Nieuwsbrief
Protestantse Gemeente Oosterhout
Jaargang 13, nummer 38
Dienst van Woord en Gebed, op 24 september 2017 in de Vredeskerk
Voorganger: ds. Marco Boevé
Ouderling:
dhr. Joop van Wijk.
Diaken:
dhr. Dirk- Pieter van der
Meer
Organist:
dhr. Leo Alewijnse

Orde van Dienst
Welkom Ouderling van Dienst
Openingslied 84a: 1 en 3

Zondag 24 september 2017 - Schriftlezing: Matteüs 6:24-34 Thema kindernevendienst: Waar maak je je zorgen
om? Maak je je zorgen om geld, om
spullen, kleren en eten? Of maak je je
zorgen om het koninkrijk van God? Dat
zijn niet alleen twee verschillende dingen, ze kunnen zelfs tegenover elkaar
komen te staan. Maak je liever zorgen
om het koninkrijk, houdt Jezus de mensen voor. Dan komt de rest vanzelf wel.

Wat is het belangrijkste gebod? Markus
12:28 - 31
Zingen 314: 1

Votum en Groet

Aandacht voor de kinderen

Groet
V. De vrede van de Heer is met u.
G. ZIJN VREDE OOK MET U
Bemoediging
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer
G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT
HEEFT.
Gebed van toenadering
V. O God, keer u om naar ons toe
G. EN DOE ONS WEER LEVEN MET
HART EN ZIEL
V. Laat ons, o Heer, uw liefde zien
G. EN GEEF ONS UW HEIL
V. O Heer, hoor ons gebeddhr. En mw.
Eijkenaa
G. EN LAAT ONS GEROEP TOT U
KOMEN

Kinderlied: Sta eens even op….
Woorddienst
Gebed bij de opening van de Schriften
1e schriftlezing: Jona 3
Zingen: 985: 1
2de schriftlezing: Handelingen 10:25 - 29
Zingen: 985: 3
Uitleg en verkondiging
Zingen: Genade zo oneindig groot
(melodie Amazing Grace)

Lied 84a: 5

Dankgebed en voorbeden
Stil Gebed
Onze Vader

Gemeente gaat zitten.

Kinderen komen terug

Inleiding

Inzameling van de gaven

Lied: ‘k stel mijn vertrouwen

Slotlied: 675:1 Geest van hierboven

Gebed om ontferming

Wegzending en zegen
G: Amen, Amen, Amen

Loflied: Groot is de Heer uit opw 267

MEDEDELINGEN
Collectes
1. Plaatselijk pastoraat
2. Protestantse Vrijwilligers Dienst
3. Onderhoud kerkelijk centrum
Bloemengroet
De bloemen gaan ter bemoediging en als
een groet van de gemeente vanuit de Vredeskerk naar dhr en mw.Eijkenaar - Kranendonk, Schapendries 103.
Wie de bloemen wil bezorgen, kan zich na
de dienst melden bij de diaken.
Woord onderweg
Een mogelijkheid voor ontmoeting vanuit
de oecumene. Elke laatste dinsdagmiddag van de maand in het Stiltecentrum In
de oude toren, Arendstraat 35, van 15.0016.30 uur. Eerste bijeenkomst in het nieuwe seizoen komende dinsdag 26 september a.s. Nieuwe deelnemers blijven welkom.
Leeskring Openbaring Woensdag 27
september
Met alle dreigende taal die tegenwoordig
door wereldleiders wordt uitgesproken,
misschien een actueel boek? Van harte
welkom wie eens wat meer wil nadenken
over wat Johannes schrijft en of het ons
nog iets te zeggen heeft. Het lijkt een
moeilijk boek, maar het is bedoeld als
troost in moeiljike tijden. Locatie: Waterkerslaan 28. Tijd: 19:30-21:00 uur. Opgeven bij dsmarcoboevepgo@gmail.com/ of
tel. 785641.
Eten is Weten II (Klas 3 VO en hoger)
Donderdag 28 september
Van 17:30-19:00 zijn jullie welkom om te
komen eten op de Waterkerslaan 28. Leuk
om elkaar te ontmoeten en ook eens te
praten over dingen die ons bezig houden
en hoe we daarbij denken over God, geloof en kerk. Van harte welkom!
Volg Jolein van ’t Hof in Ghana!
Jolein van ’t Hof studeert geneeskunde
aan de universiteit van Rotterdam. Voor
haar studie is zij afgelopen vrijdag voor 6
weken in Ghana om te leren en te werken.
Wie het leuk vindt om haar verhalen te
volgen kan dat doen

via:https://m.facebook.com/minorglobalhea
lth2017/?locale2=nl_NL
Oproep
Wie kan helpen sjouwen vrijdag 6 oktober
vanaf 10.00 uur alle spullen voor de
herfstmarkt vanuit het huis in de Laan naar
de Beuk en kerk. Met velen is het in 1 á 2
uurtjes klaar
Op zaterdagmiddag moet het overschot
weer retour vanaf 16.00 uur.
Meld je aan bij Irene tel 453500 e-mail
irene.straten@kpnmail.nl
Bezoekbriefje
Achterin deze kerk liggen bezoekbriefjes
om in te vullen als u bezoek wilt. U kunt
ook een e-mail sturen aan bezoekpgo@gmail.com.
Agenda
25 september, 19.30 uur: De Beuk, Pastoraatsgroep
26 september, 15.00 – 16.30 uur, Stiltecentrum, Arendstraat 35, Woord onderweg
27 september, 19.30 – 21.00 uur,
Waterkerslaan 28, Kring Openbaring van
Johannes
28 september, 17.30 – 19.00 uur, Eten is
Weten II
29 september, 19.30 – 22.30 uur, Herberg
De Beuk
Volgende week, 1 oktober 2017
Vredeskerk: Ds. Marco Boevé, m.m.v.
Interkerkelijk Gospelkoor Shalôm uit
Nieuwendijk
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).

