
kunt u aanvragen bij DerkBlom,  
derkblom@gmail.com, telefoon 0485-795284. 
 

 



-KERKKLOK- 
 

-16- 
 

NIEUWS UIT OUDENBOSCH 
 
 
NOTULEN VAN DE KERKENRAADSVERGADERING, 
gehouden op donderdag 6 oktober 2022 
 
Gertjan heet iedereen welkom. 
 

1. Charlotte neemt het openingswoord en leest uit Lucas 22: 14-20. 
Ervaringen worden gedeeld door de kerkenraadsleden. (betr. het 
Heilig Avondmaal). 

 Daarna klinkt het lied van Sela: “aan Uw tafel“…. 
 

2. Inbreng gemeenteleden: geen. 
 

3. Vaststellen notulen september: goedgekeurd. 
 

4. Actiepuntenlijst:  
 Draaiboek uitvaart is bekend. (terughoudend zijn met 

toezeggingen). 
 Eerste aanspreekpunt is Gerda van der Beek en bij afwezigheid 

van Gerda is Corrie Groothoff het aanspreekpunt. 
 

5. Ingekomen stukken: Gerarde de Jong beëindigt haar contract per 
31 oktober 2022. 

 
6. Pastoraat: er zijn diverse gemeenteleden genoemd die 

bemoediging of ondersteuning nodig hebben. 
 

7. Nieuw ingekomenen: een adres 
 

8. Eredienst: Charlotte reserveert alvast voor volgend jaar (10 
september 2023) bij het arboretum. 

 
9. Jeugdwerk: de leiding van de kindernevendienst organiseert weer 

(op 23 december) een buiten-kerststerrentocht. 
 

10. Diaconie: er zijn 100 stuks adventskalenders ingekocht. 
 135 dagboekjes zijn er gekocht voor de kerst. 
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Voor mensen in nood in de gemeente Halderberge zijn er 
boodschappenbonnen. 

 Begroting 2022 is goedgekeurd. 
 

11. Kerkrentmeesters: via bureau KKA opgesteld: prima begroting 
gemaakt. 

 
12. Datum volgende vergadering: 3 november.  

 
13. Rondvraag: Charlotte is van 21-28 oktober op vakantie.

 Bij aanstelling: VOG overleggen. 
 Op de internetsite komt er onder het kopje “veilige kerk” dat er 

twee vertrouwenspersonen zijn. 
 
Notulist: Elivia Jongerius 
 

BLOEMENGROET 
 

23 oktober Erik Kooij (ter bemoediging) 
 Lindy Visser (ter bemoediging) 
 Fam. Roth (ter bemoediging na overlijden zus)
 
30 okt0ber Hans en Corrie de Gruyter (40 jaar getrouwd)
  
 6 november. Joke van der Ent - Evegroen (van harte beterschap)
 Fam. Kriekaard  
 (bedankje voor inzet gehandicaptenweek Doorn)
 
13 november Mw. van den Berg-Boeder (van harte beter
 
20 november Jan Graafland (ter bemoediging) 
 Janny van der Kruijk (verjaardag) 
 
27 november Mw. van Dam (van harte beterschap) 
 Dhr. De Veth (bedankje voor muzikale bijdrage in de dienst)
 
4 december. Dhr. en mw. Stutvoet (45 jaar getrouwd) 
 Aad-Jan van der Ven (van harte beterschap)
 

berge zijn er 

Kerkrentmeesters: via bureau KKA opgesteld: prima begroting 

28 oktober op vakantie. 

