
 

 

 

       

 

 

Nieuwsbrief 
Zondag 12 april 2020 PAASMORGEN 

  
➢ Bij de kerkdienst (live te zien via www.coronaviering.nl/live om 9.30u)  

  
➢ Whatsapp-nummer voor gebeden en betaallinks: 06-12705929 

 

 

 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En dan wordt het Pasen … Kunnen we dat vieren in deze tijd? We kunnen het júist vieren in 
deze tijd. Jezus ís namelijk al opgestaan. En het verhaal van zijn lijden én opstanding is een 
verhaal van hoop dwars door angst, zorgen, ziekte, lijden en zelfs doodgaan heen. We vieren 
Pasen in een onvoorstelbare tijd, die ons leven op zijn kop zet. Wordt alles weer normaal? Of 
wordt alles juist nieuw? En hoe is dat dan?  
In de online-paasviering gaan we met elkaar dat ontdekken in het paasverhaal. We doen dat 
met meer mensen, met hulp van de techniek. 17 volgers van de coronavieringen, binnen en 
buiten onze gemeente, lezen het Paasevangelie. Uit de viering voor scholen en gezinnen, die we 
eerder deze week opnamen in onze kerk, laten we een goocheltruc en drie liedjes zien. En naast 
Barbara van den Eerenbeemt komt ook tenor Maarten van den Hoven zingen. 
 

Viert u mee? 
 

Het thema is: Het kan anders 
 

Lied: Christus, ons licht (lied 1005, de coronavariant/Michel Schotanus) 
Welkom bij de kaars 
Lied: Licht dat ons aanstoot in de morgen (lied 601) 
Welkom, bemoediging en groet 
Lied: ‘Paaslied in coronatijd’ (melodie lied 968, Gert Landman) 

 

Protestantse Gemeente 
te Tilburg en omstreken 

http://www.coronaviering.nl/live
https://www.facebook.com/harmke.heuver/posts/10157773170600412
https://www.youtube.com/watch?v=vCKT_Q_KQ-M
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/04/paaslied-in-coronatijd/


 

Gebed 
Lied: ‘U zij de glorie’ (lied 634) 
Matthijs Vlaardingerbroek: goocheltruc  
Lied: ‘Weet je dat de lente komt’ (met Marcel Zimmer) 
Inleiding 
Lezing: Johannes 20: 1-18 
Lied: ‘De steen is weg’ (met Marcel Zimmer) 
Overweging 
Lied: ‘Sta op een morgen ongedacht’ (lied 630) 
Gebeden met Voorbedelied (Sela) 
en Onze Vader (lied 371) 
 

Collecten, bloemen, kaarsjes 

 

1. Kerk in Actie: Kinderen in de knel (Kerk in Actie), via deze link (iDeal), of via IBAN NL02 INGB 
0003 4444 54 (DIAKONALE RAAD VD PROT GEMEENTE TILBURG EN GOIRLE o.v.v. Kinderen in der 
knel)  
2. Coronavieringen vanuit deze kerk: link, of via IBAN NL54 INGB 0003 7000 83 (PROTESTANTSE 
GEMEENTE TE TILBURG EO o.v.v. coronaviering  
Lied: ‘De steppe zal bloeien’ (lied 608) 
Zegen 
Lied: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ (lied 416) 
 

Medewerkers: 
Gert van Staalduinen (voorbereiding powerpoint (thuis)), Rik de Jong (beheer Whatsapp-
nummer (thuis)), Barbara van den Eerenbeemt (zang), Maarten van den Hoven (zang), Gert 
Oude Sogtoen (piano), Marcel Zimmer (zang en gitaar (opname), Matthijs Vlaardingerbroek 
(goochelaar (opname)), Jessica Hagoort (bloemschikking (vooraf)), Vincent Bonis, Erik Bloklander 
en Marijn Romeijn (techniek), Eric van den Berg (website (thuis)), Anneloes van ’t Hof (MijnKerk 
(thuis)), diverse volgers van de coronavieringen (schriftlezing (opname)), dominee Otto Grevink 
(voorganger). 
ds. OTTO 

