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Dienst van Woord en Gebed op
20 september 2020 in de Vredeskerk
OECUMENISCHE VREDESZONDAG
Voorgangers: ds. Marco Boevé en
diaken Peter Hoefnagels

Orde van dienst
Welkom (door ouderling van dienst)

Ouderling:
Siebe Glastra
Diaken:
Geerdien Huizinga
Organist:
Kees Ruissen
Crèche:
geen
Kindernevendienst: geen
Zangers: Ilse Eikhout en Jannie Fransen

Dankgebed en voorbede afgewisseld met
Lied 568a Ubi Caritas
Stil gebed
Onze Vader

Gezangen voor liturgie (GvL) 619
Hoort hoe God

Collecten (digitaal)

Bemoediging, Groet en Drempelgebed

We zingen – aansluitend – ons slotlied
Lied 653 U kennen, uit en tot U leven

GvL 619 Hoort hoe God
Inleiding

Slotgebed, uitzending en zegen
Lied Dona la pace (Taizé).

Lied 900 (3x)
Gebed om ontferming
ELB 230 (2x) U bent mijn schuilplaats Heer
Kindermoment
Kinderlied (via beamer)
Gebed bij de opening van het Woord
Eerste lezing: Jesaja 55: 6 – 9
Lied Als gij naar de woorden luistert
Tweede lezing Matteüs 20: 1 – 16
Lied Als gij naar Mijn woorden luistert
Overweging
ELB 411 Jezus leeft in eeuwigheid

MEDEDELINGEN
Bijwonen kerkdiensten
U kunt zich telefonisch aanmelden voor de
kerkdiensten vanaf 12.00 uur vrijdags tot
12.00 uur zaterdags voorafgaande aan de
dienst, uitsluitend op nummer 06-82534050.
Zie voor verdere berichtgeving hierover
www.pgoosterhout.nl.
N.B. In verband met gebrek aan menskracht
is er géén crèche en géén Kindernevendienst.
Meekijken of luisteren via de kerkomroep op You Tube
Ook dit is nog steeds mogelijk voor diegenen
die de kerk (nog) niet kunnen/willen bezoeken. Zie site www.pgoosterhout.nl.
Collectes
1. Plaatselijk pastoraat
2. Kerk in Actie zending Syrië
3. Jeugdwerk PGO

Toelichting tweede (diaconale) collecte
Deze is bestemd voor de wederopbouw van
de kerk in Syrië.
De jarenlange burgeroorlog in Syrië heeft
diepe sporen nagelaten: meer dan 12 miljoen
mensen zijn van huis en haard verdreven. In
regio’s waar mensen terugkeren, helpt de
kerk bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van een
kerkgemeenschap. Meer informatie in de
Ontmoeting.
In de diensten wordt niet gecollecteerd
Indien u thuis mee wilt doen met de collecte,
kunt u uw geld geven door op onze eigen
website www.pgoosterhout.nl te klikken op de
collectezak. Daarna wijst het zich vanzelf. U
kunt echter slechts kiezen uit 1 PGO kerk (=
pastoraat, 1e en 3e collecte samen) en 2 PGO
diaconie. Na een bedrag ingevuld te hebben
scrolt u verder na beneden. Na afloop van de
huidige moeilijke periode zullen wij de totale
collecte-inkomsten kritisch bekijken en zo
nodig een verdeling maken die overeenkomt
met de gebruikelijke verhoudingen in de collectezakken. We hopen op uw begrip.
Bloemengroet
De bloemen gaan ter bemoediging en groet
naar mw. M.J.L. Koning-van Pijpen en naar
mw. M. Otting.
De diaken zal ervoor zorgen dat de bloemen
bij de genoemde personen komen.
Opbrengst cadeautafel en boeken
Ondanks corona en weinig gasten in De Beuk
zijn we blij toch weer € 100,- te kunnen overmaken aan de penningmeester van de PGO:
de opbrengst van de boekenkast en de cadeautafel .
Het tafeltje en de boekenkast blijven actief in
de hal van De Beuk , dus U kunt er terecht.
Rini Bos-Muns en Irene van Straten
Herberg de Beuk
Vanaf vrijdag 2 oktober willen we met in
achtneming van de CORONA-regels weer
starten met Herberg De Beuk. Vanaf half acht
bent u elke vrijdagavond welkom in De Beuk
voor een gezellig praatje en een gratis kopje
koffie. Tot ziens!
Oecumene in de Vredesweek
“Vrede verbindt verschil”
Maandag 21 sept. 20.00 uur Vredeslezing
Raad van Kerken door de oud-Oosterhouter
Edward Skubisz uit Wroclaw (Pl). Thema:

Bonhoeffer en de Vrede. Plaats: kerkelijk
centrum De Beuk. Toegang gratis.
Donderdag 24 sept. filmvoorstelling “Vergeet
mij niet”, 19.30 uur Verrijzeniskerk,
Vondellaan 43. Toegang gratis.
Maandag 28 sept. start de leesgroep ”Kijk op
de ziel” (zie Ontmoeting onder rubriek Oecumene). Opgave: si.nieuwenhuizen@planet.nl
Open kerk
Komende woensdag is de Vredeskerk/De
Beuk weer geopend van 10-12 uur. U/jij bent
van harte welkom om binnen te lopen voor
een ontmoeting met een bakje koffie of thee
(coronaproof), de stilte, een gebed, orgelspel
of (pastoraal) gesprek met aansluitend om
12.00 uur een (kort) meditatief moment.
Nieuwe kring?!
Het idee is ontstaan om een nieuwe kring te
starten waarin Bijbelse onderwerpen met
elkaar besproken worden. Het voornemen is
om 1 x per maand samen te komen en wel op
de 2e donderdagochtend van de maand. De
eerste ontmoeting zal dan op 15 oktober om
10.30 uur zijn in De Beuk. Interesse? Neem
geheel vrijblijvend contact op met Henco.
Bezoekbriefje
Indien u bezoek wilt, kunt u een e-mail sturen
aan: bezoekpgo@gmail.com.
Agenda
Zie ook onder Oecumene
21 september, Eten is Weten (EW) junior, De
Beuk, 17.00 - 18.30 uur
21 september, College van Diakenen, De
Beuk, 20.00 uur
21 september, College van Kerkrentmeesters, De Beuk, 20.00 uur
22 september, EW young, De Beuk of Kerkzaal, 17.30 - 19.00 uur
Volgende week, 27 september 2020
Vredeskerk: ds. Marco Boevé
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).

