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Dienst van Woord en Gebed op 26 mei 2019 in de Katjeskelder, 57ste seizoen
Voorganger: Bert Fockens, Terheijden
Organist:
Jacob van Nes
M.m.v.:
Crescendo s’-Gravenmoer

MEDEDELINGEN
Collecte
Er zal 1 collecte worden gehouden voor
het in stand houden van deze diensten.
Als U ons werk extra wilt ondersteunen,
zodat we deze vakantiediensten kunnen
blijven organiseren, dan is uw gift van harte
welkom
op
bankrekening
NL77ABNA0522153763.

Meditatiewandeling
De wandeling van vandaag is op landgoed
Walsteijn in regio Zundert/Achtmaal. We
maken een wandeling o.l.v. een gids, dhr.
Kees Havermans. We starten om 14.00
uur vanaf de parkeerplaats bij herberg 't
Pannehuske, Roosendaalsebaan 4, Achtmaal.

Bloemengroet
De bloemen gaan ter bemoediging en
groet vanuit de Vredeskerk naar dhr.
A.N.J. Barendregt en naar dhr. M.L. de
Wind.

Woord onderweg
Komende dinsdag 28 mei is de laatste
bijeenkomst van dit seizoen, om 15.00 uur
in het Stiltecentrum “In de oude toren”.
Een laagdrempelige oecumenische ontmoeting: een gesprek bij een kopje thee of
koffie. Van harte welkom!

Zieken
Mevr. Jansen-Lobbezoo is voor revalidatie
verhuisd vanuit het Amphia Ziekenhuis
naar Slotjesveste in Oosterhout.
Viering met jonge kinderen
Vanmiddag is er om 16.00 uur weer een
Viering met jonge kinderen in De Beuk.
Alle kinderen van 0 tot ongeveer 7 jaar
mogen komen. Papa’s en mama’s, opa’s
en oma’s zijn natuurlijk ook welkom. We
gaan samen zingen, muziek maken en
luisteren en kijken naar een Bijbelverhaal
over iemand die het moeilijk vond om gehoorzaam te zijn. Na afloop is er wat te
drinken met iets lekkers erbij. Hopelijk tot
dan!

Bezoek
Als u bezoek wilt kunt u een e-mail sturen
aan bezoekpgo@gmail.com.
Agenda
26 mei, Viering met jonge kinderen, De
Beuk, 16.00 uur
26 mei, Samen Eten Is Gezelliger Dan
Alleen, De Beuk, 13.30 uur
26 mei, Meditatieve wandeling, vanaf de
parkeerplaats bij herberg 't Pannehuske,
Roosendaalsebaan 4, Achtmaal, 14.00 uur
26 mei, EW III (sr), Waterkerslaan 28,
17.00-18.30 uur
28 mei, Woord onderweg, Stiltecentrum,
Arendstraat 35, 15.00-16.30 uur
31 mei, Herberg De Beuk, 19.30-22.30 uur

Volgende week
Donderdag 30 mei Vredeskerk: ds. Marco
Boevé, Hemelvaartsdag, 10.00 uur
1 juni Oosterheem, Dienst van Schrift en
Tafel: ds. Marco Boevé, 16.30 uur.
2 juni Vredeskerk: ds. Marco Boevé,
10.00 uur
2 juni Katjeskelder: ds. Jan-Gerd Heetderks, 09.00 uur
E-mailadres voor berichten voor deze
nieuwsbrief:
nieuwsbrief@pgoosterhout.nl
Berichten (graag als Word-bestand) verzonden vóór vrijdag 18.00 uur, kunnen
worden geplaatst in de nieuwsbrief van de
zondag erna.
U kunt de Nieuwsbrief elke zaterdag al
lezen
op
onze
website: www.pgoosterhout.nl
en op uw tablet of telefoon met de app
Chrch (kies Oosterhout).