 
o SAMEN OP WEG NAAR PASEN 

Hoe trek je gezamenlijk op, als er in deze tijd van Corona zoveel struikelblokken en kuilen liggen, 
die het ‘samen optrekken’ bemoeilijken? Afstand houden bij de ontmoeting, begroeten zonder 
hartelijke handdruk of kus, troosten zonder omhelzing of arm om de schouder, afscheid nemen 
zonder wake en nabijheid bij het sterven, geen bezoek aan ouderen, eenzamen, zieken en 
kwetsbaren, thuis, in ziekenhuizen, zorghuizen of  andere zorg/verpleeginstellingen. Al deze 
daden van barmhartigheid jegens onze geliefden en naasten kunnen in de huidige 
omstandigheden niet meer op de oude vertrouwde wijze gedaan worden, alles ter bestrijding 
van het zo besmettelijke en dodelijke coronavirus. 
Maar dan zie ik te midden van deze sociale onthouding in de frisse, 
ontluikende lente bloemen  van samenhorigheid bloeien. Al wandelend  op 
weg naar Pasen vinden we wegen om elkaar anders te ontmoeten, toch voor 
elkaar te zorgen. Begroetingen achter en door ramen, (beeld)telefoon, 
videogesprekken, clowns achter glas voor zieke en gehandicapte kinderen, 
coronavieringen voor jong en oud, online muziek op afstand van elkaar 
uitgevoerd, maaltijden en boodschappen op de stoep gezet, nieuwsbrieven 
met tips waar wij elkaar online kunnen ontmoeten om samen het geloof te 
delen. 
Het landelijk thema voor de 40dagen tijd is dit jaar ‘Sta Op’. Opstaan, in beweging komen tegen 
alle ongerechtigheid en onrechtvaardigheid in deze wereld. Het thema werd gekozen vóór het 
coronavirus toesloeg, maar geldt onverkort ook nu. Laten wij met grote creativiteit in beweging 
blijven en saamhorig opstaan tegen het verdriet en de zorgen die dit vreselijke virus bij ons en in 
de wereld veroorzaakt, in zorg voor elkaar nu en ook na deze crisis. 

https://www.youtube.com/watch?v=LDmYfKUQaX8
https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Johannes-20
https://www.youtube.com/watch?v=7WMzPXLnfW8
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=6pUauXmxBJwfImvAVqBNROESIPURxIY7
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=JY5NfGCi01PdlFmlwrZwPRdDTJmisIFV
https://www.youtube.com/watch?time_continue=220&v=Rv9nfz_q-es


 

Wij gaan samen als reisgenoten op weg naar Pasen, wandelend met God en in de voetsporen 
van Jezus als onze gids. Ik groet jullie, met het lievelingslied van Henk de Goede die wij zo 
verdrietig in ons midden moeten missen: 

Ga met God, en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God, en hij zal met je zijn. 

ABJE VAN ANDEL 

 
o Omzien naar elkaar: hoe gaat het met u en met jou? 

Ik merk in onze gemeente dat het steeds meer begint te knagen dat we elkaar niet kunnen 
ontmoeten en in elkaars aanwezigheid kunnen vragen hoe het gaat, bij elkaar langs kunnen gaan 
en elkaar een bemoedigend hart onder de riem kunnen steken. Soms horen we wat, maar 
weten niet precies wat er aan de hand is, en maken ons zorgen om diverse gemeenteleden. Van 
anderen horen we begrijpelijkerwijs niets en weten we niet hoe het met hen, hoe het met u of 
jou gaat. Dan gaat het niet alleen om zorgen, maar ook gewoon om hoe deze situatie voor jou is, 
wat je meemaakt (of niet); kortom: wat je zou willen delen met elkaar in onze gemeente.  
 
Daarom het volgende idee: in een nieuwe rubriek ‘Hoe gaat het met u en met jou?’ willen we 
uw en jouw berichten verzamelen: wat je ook maar zou willen delen, wat je misschien zou willen 
vragen, waar je behoefte aan hebt, wat iemand voor jou zou kunnen doen, of wat je zelf zou 
willen doen. Kortom: een prikbord, ons eigen sociaal medium.  