Op de internetsite komt er onder het kopje “veilige kerk” dat er 

overlijden zus) 

Hans en Corrie de Gruyter (40 jaar getrouwd) 

Evegroen (van harte beterschap) 

(bedankje voor inzet gehandicaptenweek Doorn) 

Boeder (van harte beterschap) 

e Veth (bedankje voor muzikale bijdrage in de dienst) 

n van der Ven (van harte beterschap) 
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PERSONALIA 

Nieuw-ingekomen: 

Mevr. E.J. Gast-Baris, Burg Antonissenstraat 23A, Rucphen  
Mevr. R.M.R. van der Struijs, Zandeweg 13, Oudenbosch  
 
Nieuw ingekomen als voorkeurslid: 
Dhr. en mevr. Verhoeven, Pastoor Reijnsstraat 21, Standdaarbuiten  
 
 
IN MEMORIAM PIETERNELLA BIJNAGTE - VAN BRUGGEN  
(12 december 1924 - 8 oktober 2022) 
 
Op 8 oktober overleed mevrouw Bijnagte-van bruggen, in de leeftijd 
van 97 jaar. De laatste tweeënhalf jaar woonde ze in de Zellebergen. 
Ze kwam vanuit Sassenheim waar ze lang gewoond heeft. Haar neef 
Hans en zijn vrouw Zwanetta namen de zorg voor haar op zich. Ze 
heeft zich dat graag laten welgevallen, en heeft nog met plezier in de 
Zellebergen en in Oudenbosch gewoond. 
Mevrouw Bijnagte had humor en was ‘klein maar dapper’. De eerste 
keer dat ik haar ontmoette zei ze: Ik ben mw  Bijnagte, denkt u maar 
aan de ‘herdertjes lagen bij nachten’. Dat heeft zeer geholpen, want ik 
vergat haar naam niet. Haar man was al ruim 20 jaar geleden 
overleden. Daarna heeft ze zich opgepakt en is verdergegaan. 
Wilskracht was zeker haar deel. Veel sprak ze aanvankelijk niet over 
haar geloof, maar in het laatste jaar was ze daarin zeer duidelijk. Het 
was voor haar het fundament van haar leven. Ook was ze benieuwd 
hoe het zou zijn wanneer ze haar ogen zou openen na het sterven. 
‘Dan zal ik Jezus zien’, zei ze. ‘Ik vertrouw op de Heer, en dat doe ik’. 
Op de aankondiging van het overlijden stond dan ook: Heer, ik 
vertrouw op U. Het bleek tevens de tekst op het graf van haar man te 
zijn, in Sassenheim. Ook zij werd (op 17 oktober) begraven op de 
begraafplaats rond de Hervormde kerk van Sassenheim.  
Toen het in september niet zo goed met haar ging, hadden we een 
gesprek waarin zij vertelde dat ze even oud was als de koningin van 
Engeland. Ze herinnerde zich de dag van het huwelijk van Koningin 
Elizabeth. Ze hoorde dat destijds op de radio. Die avond bleek dat 
Koningin Elizabeth overleden was, mevrouw Bijnagte was nog even 
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langer ‘onder ons’. 
Dankbaar was ze dat dat ze naar de christelijke lagere school geweest 
was en zo de verhalen uit de Bijbel en ook liederen had meegekregen.  
Over het begin van de oorlog vertelde ze, dat er straaljagers overvlogen 
waar ze naar stond te kijken. Ze woonde toen in Haarlem. ‘We wisten toen 
nog niet wat oorlog was’, zei ze. Bijzonder om zo herinneringen te horen 
van iemand die bijna 100 jaar geschiedenis heeft meegemaakt.  
In Oudenbosch waren het dus haar neef en nicht die voor haar zorgden. 
Ook bijzonder was dat ze daardoor ook een soort 
‘bonus’(achter)kleinkinderen kreeg. De twee nog jonge kleinkinderen van 
Hans en Zwanetta maakten tekeningen voor haar. Ook haar achternichtje, 
dochter van Hans en Zwanetta, heeft voor haar oudtante gezorgd. Ze 
deden het allemaal met een soort vanzelfsprekende liefde, bijzonder om 
daar iets van te zien. Zo heeft ze nog genoten van mooie familie 
momenten, waarover ze haar dankbaarheid ook vaak uitsprak. Ze wilde 
echt laten weten dat ze dankbaar was voor de goede zorg. Zowel van de 
familie als ook van de Zellebergen. Ze nam het niet als vanzelfsprekend 
aan. “Nu kan ik het nog zeggen”, zei ze dan.  
Dankbaarheid was zeker een talent van mevrouw Bijnagte. Haar geloof 
ervaarde ze als rijkdom. In de dienst stonden we stil bij haar leven en bij 
Psalm 139. God ziet en kent ons zoals we zijn, vanaf ons allereerste 
begin. Hij kent ons nog beter dan wij onszelf kennen. Zijn hand ligt op 
onze schouder. Mevrouw Bijnagte kon zich overgeven aan de Heer, en 
vertrouwde op Hem. Zo mogen we haar gedenken. Ik sluit af met de tekst 
op de kaart:  

Ik legde mij en sliep, 
Ik wist dat wie mij schiep 

Voor mijn behoud zou waken. 
 
