Nieuwsbrief
Protestantse Gemeente Oosterhout
Jaargang 14, nummer 45
Dienst van Woord en Gebed
op 11 november 2018
Voorganger: ds. André Vlieger

Ouderling:
Diaken:
Organist:
Crèche:
Kindernevendienst:

Desirée Langerhuizen
Geerdien Huizinga
Kees Ruissen
Marion
Annemieke

Orde van dienst

Lezing: Marcus 9: 2 t/m 8

Orgelspel

Orgelspel

Intochtslied 216

Overweging

Welkom door ouderling van dienst

Lied: (op melodie van gezang 474 LBK)

Een gedachte…. (tekst NLB. blz. 535)
Lied 833 (3x)
Inleiding op het thema
Gebed
Presentatie
Lied: Zing voor Gods licht (nr. 6. Bundel: Iona
Gloria, melodie: Lof zij de Heer…)
1 Zing voor Gods licht, dat de schepping nieuw
kleurt in de morgen, opklimt ten hemel
met slingers wit en sluierwolken.
Zon strelend zacht na een verkwikkende nacht,
aarde leeft op als herboren
2 Zing voor Gods kracht, die de ketenen breekt
die ons binden,
duister verdrijft wanneer wanhoop en angst ons
verblinden.
Wat ons beschaamt, mag in haar liefde bestaan.
Zij zoekt ons teder te vinden.
4 Zing voor de heiligen, zij gaan ons voor in geloven.
Als wij vermoeid niet meer kunnen,
staan zij ons voor ogen.
Zij leven klaar: de nieuwe schepping is daar:
mensen door Gods Geest bewogen.

Moment voor de kinderen
Kinderlied: ”kleuren, kleuren”
(kinderen gaan naar de nevendienst)

1 Als bloemen op een stralend veld,
als licht van zomerzon,
zo heeft God onder ons gespeld
het woord dat overwon.
Dat woord heet: liefde voor elkaar,
als vlam, die kou verdrijft,
als vuur dat warmte overdraagt
en lichtend in ons blijft.
2 Als kleuren op een nieuw palet,
als lachen van een kind,
zo heeft God in ons ingebed
het woord dat harten wint.
Dat woord heet: liefde voor elkaar
als schouderklop en kracht,
als stem die goedheid woorden geeft
en op ons antwoord wacht.

Presentatie
Lied 608 : 1
Dankgebed en Voorbeden
Stil gebed - Onze Vader
Inzameling van de gaven
(kinderen komen terug uit kindernevendienst)

Slotlied 422 (staande)
Wegzending en Zegen
G: AMEN, AMEN, AMEN (gezongen)

MEDEDELINGEN
Collecte:
1. Plaatselijk Pastoraat
2. Binnenlands Diaconaat (Nederland)
3. Onderhoud Kerkelijk Centrum
Bij de 2e collecte:
Veel gevangenen willen na het uitzitten van
hun straf een nieuw leven beginnen. Maar dat
blijkt moeilijk op eigen kracht te doen. Exodus,
partner van Kerk In Actie, wil hen daarbij helpen. Ze kunnen terecht in een van de elf Exodushuizen, waar ze via een woon- en werkprogramma worden geholpen om hun leven weer
op te bouwen.
Bloemengroet
De bloemen gaan ter bemoediging en groet
naar mw. E.A. Harmsen en naar mw. H. Elzinga.
Wie de bloemen wil bezorgen, kan zich na de
dienst melden bij de diaken
.
Geboren
Bij onze Congoleze bezoekster Meline Laura is
woensdag 7 november een zoontje geboren.
Hij heet Aylan Kenan. Wij danken God met
haar.
Zieken
In het Elisabethziekenhuis in Tilburg is opgenomen dhr. J. v. Houwelingen.
Mevr. M. van der Pol-Hamerslag is opgenomen in het Bravis ziekenhuis in Bergen op
Zoom, Boerhaaveplein 1, 4624 VT. Ze verblijft
op de 6e etage kamer 19.
Mw. Joke Bom is afgelopen week verhuisd
vanuit het Amphia ziekenhuis naar Slotjesveste in Oosterhout.
Eveneens in Slotjesveste verblijven:
mw. L. Nietveld-Snel, kamer 140;
mw. M.T. Grootjans-Jansen, kamer 92.
Thuisgekomen
Afgelopen week is dhr. Jacques Rodenburg
thuisgekomen vanuit Slotjesveste.
Sing- in avond 18 november
Zingen maakt blij, zingen is in actie oftewel
beweging komen! In Efeziërs 5:19 staat: …
Zing liederen voor elkaar, liederen om God te
eren. Ja, zing alle liederen die de Heilige
Geest je laat zingen. Zing en juich voor de
Heer me heel je hart!
Wij nodigen u/jou dan ook van harte uit voor de
Sing-in op zondagavond 18 november in de
Vredeskerk. Op de manier van “roept u

maar” zingen we mooie liederen met elkaar
tot eer van God.
Programma:
19.00 uur: ontvangst met koffie/thee
19.30-20.30/20.45 uur: zingen
20.45 uur: gezellige nazit
Kom in actie en zing met ons mee met de favoriete liederen uit de PGO praisebundel!!
Voedselbank
De Werkgroep Groene Kerk vraagt uw aandacht voor de dozen voor de Voedselbank.
Deze dozen staan de hele maand november
iedere zondag in de hal van de Vredeskerk.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.
Verkoop kwartetten
Na afloop van de kerkdienst is het mogelijk
vandaag de kwartetten over Duurzaamheid te
kopen, die de Werkgroep Groene Kerk zelf
heeft ontworpen. Om de prijs hoeft u het niet te
laten: € 5 ,-Bezoekbriefje
Bij de uitgang van de kerkzaal op het kleine
tafeltje liggen bezoekbriefjes om in te vullen als
u bezoek wilt. U kunt ook een e-mail sturen
aan: bezoekpgo@gmail.com.
Agenda
12 november: Kerkenraad, De Beuk, 20.00 uur
16 november: Herberg de Beuk, 19.30-22.30 uur
16 november: Repetitie Taizékoor, De Beuk,
vanaf 19.30 uur
Volgende week, 18 november 2018
Vredeskerk, ds. Marco Boevé en er is
Tienerkerk in de Beuk
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
Protestant (kies Oosterhout).