Een paar uitgangspunten houden we daarbij graag in ere: 
1. Deel alleen maar iets van jezelf (niet wat je gehoord hebt over 

iemand anders, tenzij diegene je gevraagd heeft dat door te 

geven). 

2. Hou rekening met de lengte in verband met de leesbaarheid 

(velen komen mooie teksten tegen die raken, maar het wordt 

ondoenlijk om die allemaal te publiceren). 

3. Hou er rekening mee dat dit een digitale nieuwsbrief is die ook op 

de website staat. Wees voorzichtig met persoonlijke gegevens. 

4. Niets is meer of minder waard om vermeld te worden (naast berichten van ziekte en 

zonder werk en school, of zonder iets te doen te hebben). 

Stuur voor donderdag 18.00u uw bericht naar Theo van de Sanden-Bout: 
matheusbout@gmail.com of bel hem op als u geen email kunt sturen: 06-22929948 (bij 
voorkeur ’s avonds). 

 Deze week op het prikbord ‘Hoe gaat het met u en met jou’: 
➢ Een primeur: Eetclub Reeshof experimenteert met video-dining! 

 

"Op de laatste vrijdag van de maand koken we als Eetclub 
Reeshof om beurten voor elkaar. Dat ging natuurlijk niet 
meer toen we afstand moesten gaan houden, dus stuurden 
twee leden iedereen een link zodat we konden video-bellen. 
Het lukte met de meesten van ons om aan te sluiten bij de 
video conference. Dus we hebben gezellig ieder met een 
eigen bordje eten voor het scherm gezeten, gekletst en net 
zo dubbel gelegen als anders!" 
 
Groetjes, 
Ineke Sijtsma 
 

mailto:matheusbout@gmail.com


 

➢ Tip/idee schilderen met Sjoukje. 
 

Omdat er op dit moment geen workshop of begeleiding schilderen aan groepjes gegeven kan 
worden, laat Sjoukje via www.portrettenenmeer.com de opbouw van haar schilderijen zien. 
Mocht je al langer met schilderen willen beginnen of schilder je al? Volg dan de verschillende 
fases van het schilderen, voorzien van aanwijzingen. 

 
 

De wekelijkse bloemengroet vanuit de gemeente is in deze periode waarin we te maken hebben 
met beperkende maatregelen vanwege het Coronavirus vervangen door een bloemengroet in 
kaartvorm. Vorige week zijn er kaarten gestuurd naar mevrouw Gerrie Snijders en haar man, naar 
mevrouw Abje van Andel en naar de heer Ab Bagijn. 

 
o Bloemengroeten. Als er iemand is die een bloemengroet-kaart ter bemoediging kan gebruiken zou 

ik het fijn vinden als u dit naar mailt of belt: Jeanne.geleijns@ziggo.nl of tel. 013 – 455 23 89. 
Voorheen hoorde ik dit in de kerk of las het in het gebedenboek, maar door de coronavirus is dit 
even niet mogelijk. 
JEANNE GELEIJNS 

 
o Lied van de Maand. Lied 635 De Heer is waarlijk opgestaan 

t André Troost / m volkslied uit Ootmarsum – “Halleluja, de blijde toon” 
 
Het is onzeker vanaf welke zondag we dit samen in de Opstandingskerk 
kunnen zingen. Gelukkig zijn we voor zingen niet afhankelijk van een 
kerkzaal. Het kan altijd en overal, samen of alleen. Vandaar toch een 
uitleg over een lied passend bij de zondagen in de Paastijd (12 april t/m 
24 mei). Voor dit Paaslied heeft André Troost (1948) het verhaal van de 
zondvloed en de ark van Noach als uitgangspunt genomen. Zowel de 
zondvloed als Pasen betekenen een nieuw begin voor de schepping en 
de wereld. Zoals Noach uit de ark is gestapt, zo is Christus uit het graf 
opgestaan. De dieren uit de ark, met name de vogels, nodigen ons uit 