(Ds. Charlotte Inkelaar-de Mos) 

 
GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN 
 
Actie Kerkbalans 2023 komt eraan. 
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Beste gemeenteleden, 
 
Ook in 2023 willen we weer deelnemen aan de Actie Kerkbalans. Tijdens 
deze actie vragen we u als gemeentelid om een financiële bijdrage.  
Thema van de Actie Kerkbalans zal in 2023 zijn: “Geef vandaag voor de 
kerk van morgen.” 
Want als wij ook in de toekomst elkaar willen ontmoeten in onze geliefde 
kerkgebouwen is daar de nodige steun voor nodig.  
Om onze kerk, pastorie en Pastorije op een juiste manier te onderhouden 
kunnen we uw bijdrage goed gebruiken. Zeker omdat we nauwelijks 
subsidie krijgen voor dergelijke uitgaven en zodoende volledig afhankelijk 
zijn van uw bijdrage en de hulp van vele vrijwilligers. Alleen op deze 
manier blijft het mogelijk elkaar te ontmoeten in de kerk en/of Pastorije. 
Wij vragen ook uw aandacht voor de gestegen energiekosten en de 
aanpassingen die in de klokkentoren nodig zijn. Wij kunnen niet alleen 
volstaan met het een paar graden naar beneden zetten van de 
thermostaat in een aantal ruimtes. 
Tussen 14 en 28 januari ontvangt u daarom een brief met het verzoek om 
bij te dragen.  
We hopen dat we weer op u mogen rekenen! 
Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang 
voor staat.  
Op naar de kerk van morgen!  
 
Het College van Kerkrentmeesters  
 

DAT WAS EVEN GELEDEN……. 
 
Ja, het was in 2019 de laatste keer dat we met elkaar de oogstmaaltijd 
hebben kunnen proeven en vieren! Maar gelukkig, de tijden zijn verbeterd 
en we hebben dit op 4 november jl. weer met elkaar mogen beleven. 
 
De voorbereidingen voor de oogstmaaltijd zijn reeds in september 
opgestart met het team dat zich in 2019 daarvoor had geformeerd en bij 
de eerste vergadering is er direct slagvaardig te werk gegaan. Het thema 
voor de maaltijden was snel gemaakt: “de Hollandse pot”. 
Daarna de mensen aangesproken om hen te vragen een Hollandse 
stamppot en/of vleesmenu te willen maken voor 8 – 10 personen en zoals 
altijd waren er weer genoeg mensen die zich daartoe bereid hebben 
verklaard. 
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Het was weer een smulfestijn met alles erop en eraan. Als team willen we 
iedereen bedanken die zich heeft ingezet om deze oogstmaaltijd tot een
succes te maken. 
De afwassers, de maaltijdenmakers, de serveerders, de tafeldekkers, 
soepmakers, de sjouwers en na afloop de schoonmakers en opruimers, ik 
hoop dat ik niet iemand vergeten ben. 
Hartelijk, hartelijk bedankt voor jullie inzet. Zonder deze inzet van velen 
zou het nooit gerealiseerd kunnen worden. Zo mochten we zeker beleven 
wat gemeente zijn betekend. Zorg en liefde voor elkaar van uit Gods 
kracht, vaak is het moeilijk om de juiste woorden te vinden die recht doen 
aan onze dankbaarheid aan allen die zich daarvoor hebben ingezet.
 
