
Ionavieringen in de Vredeskerk
Iona is een klein eilandje 
voor de schotse kust. Het 
was daar dat de predikant 
George Mcleod begin van 
de 19e eeuw de kerk nieuw 
elan gaf met projecten 
voor studenten en arbei-
ders.  Hij begon met de 
restauratie en herbouw van een monumentale abdij. Sinds-
dien is er veel gebeurd. Er is een nieuwe Iona-gemeenschap 
ontstaan, met ook een Nederlandse afdeling. Iona is voor veel 
mensen in verschillenden kerken een plek van vernieuwing 
en inspiratie geworden. Kenmerkend voor de spiritualiteit van 
Iona zijn een laagdrempelige liturgie, toegankelijke liederen, 
aandacht voor de schepping en voor vragen rondom vrede en 
gerechtigheid in deze wereld. Liederen uit Iona zingen we wel 
vaker ook in reguliere diensten, zoals het lied ‘Vrede wens ik 
je toe!  Tenminste één keer per jaar is er in de Vredeskerk een 
Ionaviering. Zanggroep Multiple Voice is daarbij een vaste 
waarde, evenals het feit dat we in de Oosterhoutse variant 
altijd gastvoorgangers van buiten hebben.  Ook voor de mu-
zikale begeleiding en invulling is er altijd een bijzondere gast 
van elders. De speciale Ionaviering zal komend voorjaar op 1 
maart zijn. Een ieder is van harte welkom!           

André Vlieger

Ook in 2020 zijn er weer bijzondere diensten, onder andere (Ge)Zin in de kerk, waarbij een gezin meewerkt in de 
dienst, deze diensten worden regelmatig gehouden en worden vermeld in Ontmoeting. De Taizévespers die twee 
maal per jaar (15 maart en de laatste zondag van het kerkelijk jaar) worden gehouden, de Iona viering op 1 maart en 
de Michazondag op 18 oktober. Natuurlijk zijn er meer bijzondere diensten , we hebben er nu een paar uitgelicht. 
U bent van harte welkom om deze vieringen bij te wonen en in deze folder kunt u er meer over lezen.

Taizévespers 
Twee keer in het jaar – in de 
lijdenstijd en op de laatste 
zondag van het kerkelijk jaar 
- wordt er ’s avonds in de Vre-
deskerk een oecumenische 
Taizévesper gehouden. 
De broedergemeenschap van Taizé telt een honderdtal broeders, 
van Katholieke en van Protestantse afkomst, uit bijna dertig landen. 
Jaarlijks ontvangt deze oecumenische broederschap vele duizenden 
jongeren en ouderen voor ontmoeting en bezinning.
Zing je graag met elkaar de liederen van Taizé, dan nodigen we je 
van harte uit, om met ons – vierstemmig - mee te zingen. Er wordt 
voor iedere vesper een gelegenheidskoor samengesteld onder lei-
ding van René Dentro en Leo Alewijnse. Op de drie vrijdagavonden 
vóór de vesper worden de liederen geoefend in De Beuk.
Voor meer inlichtingen kun je contact opnemen met Peter Spleet,  
p.spleet@kpnmail.nl

Michazondag
Op 18 oktober 2020 is het Michazondag. Deze zondag is afgeleid 
van de zgn. profeet Micha van het gelijknamige Bijbelboek Micha. 
Hij was een profeet die er in zijn uitspraken geen doekjes om wond. 
Deze zondag staat bijzonder in het teken van gerechtigheid. Om 
actief christen te zijn in deze wereld; dichtbij en veraf. 
Opkomen voor mens en natuur. Punten waar Micha in zijn tijd als 
profeet van god ook opkwam. Een citaat uit Micha 6:8: ‘Er is jouw, 
mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets 
anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg 
te gaan van je God’. De profeet Micha mag ons hierbij inspireren.

(Ge)Zin in de kerk
Even voorstellen

Wij zijn familie Sinkgraven: 
Sander en Doortje en onze 
twee kinderen Menno van 
zes en Dorothea van vier. 
We wonen met z’n vieren 
in Teteringen, daar zitten 
Menno en Dorothea ook op 
school. Sander is geboren 
en getogen in Drenthe, en 
Doortje in de Chinese stad 
Shanghai. 10 jaar geleden 

hebben we elkaar ontmoet in Dordrecht, waar we vanwege ons 
werk destijds woonden. Menno heeft net zijn zwemdiploma B 
gehaald. Op zaterdag gaan beide kinderen een paar uur naar 
Chinese les in Tilburg. Sander werkt bij Fokker in Papendrecht, 
Doortje werkt bij Atlas Copco in Oosterhout. Daarnaast is Sander 
druk bezig met de opstart van ons eigen bedrijf in zonnewarmte. 
Doortje schildert graag in haar vrije tijd. Sander geeft zo nu en dan 
leiding aan de kindernevendienst, en heeft meegeholpen aan kin-
dernevendienst projecten. Spreek ons gerust is aan na de dienst, 
we vinden het leuk om nader kennis te maken.

