Nieuwsbrief
Protestantse Gemeente Oosterhout
Jaargang 14, nummer 33
Dienst van Woord en Gebed op
19 augustus 2018 in de Vredeskerk
Voorganger: ds. Marco Boevé

Ouderling:
Diaken:
Organist:
Crèche:
Kindernevendienst:

Joop van Wijk
Blijde Schütz
Leo Alewijnse
Marina
Arno

Orde van dienst

Gebed bij de opening van de schriften

Begroeting en Welkom

Eerste lezing: Genesis 32: 23 t/m 31

(door ouderling van dienst)

Lied 837: 1
Intochtslied 275: 1, 2 en 3 (staande)
Tweede Lezing: Marcus 7: 31 t/m 37
Groet
V: De vrede van de Heer is met u

Lied 837: 4

G: ZIJN VREDE OOK MET U

Bemoediging
V: Onze hulp is in de Naam van de Heer

Uitleg en Verkondiging

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

Lied 534

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 gebed
G: EN LAAT ONS GEROEP TOT U KOMEN
(gemeente gaat zitten)

Lied 275: 4 en 5
Inleiding

Voorbeden en dankzegging
Stil gebed
Onze Vader
Inzameling van de gaven
(kinderen komen terug)

Slotlied 422
Zegen
AMEN, AMEN, AMEN (gezongen)

Lied De kracht van uw liefde (wijs lied 891)
Gebed om ontferming

MEDEDELINGEN

Lied van de tien woorden

Collectes
1. Plaatselijk Pastoraat
2. ZWO, Kameroen
3. Wijkpastoraat

Aandacht voor de kinderen
Kinderlied: Jacob en Ezau
(kinderen naar de kindernevendienst)

Toelichting 2e collecte
Deze week gaat de collecte voor het laatst
naar het project in Kameroen van de ZWO. In
september start de commissie met een nieuw
project. U leest hierover meer in de Ontmoeting van september.
Bloemengroet
De bloemen gaan ter bemoediging en groet
vanuit de gemeente naar dhr. en mw. Capello
en naar mw. J.F. de Rijk- van Andel.
Wie de bloemen wil bezorgen, kan zich na de
dienst melden bij de diaken.
Huwelijk
Op 25 augustus zal om 11.00 uur in de Vredeskerk het kerkelijk huwelijk worden bevestigd van Eline van Lieren en Rick van der
Veken.
ZWO-dienst
Zondag 2 september zal een speciale ZWOdienst zijn. De ZWO-groep heeft deze voorbereid met ds. André Vlieger. Er zal een levendig verhaal verteld worden door een reporter die samen met Kerk in Actie in Libanon geweest is. In de Ontmoeting van september kunt u meer lezen.
Er is die zondag dus geen avondmaal. Dat
vindt plaats op zondag 26 augustus.
Boekentafel
Ook in de vakantie tijd zijn veel boeken en
kleine spullen verkocht van de tafel en uit de
boekenkast in de hal van de Beuk. Irene van
Straten heeft weer € 100,00 overgemaakt
naar de penningmeester van de PGO.
Gewichtige zaak
Wie raadt wat de klokken vóór in de kerk wegen? Nog tot 30 september kunt u voor € 1
uw naam en het gewicht invullen op de lijsten
die erbij liggen. De winnaar wordt bekend
gemaakt tijdens de Herfstmarkt op 6 oktober.
Startweekend 8 en 9 september
Reserveer de data alvast in uw agenda.
Onder leiding van de stichting ‘Met andere
ogen’ gaan we zaterdag 8 september van
9.30 uur tot 16.15 uur in De Beuk samen in
gesprek over de toekomst van onze waardevolle kerk.
Nu is ook bekend dat er weer een barbecue
(bbq) zal worden georganiseerd. Deze zal op
zaterdag 8 september zijn. Deze bbq sluit
aan bij een dag van bezinning over het thema
‘waardevolle kerk’. Daarover meer in de
Ontmoeting. U kunt zich na de kerkdienst,

onder de koffie opgeven voor de bezinning
en/of bbq op een intekenlijst. Mocht u dit niet
lukken, dan kan het ook per e-mail op
pgostartzondag@gmail.com onder vermelding van het aantal personen. Als u niet naar
de bezinningsdag komt, bent u vanaf 16.30
uur welkom in De Beuk of op het terrein van
onze kerk. Mocht u ook praktisch mee willen
helpen, laat u het dan ook weten. We kunnen
alle handen gebruiken.
Verdere invulling van het weekend volgt in de
Ontmoeting van september.
Oecumene 1948- 2018
Op donderdag 23 augustus is het precies 70
jaar geleden dat in Amsterdam de oecumenische beweging resulteerde in de oprichting
van de Wereldraad van Kerken. Dat feit wordt
gevierd, opnieuw in Amsterdam. Met een
symposium, een vredeswandeling (Walk for
Peace) en een jubileumviering in de Nieuwe
Kerk. De viering kunt u meebeleven via
www.eo.nl/kerkdiensten en op zondag 26
augustus om 09.15 uur op NPO 2 EO.
“Eeuwige God,
U bent het die ons samenbrengt in een nieuw
verbond van eenheid en vrede.”
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
21 augustus, GemeenteGroeiGroep olv Marjolein & Erik Koning (06-27349764), 20.00 uur
Volgende week, 26 augustus 2018
Vredeskerk, ds. Marco Boevé; viering Heilig
Avondmaal
Katjeskelder: drs. Henk Berflo uit Dorst
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).