Ben van Es  
(namens het oogstmaaltijdteam van Oud Gastel/Kruisland en 
Oudenbosch)  
 

VERJAARDAGSKALENDER 
 
20 december Mevr. A. Kraaijenbosch 
24 december Mevr. E. Jansen-Jansen 
27 december Dhr. G.A. de Kock 
27 december Dhr. J.W. Kloek  
  
 2 januari Mevr. G.J.C. van der Beek-Klaasse 
 2 januari Dhr. J. van ’t Geloof 
 4 januari Mevr. L. Vreugdenhil-van Lingen 
 9 januari Dhr. A.H.P.M. van Amsterdam 
12 januari Dhr. J. Breure 
13 januari Dhr. F.R.J. Knetsch 
14 januari Mevr. M. Notenboom-Krielaart 
18 januari Dhr. J.J. Soethoudt 
20 januari Mevr. A.K. Heeren-Leeflang 
23 januari Mevr. J.W.A. Scheltema-van Egmond 
25 januari Dhr. F.H. Dijkstra 
26 januari Mevr. C. Schols-van der Weijden 
29 januari Mevr. J.M. Knetsch-van Oversteeg 
 
COLLECTEN 
 

18 december Kerkbeheer  Jeugdwerk JOP 
24 december Kerkbeheer  Voedselbank Halderberge
25 december Kerkbeheer  KiA: Kinderen in de knel

Het was weer een smulfestijn met alles erop en eraan. Als team willen we 
iedereen bedanken die zich heeft ingezet om deze oogstmaaltijd tot een 

fwassers, de maaltijdenmakers, de serveerders, de tafeldekkers, 
soepmakers, de sjouwers en na afloop de schoonmakers en opruimers, ik 

Hartelijk, hartelijk bedankt voor jullie inzet. Zonder deze inzet van velen 
nooit gerealiseerd kunnen worden. Zo mochten we zeker beleven 

wat gemeente zijn betekend. Zorg en liefde voor elkaar van uit Gods 
is het moeilijk om de juiste woorden te vinden die recht doen 

ebben ingezet. 

(namens het oogstmaaltijdteam van Oud Gastel/Kruisland en 

Voedselbank Halderberge 
KiA: Kinderen in de knel 
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NIEUWS UIT GASTEL & KRUISLAND 

 
VERKORTE NOTULEN VAN DE KERKENRAADSVERGADERING OP 4 
OKTOBER 2022 
 
Ina heet iedereen welkom. 
OPENING 
Nelleke leest een stukje voor uit het boek geschreven door Henri Nouwen 
“Leven in vertrouwen” en gaat daarna voor in gebed. 
NOTULEN 
De notulen van 29 augustus 2022 worden goed gekeurd en getekend. 
SCRIBA 
Nel Kuijlen is bereid om scriba te worden van de kerkenraad. 
IN EN UITGAANDE POST 
Brief van mevr. P van Ooijen, ze wil graag komen zingen in de kerk. 
Wilma en Marga denken erover na. 
Bestelfolder voor de kersteditie van Elisabeth. Dit jaar willen we de Advent 
kalender bestellen. 
Nederlands Bijbel Genootschap – 15 inspirerende ideeën voor de bijbel in 
uw kerk. 
Bestelformulier voor de Bijbelse dagkalender. 
Per mail; Uitnodiging voor de Ringvergadering op 11 okt. in de 
Ontmoetingskerk in Bergen op Zoom met als thema “Kerk van de 
toekomst”. 
Uitnodiging Classicale vergadering op 5 okt. in ’s-Hertogenbosch. 
PASTORAAT 
Het contract van mevr. G. de Jong wordt op haar verzoek niet verlengd. 
Diverse onderwerpen zijn besproken. 
EVALUATIE KERKDIENSTEN 
De startzondag op 11 sept. was een succes, de commissie had het goed 
voorbereid. 
KOMENDE DIENSTEN 
6 nov. Oogstdienst; Er komt voor de voedselbank een mand in de kerk te 
staan waarin op 30 okt. en 6 nov. lang houdbare producten in gezameld 
kunnen worden. Er komt hierover een stukje in de kerkklok. 
20 nov. Laatste Zondag Kerkelijk Jaar. Wilma bestelt 20 
gedachtenisboekjes “Voor wie los moeten laten”. Na afloop van de dienst 
is er voor de genodigde familie gelegenheid om koffie te drinken. Het 
overige wordt zoals elk jaar door de diaconie geregeld. 
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Het collecterooster wordt goedgekeurd, misschien dat er naderhand nog 
een kleine wijziging plaatsvindt. 
DIACONIE 
4 nov. Oogstmaaltijd, de commissie is bezig met de uitvoering. De 
uitnodigingen worden 16 okt. rondgedeeld. 
Helaas was de heer Nic. Rijnbende KIA-consulent door ziekte niet 
aanwezig bij de laatste vergadering van de ZWO. Zijn voorstel was om in 
november een aparte avond te beleggen over een nieuw project die 
geheel in het teken staat van projecten in de Hoorn van Afrika. 
KERKBEHEER 
Het kerkhof in Oud Gastel is door een aantal vrijwilligers schoongemaakt. 
De elektrische heggenschaar moet steeds worden geleend. Kees stelt 
voor om er zelf één aan te schaffen, hij gaat met Peter overleggen of het 
betaald kan worden uit het verjaardagfonds. 
Om energie te besparen graag de ramen dicht, wel goed luchten voor de 
kerkdienst. 
De kosters hebben door ziekte en vakantie hulp nodig om de kerk schoon 
te maken. Ze moeten zelf aangeven hoe ze dat willen oplossen, b.v. een 
stukje in de kerkklok of mensen aanspreken om te helpen. 
 