om de lofzang om het leven mee te zingen. 
Dit nieuwe Paaslied wordt gezongen op een oude melodie die bekend is van het lied “Halleluja, de 
blijde toon”. Dit lied is in Bundel 1938 te vinden onder gezang 58 en in Liedboek voor de Kerken 
(1973) onder gezang 212. Bij de melodie staat vermeld “Oud-Nederlands Paaslied uit Ootmarsum”. 
Dit lied wordt volgens traditie jaarlijks met Pasen in Ootmarsum tijdens het “Vlöggeln” gezongen. 
Op Eerste en Tweede Paasdag vormen Poaskearls, acht katholieke jonge vrijgezelle mannen, samen 
met jong en oud die aanhaken een lange keten van mensen die vanaf het Paasvuur op een weiland 
net buiten Ootmarsum naar het centrum trekt. Ze zingen afwisselend “Halleluja, de blijde toon” en 
“Christus is opgestanden” (zie Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk lied 616). Op de Markt 
aangekomen, rolt de slinger van mensen zich op. De twee Paasliederen worden nog eenmaal 
gezongen waarna de aanwezige kinderen onder hoerageroep drie keer worden opgetild. Met dit 
ritueel nemen de acht Poaskearls afscheid van hun jeugd en treden toe tot de wereld van de 
mannen.  
Zowel de melodie, met de Paastraditie in Ootmarsum, als de tekst van lied 635 verwijzen naar de 
overgang naar iets nieuws. Iets waar wij in de tijd van de corona-crisis extra naar uitzien. Laten we 
hopen dat de Paastijd in meerdere opzichten iets nieuws brengt zodat wij overtuigd kunnen zingen:  

http://www.portrettenenmeer.com/
mailto:Jeanne.geleijns@ziggo.nl


 

Kom, zing dan met de vogels mee, halleluja! 
Namens Taakgroep Eredienst, 
HELGA JANSSENS-BAAN 

 

o Hoe beleeft u de Stille Week? 
De redactie van De Leidraad wil graag weten hoe u dit 
jaar de Stille week beleeft. We komen niet bij elkaar in 
de kerk, maar misschien kijkt u naar een dienst op 
televisie of online? Of luistert u vrijdagavond naar de 
Matthäus Passion? En ook als u uw kleinkinderen 
voorleest via de telefoon, een extra kaarsje aansteekt 
of via Skype gaat koffie drinken met uw zus, horen wij 
dat graag. En nog liever ontvangen wij een foto! Uit al 
uw reacties maken wij een selectie die wij in de 
komende De Leidraad plaatsen.  
Graag ontvangen wij uw foto en/of tekst van maximaal 
50 woorden uiterlijk 27 april op kerkblad@pkn-
tilburg.nl. Wij kijken uit naar uw reacties en wensen u 
en uw naasten alle goeds. 
ERIK MENTINK en MEIKE BEL 

 
o Liturgisch bloemschikken veertigdagentijd PASEN 

 
PASEN Johannes 20:1-18 Opstanding van Jezus. De eerste berichten over de 
opstanding zijn vol verwarring. Bij veel mensen leeft wel verlangen naar een 
leven na de dood. De hoop dat hun geliefden niet verloren zijn in het eindeloze 
niets. In Israël leefden er gemengde gedachten over de dood. De dood als einde, 
‘de doden loven u niet, zij die in het graf zijn afgedaald verlaten zich niet op uw 
trouw’, bidt Hizkia in Jesaja 38. De opstanding als mogelijkheid: de Farizeeën 
geloven erin, de Sadduceeën ontkennen het. En dan is er opeens het bericht over 
een leeg graf, de ontmoeting in de  tuin. Jezus leeft, zichtbaar, tastbaar, 
herkenbaar. Hij is aanwezig, lijfelijk, met een verheerlijkt lichaam in een 
verheerlijkt bestaan, doorademd met Gods glorie en met herkenbare littekens. 

