Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken

Deze tekening is aangeboden aan ds. Ruth Jellema bij gelegenheid van
haar afscheid van de protestantse gemeente Tilburg e.o. op 6 januari
jl. De tekening is gemaakt door Alex Beekmans.

Nieuwsbrief
Zondag 13 januari 2019
Eredienst van zondag 13 januari 2019
Waarom zouden we het Evangelie nog vertellen? Wie wil het nog horen? Dat lijken er steeds minder
te zijn. En met negatieve berichten als de Nashvilleverklaring wordt het beeld van het christelijk
geloof er niet positiever op. Is er nog toekomst voor de kerk en voor het Evangelie? Zondag lezen we
over de doop van Jezus door Johannes, de ‘roepende in de woestijn’. En toch is dat een nieuw begin:
een duif daalt neer uit de hemel en een stem klinkt: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik mijn
vreugde.’ Zal het doorgaan? En hoe dan? We overwegen die vragen komende zondag. In deze dienst
staan we ook stil bij alle commotie rondom de Nashvilleverklaring en zingen we een lied over de
liefde, die zich niet laat dwingen.
Voorganger: ds. Otto Grevink
Lezing(en): Jesaja 40: 1-11 en Lucas 3: 15-22

Muzikale begeleiding: het blazerstrio Ad Spijkers op bariton, Leon van Grinsven op hoorn en Chris
Meijer op cornet à piston. Zij spelen
-voorafgaande aan de dienst: Lied 8b couplet 1 en 5 en Lied 356 couplet 1 met de gemeente.
-als muzikaal intermezzo na de verkondiging: Largo van Cherubini in een arrangement van John
Marcellus.
-tijdens de collecte: fragmenten uit Finlandia van Silbelius in een arrangement van Chris Meijer.
-bij het uitgaan: Trompetten-Menuet uit ca. 1740.
Er is oppasdienst, kindernevendienst en brug
De 1e collecte is bestemd voor het diaconale werk in onze gemeente
De 2e collecte is bestemd voor (het werk in) onze kerk
Plaats van samenkomst: Opstandingskerk
Adres: Prof. Cobbenhagenlaan 8 / hoek Waringinlaan, 5037 DC Tilburg
De bloemen uit de dienst van zondag 6 januari zijn, met een hartelijke en bemoedigende groet van
de gemeente, gebracht naar mevrouw Van Kleij-Verschoor. Zij woont in de Kievitshoeve.
Bedankwoord van ds. Ruth Jellema
Beste mensen,
van 2010 tot en met 2018 heb ik als predikant gewerkt in de Protestantse Gemeente Tilburg e.o.
Het zijn negen goede jaren geweest. Aan deze periode is nu een einde gekomen.
Ik dank u allen heel hartelijk voor uw openheid in de pastorale contacten, uw betrokkenheid bij
het werk in de gemeente, uw welwillendheid om mee te denken, werken en helpen op allerlei
verschillende niveaus en manieren.
In het weekend van 5 en 6 januari j.l. hebben we afscheid van elkaar genomen met een Bijbelse
maaltijd op zaterdag en een feestelijke viering op zondag . Wat een geweldig bijzonder feestelijk
weekend was het! Blij verrast en ontroerd ben ik door alle mooie woorden, bijdragen, kaarten
en geschenken. Van de gemeente kreeg ik een tafellaken met servetten en een servies, een
fotoboek en een prachtige tekening van Alex Beekmans van de Opstandingskerk en haar
dominee. Woorden schieten tekort. Voor ons gezin en mijn moeder was het heel fijn om mee te
maken. Heel veel dank!
Ik hoop dat de PG Tilburg zal blijven wat ze voor mij is geworden: een open en warme
gemeenschap waar mensen welkom zijn met al hun verschillen in leven en geloven. Ik sluit af
met een zegenbede uit het Nieuwe Liedboek (LB 426). Het ga u goed! Oant sjen!
God zal je hoeden, Christus je voeden,
Geest van hierboven geeft zin en zicht.
God schenkt je warmte, geneest en omarmt je,
vriend in het duister en gids naar het licht.
ds. Ruth Jellema-Greydanus