De nieuwe vergaderdatums zijn 29 november 2022 en 9 januari 2023. 

RONDVRAAG 
Charlotte is afwezig van 21 t/m 28 oktober. 
Lenie; Ineke Moerland heeft nog niets gehoord over 
haar vakantie op Hyde Park. Nelleke gaat het 
regelen. 
Wilma; Wat doen we met de boeken uit de 
consistorie. Misschien een kastje buiten voor de 
boeken en tijdschriften. 
Omdat ze tijdens de openstelling van de kerk 
constateerde dat de jeugd heel weinig van het 

geloof en de kerk afweet, wil ze graag rondleidingen in de kerk houden en 
dus de scholen benaderen of ze er belangstelling voor hebben.  
Ze is afwezig van 25 oktober t/m 15 november. 
Nelleke sluit de vergadering met lied 396 de verzen 1 en 2. 
De volgende vergadering is op dinsdag 29 november om 19.30 uur. Het 
moderamen is op maandag 21 november om 13.00 uur. 
 
N. Kuijlen 
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BLOEMENGROET 
 
23 oktober  Mevr. N.T. Kuijlen – Labrie (verj) 
   Mevr. J.M. van Eekelen – van der 

 Werf (verj) 
30 oktober  Mevr. P.A. de Veth – Paauwe (verj) 
 6 november  Mevr. G. de Jong (Als dank) 
13 november  Dhr. J.C. Lodders (verj) 
20 november  Mevr. A.N. Gelijns – Lodders (verj) 
   Fam Paauwe – Kuijstermans (40 jaar getr) 
27 november  Dhr. Th. R. Hanssens (verj) 
 4 december  Mevr. G.P. Wapenaar - Leito (verj) 
   Mevr. Ch. Inkelaar – de Mos (verj) 
   

 
COLLECTEN  
 
De eerste collecte is voor Kerkbeheer.    
 
De derde collecte bij de dienst van half 11 is voor kwetsbare ouderen in 
Moldavië. Tot het eind van het jaar. Vanaf 8 Januari 2023 wordt de 
collecte voor “ Hoorn van Afrika” 
Bij de dienst van 9 uur blijft het de bloesemcollecte voor Eredienst en 
pastoraat. 
 