Zo breekt hij door in ons gesloten wereldbeeld. De schok is groot, maar de daaropvolgende vreugde 
niet te stuiten.  
We zijn getuige van het lege graf, Jezus is opgestaan. De dood heeft niet het laatste woord. De 
leerlingen staan rondom de lege tombe, zij zijn de twaalf witte bloemen. Wit als teken van een 
nieuw begin. De bloesemtakken drukken de ingehouden vreugde van dat nieuwe begin uit. Hier 
groeit ruimte voor een nieuw begin, nieuw leven. Nadat de leerlingen totaal geschokt waren over de 
afloop van het Paasmaal, de droefheid over de dood van hun geliefde leraar Jezus, is er nu de grote 
verrassing van de nieuwe ruimte die de Opstanding voor ons kan zijn. Ze staan met zijn allen om die 
ruimte heen.  
Namens taakgroep eredienst, 
JESSICA HAGOORT en ANNELIES VAN WIJK 

 
o Klokken van hoop luiden ook de hele maand april 

De Raad van Kerken Nederland heeft alle kerken opgeroepen om op woensdagavond 
tussen 19.00 en 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Als teken van hoop en troost; als 
signaal van respect voor alle mensen die werken in de hulpverlening en om mensen 
met elkaar te verbinden. 
De actie startte op 18 maart en is nu verlengd: ook op 8-15-22-29 april zullen de 
klokken worden geluid. 
Ook de Opstandingskerk doet mee aan deze actie. Alex Beekmans heeft zich bereid verklaard om 
steeds de kerkklok te luiden. Voor meer informatie zie: 
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/03/klokken-van-troost-en-hoop/  

Meike, Bastiaan, Nick en Micha skypen met opa en oma 

mailto:kerkblad@pkn-tilburg.nl
mailto:kerkblad@pkn-tilburg.nl
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/03/klokken-van-troost-en-hoop/


 

 
o Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met een ‘Paaslied in coronatijd  

(tekst ‘This Easter celebration’ 2020), geschreven door Carolyn Winfrey Gillette en vertaald door 
Gert Landman in april 2020). 
Dit lied is te zingen op ‘Zolang wij ademhalen’ Lied 657 of evt. ‘De ware kerk des Heren’ Lied 968. 
 

Dit is een vreemde Pasen, 
zo anders dan voorheen: 
we bidden afgezonderd, 
we zingen thuis alleen. 
Met iedereen op afstand, 
ook wie de dienst nu leidt: 
een lege kerk, een beeldscherm, 
wij vieren ver verspreid. 
 
Geen zingende gemeente, 
geen hartverrukkend koor, 
hoe dringt dan nu de vreugde  
van Pasen tot ons door? 
Geef elk, aan huis gebonden, 
toch de genade om 
uw opstanding te vieren: 
elk huis een heiligdom. 
 
Niet van een kerk vol mensen 
straalt nu de blijdschap af, 
maar van het nieuws van vrouwen 
die zien het lege graf;  
van leerlingen die twijf’lend 
naar Galilea gaan,  
vol vreugde Hem herkennen: 
de Heer is opgestaan! 
 
In alle zorg en moeite 
bedenken wij toch wel 
wie voor ons heeft geleden, 
wie daalde in de hel, 
wie daar de weg ons baande, 
geen dood die Hem nog bindt; 
nu kan ons niets meer scheiden 
van Hem die ons bemint. 
 
Wij danken U met Pasen, 
als kerk, hoe ook verspreid 
en toch uw ene lichaam, 
U dienend wijd en zijd. 
Door thuis of bij een ziekbed 
te zorgen voor elkaar 
wordt hier het nieuws van Pasen 
ook in ons leven waar. 

 

 

 

 



 

 

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  

tel. 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) 

 

 Website http://www.pkn-tilburg.nl  

 http://www.facebook.com/pkn.tilburg.opstandingskerk 

 

Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: IBAN NL54 INGB 0003 7000 83  

Rekeningnummer Diaconie: IBAN NL02 INGB 0003 4444 54 

 

mailto:nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl
mailto:kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl
mailto:cissymohr@hotmail.com
mailto:o.grevink@pkn-tilburg.nl
http://www.pkn-tilburg.nl/
http://www.facebook.com/pkn.tilburg.opstandingskerk

