Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken

Nieuwsbrief
Zondag 10 januari 2021
o Tot nader bericht zijn alle vieringen alleen online te volgen
o

Liturgie Opstandingskerk zondag 10 januari 2021
Voorganger: ds. Annemarie Hagoort
Muziek: Helga Janssens-Baan op vleugel. De zangers zijn Jessica en Serge Hagoort.
-Welkom en korte mededelingen vanuit de gemeente door de ouderling van dienst
-Openingslied: Lied 527
-Bemoediging en Groet
-Inleiding op de dienst ‘Dankbaarheid en Doop als nieuw begin’
-Lied ‘Dankbaar sta ik in het leven’
-Gebed
-Aandacht voor de kinderen
-Eerste lezing (door ouderling): Jesaja 55: 1-6
-Lied 530
-Tweede lezing (door diaken): Marcus 1: 1-11
-Overweging
-Lied ‘Dankbaar sta ik in het leven’
-Collecten
1. Diaconie, via betaallink (iDeal), of via IBAN NL02 INGB 0003 4444 54 (DIAKONALE RAAD VD
PROT GEMEENTE TILBURG EN GOIRLE o.v.v. diaconale collecte 10 januari) *
2. Vieringen: via de betaallink (iDeal), of via IBAN NL54 INGB 0003 7000 83 (PROTESTANTSE
GEMEENTE TE TILBURG EO o.v.v. vieringen)
-Gebeden, Stil gebed Onze Vader
-Slotlied: lied 686
-Zending en zegen
-Muziek
*Toelichting diaconale collecte:
Pioniersplek Zin op school
In januari 2020 is pioniersplek Zin op school gestart op basisschool Juliana van Stolberg in
Waalwijk. Een pioniersplek is een nieuwe experimentele kerkvorm voor wie niet (meer) naar de
kerk gaat. Die kan overal ontstaan waar mensen op zoek willen gaan naar hoe het christelijk
geloof en de bijbelse verhalen in hun leven relevant zouden kunnen zijn. Dat begint altijd klein,
met het leggen van relaties. Daarin kunnen vanuit levensvragen geloofsthema’s ter sprake
komen en Bijbelverhalen zich verbinden met levensverhalen. Het team van Zin op school zag dat
Bijbelverhalen van alles oproepen bij kinderen. Ze hebben vragen en hebben hun eigen ideeën
erbij. Ze ontdekken dat de verhalen gaan over dingen die zij meemaken. Geloof kan daardoor
voor hen én hun ouders relevant worden in het beantwoorden van levensvragen. De
pioniersplek wil op een speelse en creatieve manier zoeken naar een stukje verdieping en
verbreding. Vanuit hun levensvragen, en de verhalen uit de Bijbel en hun eigen leven. Samen
willen de teamleden zoeken naar een waardevolle toepassing van de christelijke traditie in hun

leven. Omdat de verhalen én de kinderen en hun ouders dat waard zijn! De pioniersplek maakt
deel uit van een veel bredere pioniersbeweging binnen de Protestantse Kerk in Nederland en
wordt gedragen door de Classis Noord-Brabant, Limburg en Réunion Wallonne, met steun van
lokale kerken en de scholengroep Willem van Oranje College. Dominee Otto Grevink is als
pionier aangesteld voor deze pioniersplek. Meer informatie is te vinden via www.zinopschool.nl
en diverse sociale media (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube). Mag deze pioniersplek
rekenen op uw steun?
De bloemen uit de dienst van zondag 3 januari zijn, met een hartelijke en bemoedigende groet
van de gemeente, gebracht naar vier jarigen: mevrouw Van Willigen, zij werd op 2 januari 86
jaar, mevrouw Deters, zij werd op 3 januari 82 jaar, de heer Storm, hij werd 4 januari 84 jaar en
de heer Ab Bagijn, hij werd op 6 januari 95 jaar.
Jeanne Geleijns liet weten dat allen heel blij waren met de bloemen.
o

Oecumenische viering 2021: #blijfinmijnliefde
(naar Johannes 15, vers 5 – 9: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen’)
Oecumenische dienst on-line ter gelegenheid van de week voor Gebed voor Eenheid van de
Christeren ( 17 t/m 24 januari 2021)
We hebben een jarenlange traditie ontwikkeld om in de week voor het gebed voor eenheid van
Christenen een dienst te houden waarbij pastores of hun vertegenwoordigers van de R.K,
parochie (nu Petrus Donders Parochie) en de PKN Tilburg gemeente (Opstandingskerk) samen
werken.
Dit jaar is natuurlijk alles anders. Maar we willen wel aandacht besteden aan deze internationale
gebedsweek en wel op:
zaterdagavond 23 januari a.s. om 17.00 uur.
Aan deze dienst werkt ook een vertegenwoordiger van de Molukse kerk mee.
U kunt deze dienst meebeleven door naar de site van de PKN Tilburg www.pkn-tilnburg.nl te
gaan, waar u een link vindt naar deze dienst.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op tijd in te loggen, dan kunt u dat ook nog tot enkele
weken na deze datum doen.
Laten we samen aandacht geven aan de week voor Gebed voor Eenheid van de Christenen.
Namens de organisatoren:
DIAKEN GEERT EIJSBOUTS (RK parochie Peerke Donders)
HILDA VAN DER PLAATS (ouderling Oecumene PKN Tilburg)