De tweede collecte heeft steeds een wisselende 
bestemming: 

 
11 Dec   Binnenlandse Diaconaat Azielzoekers 

(KIA) 
18 Dec  Werelddiaconaat Colombia (KIA) 
25 Dec  Kinderen in de knel 
31 dec   Eigen Gemeentewerk 
8 Jan 2023  Noachs Ark 
15 Jan  Rotia Valley 
22 Jan  Missionair werk 
29 Jan  Artsen zonder Grenzen 
5 Feb  Werelddiaconaat Pakistan (KIA) 
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BEDANKT! 
 

Wij willen iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de 
voedselbank. 

We hebben de producten bij de Voedselbank in Oudenbosch gebracht.
Nogmaals bedankt hiervoor!!! 

Namens de diaconie Gastel – Kruisland 
   Jolanda van Eekelen 

 

  
 
 

SING-IN 
 
Zondag 18 december organiseren de PKN Gastel & Kruisland en de 
Rooms-Katholieke Parochie een Sing-in en een Herdertjes tocht.
Om 14.00 uur starten wij in de Protestantse kerk met de Sing
medewerking van het JEUGDORKEST GASTELSE FANFARE, dhr. van 
Zuillichem met zijn draaiorgeltje, organist Ger Blok, zanger en 
zangeressen en een gitarist. Iedereen is van harte welkom om mee t
zingen of te luisteren, maar er kan ook geknutseld worden. 
 
Om 16.30 uur start de Herdertjestocht. 
De kinderen gaan als herdertjes samen met een grote herder op pad om 
het kerstverhaal te beleven. Hiervoor heb je een tasje nodig wat je kan 
versieren tijdens de Sing-in, daarna wordt het gevuld met wat je nodig 
hebt om op pad te gaan. Ook kan je een lantarentje of een kerstbal voor in 

Wij willen iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de 

n Oudenbosch gebracht. 

Kruisland  

 

Zondag 18 december organiseren de PKN Gastel & Kruisland en de 
en een Herdertjes tocht. 

m 14.00 uur starten wij in de Protestantse kerk met de Sing-in met 
medewerking van het JEUGDORKEST GASTELSE FANFARE, dhr. van 
Zuillichem met zijn draaiorgeltje, organist Ger Blok, zanger en 
zangeressen en een gitarist. Iedereen is van harte welkom om mee te 
zingen of te luisteren, maar er kan ook geknutseld worden.  

De kinderen gaan als herdertjes samen met een grote herder op pad om 
het kerstverhaal te beleven. Hiervoor heb je een tasje nodig wat je kan 

in, daarna wordt het gevuld met wat je nodig 
hebt om op pad te gaan. Ook kan je een lantarentje of een kerstbal voor in 
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de kerstboom maken.  
Iedereen, jongens en meisjes, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s zijn van 
harte welkom om mee te lopen. 
Voor de innerlijke mens wordt ook gezorgd, er is warme Chocomel met 
Marshmallows maar ook een lekkere kop soep. 
We eindigen de tocht in de Katholieke kerk bij de kerststal.
Wij hopen jullie te verwelkomen. 
 
KINDERNEVENDIENST GASTEL& KRUISLAND 
 

4 December: Maria wacht op de komst van 
Jezus. Samen geluisterd, gesproken en 
geknutseld. Wat een spannende tijd was dat 
voor Maria 
18 December: Jozef wacht op de komst van 
Jezus. We gaan luisteren naar het verhaal en 
bespreken ook wat doet een vader zoal in die 
tijd. Hij was een timmerman dus????
25 December om 11.00 uur: Wijze mannen 
verwachten de koning. 

 
We luisteren naar het kerst verhaal want , ja Jezus is geboren.
Maar hoe weten de wijzen nu de weg?? 
Wij, leiding en kinderen wensen ieder gezegende dagen en alle
voor het nieuwe jaar.  

 
WEEK VAN GEBED VOOR EENHEID 
. 
In de week van 15 t/m 22 januari is er landelijk weer een week van gebed.
Samen met de RK parochie willen we dit gaan doen.  
Van maandag t/m vrijdag is er om 19.00 uur een korte oecumenische 
gebedsviering. 
In de PKN Kerk, Dorpsstraat 13 in Oud Gastel 
Iedereen WELKOM. 

