Nieuwsbrief
Protestantse Gemeente Oosterhout
Jaargang 13, nummer 46
Ouderlingen:
Dienst van Schrift en Tafel op 19 november
2017 in de Vredeskerk
Voorganger: ds. Marco Boevé

dhr. Auke Jan Bandringa
dhr. Ad Verschuren
Diaken:
mw. Geerdien Huizinga
dhr. Dirk Pieter van der Meer
Organist:
dhr. Jacob van Nes
Kindernevendienst Sabrina
Crèche:
Hester

Orde van dienst
Lezing Matteüs 25:31 - 46
Welkom ouderling van dienst
Intochtspsalm 33: 1 en 2 (staande)
Groet, bemoediging, gebed v. toenadering
V. De vrede van de Heer is met u.
G. ZIJN VREDE OOK MET U
V. Onze hulp is in de Naam van de Heer
G. DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.
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

Lied 1005:2
Uitleg en verkondiging
Lied 1005: 3, 4 en 5 (Kinderen uit KND)
Afkondiging van overlijden
Dankgebed, voorbede en stil gebed besloten met Amen
Collecte – tafel wordt geopend

Lied 33: 8, (gemeente gaat zitten)

Vredegroet, (allen staan)
V: De HEER zij met u.
G: ZIJN GEEST IN ONS MIDDEN.

Inleiding op de dienst

De gemeenteleden brengen elkaar de vredegroet.
(allen gaan zitten)

Lied 854

Tafelgebed

Gebed om Gods ontferming

Lied 405:4
Vervolg tafelgebed…

Lied 413: 1
Onze Vader
Aandacht voor de kinderen
Kinderlied, (kinderen naar de KND)
Dienst van de Heilige Schrift

Gedurende de gemeenschap van brood en
wijn kunnen liederen gezongen worden;
Lied 885 Lied 939 Lied 913

Gebed bij de opening van de Schrift

Gebed na de maaltijd

Lezing Genesis 18: 22 – 3

Slotlied 413: 3

Lied 1005:1

Zegen Amen.

MEDEDELINGEN
Collectes
1. Plaatselijk pastoraat
2. Stichting Exodus in de regio
3. Jeugdwerk PGO
Toelichting 2e collecte
Vandaag gaat het geld uit de tweede collecte
naar Stichting Exodus In de Regio. Zij zet
zich in voor (ex-)gedetineerden en hun familie. Soms is dat voor begeleid wonen en ambulante begeleiding, maar er wordt ook specifiek begeleiding aan vrouwen en moeders
met kinderen gegeven. In het Venlose Exodushuis kunnen 12 vrouwen terecht, ze mogen ieder maximaal 2 kinderen tot 12 jaar
meenemen. Het huis is kindvriendelijk en
veilig ingericht. Ook bieden ze de moeders
een netwerk van zorg zoals het consultatiebureau, jeugdzorg, scholen etc. Kinderen van
gedetineerde ouders ondervinden veel problemen door de detentie van hun ouder(s).
Om de schade die ze hierdoor oplopen zo
beperkt mogelijk te houden, voert Exodus in
opdracht van de gemeente Venlo een project
uit met als doel een helder beschreven ketenwerkproces waarmee de zorg en aandacht
voor deze kinderen wordt gewaarborgd.
Bloemengroet
De bloemen gaan ter bemoediging en groet
naar mw. J. Fluit – van der Kooij, Woutertje
Pieterstraat 16.
Wie de bloemen wil bezorgen, kan zich na de
dienst melden bij de diaken.
Overleden
In de nacht van 15 november is rustig ingeslapen dhr. Adrianus Antonie (Ad) Raams. Ad
was vele jaren een zeer betrokken lid van
onze gemeente en bij velen ook bekend als
één van onze vaste organisten. Ad is 65 jaar
geworden. Hij woonde aan de Wijnruit 33. Wij
wensen partner Bej, kinderen en kleinkinderen, broers, zussen, overige familie en
vrienden heel veel sterkte in de komende tijd
van diep gemis. De uitvaart zal plaatsvinden
op dinsdag 21 november om 13.00 uur vanuit
de Vredeskerk. De begrafenis zal daarna in
besloten kring plaatsvinden.
Zieken
Dhr. H.G.A Hoogenstrijd, Marie Curiehof 6,
4901 MJ verblijft in het Amphia Ziekenhuis
locatie Molengracht, IC, afd. 17, kamer 10.

Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Volgende week zondag, 26 november, is het
de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Traditie getrouw herdenken wij op deze zondag
ook de overledenen van het afgelopen jaar.
Zondag 26 november Taizé-vespers
Volgende week zondag zal er weer een Taizé-vesper worden gehouden in de
Vredeskerk om 19.30 uur. Samen zingen,
bidden en stil te zijn voor God in de bijzondere sfeer van Taizé. Op deze laatste zondag
van het kerkelijk jaar zal er ook gelegenheid
zijn een kaarsje te ontsteken om een dierbare
te gedenken. Vrijdag 24 november is de laatste repetitie van het gelegenheidskoor om
19.30 uur in De Beuk. U bent van harte welkom.
Eten is weten II (Klas 3 VO en hoger)
Aanstaande donderdag zijn jullie om 17.30
uur weer welkom voor een maaltijd en een
leerzaam gesprek op Waterkerslaan 28. Het
duurt tot uiterlijk 19.00 uur. Info: dsmarcoboevepgo@gmail.com, tel.785641.
Cadeautafel
We gaan ons nu richten op Sinterklaas (kleine cadeautjes) en Kerstfeest (lichtjes, kerstballen etc.) Als u (kerst-)spullen over heeft
voor de tafel; graag.
Inlichtingen: Irene van Straten, tel:453500,
email: irene.straten@kpnmail.nl.
Agenda
19 november, SEIGDA, De Beuk, 13.30 16.30 uur
19 november, Church & Chill, De Beuk (podium), 19.00-21.00 uur
21 november, GGGroep o.l.v. Marjolein en
Erik Koning, tel. 0627349764, 20.00 uur
23 november, Eten is Weten II (klas 3 en hoger), Waterkerslaan 28, 17.30 – 19.00 uur
24 november, Herberg De Beuk, 19.30 –
22.30 uur.
Volgende week, 26 november 2017
Vredeskerk: ds. Marco Boevé,
laatste zondag van het kerkelijk jaar
Vredeskerk: Taizévesper: 19.30 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.