o

Geeft Corona zicht op een alternatieve samenleving?
Aartsbisschop en bankdirecteur geven visie op rol van kerken tijdens en na corona voor nieuw
houvast
De wereld om ons heen is door de coronacrisis veranderd. De wereld waar we op
vertrouwden, de dingen waar we houvast aan hadden, verdwenen. Misschien zijn wijzelf ook
wel veranderd en hebben we het gevoel dat we overal buiten zijn komen te staan. Dat doet
wat met ons vertrouwen en onze hoop. Kunnen kerken uitzicht geven op een alternatieve
samenleving, tijdens en na corona? Kunnen zij vanuit het goede verhaal dat ze willen
uitdragen nieuwe hoop en nieuw houvast bieden, en een stem hebben in het maatschappelijk
debat? In een online-ontmoeting op maandag 18 januari 2021 vanuit de Grote Kerk in Den
Bosch geven oud-katholiek emeritus aartsbisschop Joris Vercammen en directeur van de ASNbank Arie Koornneef hier hun visie op. De bijeenkomst start om 20.00u en wordt
voorafgegaan door een vesper in de Sint Janskathedraal, die ook online wordt uitgezonden.
Complottheorieën slaan bij veel mensen aan, of in ieder geval geven ze uiting aan wantrouwen
in een samenleving die ingrijpend veranderd is. Het gevoel erbuiten te staan, niets in te brengen
te hebben, is een gevoel van ballingschap dat ook gekend wordt vanuit de Bijbel. Joris
Vercammen ziet in het verhaal van Job iemand die geen genoegen neemt met gemakkelijke
antwoorden voor het kwaad dat hem overkomt en hem alles ontneemt. Jezus is voor hem
iemand die mee-lijdt, die solidair is, aan onze kant staat. Van hieruit zal Vercammen beschrijven
hoe de crisis uitzicht biedt op een andere samenleving, een alternatief voor de huidige crisis, en
hoe kerken daar een rol in kunnen spelen. Arie Koornneef kijkt vanuit het perspectief van de
economie en duurzaamheid naar deze vragen en reageert op de lezing van Vercammen.
Na een drukbezochte bijeenkomst tijdens de Week voor Gebed van de Eenheid vorig in het
Jheronimus Bosch Art Centre met 600 bezoekers wordt dit jaar de bijeenkomst van de kerken in
het bisdom Den Bosch noodgedwongen online gehouden. De lezing van Vercammen wordt
steeds kort afgewisseld met pianomuziek door Henk van Tilburg, waardoor de bijeenkomst een
ontspannen en inhoudelijk karakter krijgt. Ook kunt u reageren op de lezingen. Voor toegang tot
de livestream van de lezingen kunt u zich opgeven via ticketl.ink/debatavond. Toegang kost €5.
De lezingen worden zoals elk jaar voorafgegaan door een vesper, een avondgebed, in de Sint
Janskathedraal. Mgr. Joris Vercammen, ds. Erica Scheenstra en mgr. Gerard de Korte gaan
daarin voor. Deze is live te volgen via het Youtube-kanaal van ‘Sint-Jan Den Bosch’ en start om
19.00u. De bijeenkomst wordt georganiseerd door een werkgroep vanuit het rooms-katholieke
bisdom ’s Hertogenbosch en de protestantse classis Noord-Brabant Limburg Réunion Wallonne.
Let op: om toegang te krijgen tot de livestream is aanmelding noodzakelijk. Aanmelding kan
online via ticketl.ink/debatavond, waarna u een ticket per mail krijgt toegestuurd en vlak voor
de debatavond een email met de links. Aanmelding kost €5 (excl. ticket- en transactiekosten).
ds. OTTO GREVINK

o

Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met de teksten van het
Lied ‘Dankbaar sta ik in het leven’. Dit lied wordt gezongen in de dienst van 10 januari.
Dankbaar sta ik in het leven
Dankbaar sta ik in het leven
om de schoonheid en de pracht
om de schepping mij gegeven
om de mens die met mij lacht.

Blijvend glanst het licht van boven
Naam die meetrekt door de nacht
Die het donker voor mij opent
mijn verdriet met trouw verzacht.
Die mij liefde heeft gegeven
Die mij elke dag begroet
Licht, Mysterie van het leven
Die mij draagt en die mij voedt

KOPIJ voor de Nieuwsbrief inleveren: uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur
Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl
Kerkelijk Bureau: telefoon 06-23993302 of e-mail (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl).
Voor uitvaarten kunt u contact opnemen met mw. Cissy Mohr, via e-mail: cissymohr@hotmail.com of
telefonisch via telefoonnummer 06 44718287.
Ds. Otto Grevink is bereikbaar via e-mail: o.grevink@pkn-tilburg.nl
of per telefoon 06-30565951.
Werkdagen: maandag, donderdag, vrijdag (op andere dagen verminderd bereikbaar)
Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met mw. Cissy Mohr of met het Kerkelijk Bureau
(gegevens zie hierboven)
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http://www.facebook.com/pkn.tilburg.opstandingskerk
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