Iedereen, jongens en meisjes, papa’s en mama’s, opa’s en oma’s zijn van 

Voor de innerlijke mens wordt ook gezorgd, er is warme Chocomel met 

We eindigen de tocht in de Katholieke kerk bij de kerststal. 

Maria wacht op de komst van 
Jezus. Samen geluisterd, gesproken en 
geknutseld. Wat een spannende tijd was dat 

18 December: Jozef wacht op de komst van 
Jezus. We gaan luisteren naar het verhaal en 
bespreken ook wat doet een vader zoal in die 

. Hij was een timmerman dus???? 
25 December om 11.00 uur: Wijze mannen 

We luisteren naar het kerst verhaal want , ja Jezus is geboren. 

Wij, leiding en kinderen wensen ieder gezegende dagen en alle goeds 

In de week van 15 t/m 22 januari is er landelijk weer een week van gebed. 

Van maandag t/m vrijdag is er om 19.00 uur een korte oecumenische 
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Kindje wiegen 

 

Tweede kerstdag om 11.00 uur 

H. Laurentius kerk  

 
Elk jaar vieren we dit mooie feest met  

alle kinderen. 

Iedereen is van harte welkom om samen 

met ouders/grootouders naar de kerk te komen  

om te luisteren naar een mooi kerstverhaal. 

 

Ook kunnen we knutselen en frutselen onder het genot 

van mooie muziek, een kersthapje en 

drankje. 

 

Tot tweede kerstdag, 

PKC Oud Gastel  

PKN Oud Gastel-Kruisland 
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KERKELIJK BUREAU 
 
Verhuisd 
 
Mevr. G.J. Romeijn - Middelveld is verhuisd van Meirstraat 5 Oud Gastel 
naar Zellenbergen 710, 4731 NZ Oudenbosch 
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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 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
-- 
OP MAANDAG 19 DECEMBER OM 19.30.UUR IN DE PROTESTANTSE 

KERK TE OUDENBOSCH 
 

KERSTCONCERT HOKLAVIER IN SAMENWERKING MET HET 
PROTESTANTS KERKKOOR 

 
ZORG DAT U BIJTIJDS AANWEZIG BENT WANT VOL IS VOL 
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DE EREDIENST 
 

OUDENBOSCH 
 
18 december  9.00 uur Mw. B. de Waal-v.d. Vlies, Zegge 
 
24 december 22.00 uur Ds. Ch. Inkelaar-de Mos, Kerst- 
  nachtdienst, gez, dienst 
   
25 december  9.30 uur Ds. H.J. Inkelaar, Kerstdienst 
 
31 december Gez. Oudjaarsdienst, zie Gastel & Kruisland 
 
 1 januari 10.00 uur Ds, Ch.Inkelaar-de Mos, gez,  
  dienst 
 
 8 januari   9.00 uur Ds. P. Taselaar, Nieuwjaars- 
  receptie  
 
15 januari 10.30 uur Ds. H.J. Inkelaar 
 
22 januari 11.00 uur Ds. Ch.Inkelaar-de Mos, 
  Gez. Oec. Dienst, Basiliek 
 
29 januari 10.30 uur Mw. G. de Jong 
 
 5 februari  9.00 uur Ds. W.Lolkema, B.o.Z. 
 
GASTEL & KRUISLAND 
 
18 december 10.30 uur Mw. B. de Waal-v.d. Vlies, Zegge 
 
24 december Gez, dienst, zie Oudenbosch 
 
25 december 11.00 uur Ds. H.J. Inkelaar, Kerstdienst 
 
31 december 19.00 uur  Mw. B. de Waal-v.d. Vlies, Zegge 
  Gez, Oudejaarsdienst 
 
1 januari Gez. dienst, zie Oudenbosch 
 
 8 januari 10.30 uur Ds. P. Taselaar, Nieuwjaars- 
  receptie 
 
15 januari  9.00 uur Ds. H.J. Inkelaar 
 
22 januari Gez. Oecumenische dienst, zie Oudenbosch 
 
29 januari  9.00 uur Mw. G. de Jong 
 
5 februari  10.30 uur Ds. W. Lolkema, B.o.Z. 


