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Dienst van Woord en Gebed op
8 mei 2022, zondag Jubilate
in de Vredeskerk
Voorganger: ds. Siets Nieuwenhuizen
Katjeskelder
Voorganger: dhr. Henco de Bruijn

Ouderling:
Diaken:
Organist:
Crèche:
Kindernevendienst:

Henriëtte Koelé
Koos Visser
Leo Alewijnse
geen
Marion

Organist:
Jacob van Nes
M.m.v.: Gerdien en Alinda de Bruijn, zang

Orde van dienst Vredeskerk

Inzameling van de gaven (aan de deur)

Welkom (door de ouderling van dienst)

Dankgebed, voorbeden
Stil gebed, Onze Vader

Lied van de intocht 66: 1 en 3.
Bemoediging en groet
Drempelgebed
Lied 287: 1, 2 en 5
Smeekgebed
3x onderbroken door de bede van gezang
367d na de oproep: “Zo zingen wij biddend…”
Gloria-lied 648
Gebed bij de Schriften
Moment met de kinderen
Lezing Oude Testament: Numeri 27: 13 – 23
Lied 653: 6 en 7
Lezing Nieuwe Testament: Evangelie van
Johannes 10: 22 – 30
Acclamatie 335 (1x voorspel; 1x zang )
Verkondiging
Lied 709

Leefregel (de gemeente staat)
V: Met uw woord in ons hart en onze handen
vaardig tot uw werk spreken wij uit, o
Heer, jegens U en onze naaste:
G: dat wij U zullen dienen en niemand anders dat wij Uw beeld en gelijkenis herkennen
zullen in de gestalte van Jezus Christus,
dienstknecht van de minsten der mensen dat wij Uw NAAM zullen heiligen dat wij Uw toekomende dag zullen vieren dat wij onze ouders zullen eerbiedigen dat wij het leven hoog houden dat wij elkaar trouw zullen zijn dat wij ons niets van elkaar zullen toeeigenen dat wij elkaar met waarheid zullen ontmoeten dat wij elkaar het goede van het leven
gunnen
V: Zo hebben wij gehoord, zo zullen wij doen,
Heer, onze God, gezegend zijt Gij.
G: Amen.
Slotlied 652.
Heenzending en zegen
Lied 431c: AMEN, AMEN, AMEN.

MEDEDELINGEN
Meekijken of luisteren via de kerkomroep op Kerkomroep.nl of YouTube
Dit blijft mogelijk voor diegenen die de kerk
(nog) niet kunnen/willen bezoeken. Zie site
www.pgoosterhout.nl.
Steun aan Oekraïne
Als u meer wilt doen voor Oekraïne, zoals
onderdak bieden, hulpgoederen verzamelen
enz. kunt u terecht bij vluchtelingenwerk. U
kunt zich aanmelden via de volgende website
www.vluchtelingenwerk.nl telefoon 0203467200.
Ook kunt u via onze Diaconie geld doneren
op rekening NL70 RABO 0119 8592 70 onder
vermelding van “Oekraïne”.
Als u nog vragen heeft, kunt u een mailtje
sturen naar diaconie@pgoosterhout.nl.
Collecte Katjeskelder
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 t.n.v. Protestantse Gemeente Oosterhout (PGO).
Collectes Vredeskerk
1. Plaatselijk pastoraat
2. KiA noodhulp Nigeria
3. Ouderenpastoraat
Toelichting tweede (diaconale) collecte
In het arme noorden van Nigeria zijn ruim
2 miljoen christenen en moslims op de vlucht
voor geweld in eigen land. Nigeriaanse kerken steunen de vluchtelingen op hun nieuwe
plek, maar ook bij een mogelijke terugkeer en
bij het verwerken van trauma’s.
Collecteren
Indien u thuis ook mee wilt doen met de collecte in de Vredeskerk, kunt u uw geld geven
door op onze eigen website
www.pgoosterhout.nl te klikken op de collectezak. U komt dan op een pagina waar u uw
bijdrage kunt selecteren voor de eerste collecte (PGO), de tweede collecte (diaconie)
en/of de derde collecte (deur). Verder informatie vindt u op de PGO-website.
Bloemengroet vanuit de Vredeskerk
De bloemen gaan ter bemoediging en groet
naar mw. G. Vrolijk-Schaaphuizen en naar
mw. P.N.E. de Kraker–’t Hart.

Wie de bloemen wil bezorgen, kan zich na de
dienst melden bij de diaken in de Vredeskerk.
Zieken
In het Amphiaziekenhuis, Molengracht 21,
4818 CK Breda, zijn opgenomen: mw. Anny
de Vos (afd. 26, k11), mw. Gea den Dikken
(afd. 54, k32), en mw. Lien Palma (afd .25,
k38).
Dhr. Gerard Erades verblijft in het revalidatiecentrum Revant, Brabantlaan 1, 4817 JW
Breda, kamer 17B.
Bezoekbriefje
Indien u bezoek wilt, kunt u een e-mail sturen
aan: bezoekpgo@gmail.com.
Agenda
8 mei, Kerkenraad, De Beuk, 19.30 uur
11 mei, Open kerk, Vredeskerk, 10.00-12.00
uur
12 mei, Gesprekskring Sion, De Beuk, 10.1511.45 uur
13 mei, Herberg De Beuk, 19.30-22.30 uur
Volgende week, 15 mei 2022
Vredeskerk: dhr. Mart Jan Luteijn
Katjeskelder: dhr. Anton van Gaalen
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).