Familie Sinkgraven

(Ge)Zin in de kerk
Even voorstellen

Er is ons gevraagd of 
wij ons wilde voor-
stellen.
Wij zijn de familie 
Heurter, ons gezin 
bestaat uit Marco,
Tanja, Fiona, Mirthe 
en Timor.
Marco werkt in de 
voedselverwerking 

en Tanja werkt in de zorg. Fiona zit in de brugklas, Mirthe in 
groep 6 en Timor in groep 4.
Wij wonen nu 14 jaar in Oosterhout en vanaf het begin zijn 
wij verbonden met deze kerk. Wij hebben verschillende 
activiteiten gedaan binnen de gemeente; waaronder huis ca-
techese, jeugdouderling, crèche, tienerkerk, bloemendienst 
en voorzitter bij de ZWO. Maar ook regelmatig koken voor de 
ouderen. Het geeft een goed gevoel om  actief te zijn binnen 
de gemeente. 
Wij vinden het belangrijk om onze kinderen het evangelie 
door te geven,  zodat het voor hen leeft en ze het kunnen 
gebruiken in het dagelijkse leven. Dit wel op een speelse en 
serieuze  wijze.
Het is mooi om gemeente te zijn met elkaar!

Familie Heurter



Wilt u meer weten?
Adresgegevens
Protestantse Gemeente Oosterhout

Scriba: Mevr. Maudy Besems-

Tehupeiori

Postbus 598, 4900 AN Oosterhout

Email: kerkenraad@pgoosterhout.nl

Tel.: (0162) 424974

Verdere informatie over de

Aktie Kerkbalans:
Dhr. Peter de Waard

Iepenlaan 25

4921 DX Made

Email: peter.dewaard@kpnmail.nl

Tel.: (0162) 683862

Hoe doe ik mee?
Op het toezeggingsformulier kunt u 

invullen hoe u mee wilt doen. Op de 

achterkant van de brief vindt u een 

toelichting hoe het formulier werkt. 

Mist u bij deze folder de brief en/of 

het toezeggingsformulier, dan kunt 

u die aanvragen bij de heer Peter 

de Waard, tel. (0162) 683862, of via 

e-mail: kerkbalans@pgoosterhout.nl 

U kunt het formulier in de 

antwoordenvelop doen en 

meegeven aan onze vrijwilliger of 

opsturen naar:

Protestantse Gemeente Oosterhout

College van Kerkrentmeesters

Postbus 598

4900 AN Oosterhout

Waar is uw bijdrage voor nodig 
en wat vragen wij u?
In 2020 hebben we € 281.750 nodig
Het merendeel van de uitgaven zijn bestemd voor het pastoraat. 

Het gaat om een bedrag van € 178.300. Inclusief reserveringen 

voor groot onderhoud hebben we voor de huisvesting van onze 

gemeente een kleine € 64.550 nodig. U kunt hierbij denken aan 

het onderhoud van de Vredeskerk en De Beuk.

Voor alle activiteiten in onze gemeente hebben we ruim € 17.600 

nodig en we dragen € 14.000 bij aan de landelijke kerk. Aan beheers- 

en administratieve kosten denken we ruim € 7300 kwijt te zijn. 

Net als in veel andere gemeenten staan ook bij ons de inkomsten 

onder druk. Dankzij uw bijdrage willen we het pastoraat blijven 

invullen zoals we dat nu doen en dankzij uw bijdrage kan de 

kerk voortbestaan want Kerk ZIJN WE SAMEN.

Het afgelopen jaar heeft U  gehoor gegeven aan de oproep om 

een  bijdrage geven en daar zijn wij U dankbaar voor. Wij vra-

gen u dan ook dit jaar uw kerkgemeenschap  en in het bijzon-

der het pastoraat te blijven steunen met uw bijdrage.

Voor meer informatie

Wilt u inzage in de volledige begroting of heeft u vragen? Neem 

dan contact op met onze administrateur, de heer Leo Alewijnse, 

tel. (0162) 434383. Ook vindt u de begroting op onze website: 

www.pgoosterhout.nl

Bankrekeningnummer: NL73 INGB 0006 8910 41 of 

NL26 TRIO 0379 6839 54 t.n.v. Protestantse Gemeente Oosterhout
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