Bedankwoord bij het afscheid van Ruth Jellema, van Abje van Andel
Dank aan allen….
…die De Regenboogzaal en de Ontmoetingsruimte omtoverden tot de Herberg
van Ruth, in oosterse sfeer
…die bijbelse gerechten bereidden voor de maaltijd met Ruth en taarten bakten
…die 10 tafels feestelijk dekten voor de bijbelse maaltijd
…die gerechten in drie gangen, en koffie, thee en wijn serveerden aan de tafels
…die zongen en musiceerden, dichtten en voordroegen, dankbare woorden

spraken
…die met 90 tafelgenoten rondom Ruth, Pieter, hun kinderen en de moeder van
Ruth de maaltijd proefden en genoten
…die na afloop de herberg weer omzetten in kerkzaal voor de afscheidsdienst
…die als cantorij en musici muziek in de liturgie brachten
… die als gastvrouwen en gastheren de gasten verwelkomden en na de dienst
gastvrij bedienden met koffie drankje e.d. met lekkernij
…die bijdroegen aan het cadeau: passend bij de maaltijd een groot tafellaken
met 12 servetten, ontworpen door Marc Mulders met de titel Wonderbaarlijke
Visvangst (Textielmuseum) en aardewerk serviesgoed c.a.
Speciale dank aan…
… Jessica Hagoort, die de activiteiten in het kader van het afscheid van Ruth coördineerde: onder
haar bezielende en creatieve leiding werd de Herberg van Ruth gecreëerd, de bijbelse maaltijd
aangericht en de bijeenkomst na de afscheidsdienst verzorgd
… Alex Beekmans, die het fotoboek over de periode dat Ruth predikant was in Tilburg uit zijn
fotocollectie heeft samengesteld (namens het College van Kerkrentmeesters bij de maaltijd
aangeboden aan Ruth door Arie Idema)
en die de vrolijke en humorvolle tekening van de Opstandingskerk heeft gemaakt (namens de
gemeente door mij aan Ruth na de afscheidsdienst aangeboden), waarin symbolisch is verwerkt de
tijd die achter haar ligt en waarin Ruth als fietsend domineetje op weg gaat naar Oss.
Dank dat wij op jullie een beroep konden doen. Samen rondom de maaltijd was de wens van Ruth
bij haar afscheid.
Abje van Andel, voorzitter van de kerkenraad
Uitnodiging verbintenis- en intrededienst ds. Ruth Jellema op 13 januari 2019 in Oss. Van de
kerkenraad van de protestantse gemeente in Oss ontvingen we een uitnodiging voor de verbintenisen intrededienst van ds. Ruth Jellema in de Paaskerk in Oss, op zondag 13 januari 2019.
Aanvang 10.00 uur.
Adres Paaskerk: Wethouder van Eschstraat 165, 5342 AV Oss.
Bestellen fotoboek ds. Ruth Jellema. Ds. Ruth Jellema ontving bij haar afscheid een fotoboek dat
een mooi overzicht geeft van de negen jaar dat zij onze predikant was. We ontvingen vragen of het
fotoboek ook te koop is en dat is mogelijk. U kunt het fotoboek bestellen bij de kerkrentmeesters,
de prijs is € 50,00. Als u belangstelling heeft voor een fotoboek van ds. Ruth Jellema, dan kunt u
contact opnemen met Alex Beekmans (e-mail: alexbeekmans@versatel.nl) of Arie Idema (e-mail:
andries.idema@gmail.com)
Bereikbaarheid ds. Dirk Jan Bierenbroodspot
Ds. Dirk Jan Bierenbroodspot is op maandag en woensdag beschikbaar voor pastorale activiteiten in
onze gemeente. U kunt hem bereiken via de mail (d.j.bierenbroodspot@gmail.com) of
per telefoon 06-15895892.
Verschillende activiteiten voor de jeugd en jongeren in onze gemeente.
 Voorbereiding Kind&Jongerenviering zondag 27 januari 2019
In de voorbereiding van de Kind&Jongerenvieringen vinden we de inbreng van ouders heel
belangrijk. Heb je zin om mee te denken met elkaar, of in een appgroep? Geef je dan op bij
dominee Otto (o.grevink@pkn-tilburg.nl of 06-30565951) of bij jeugdouderling Teun van
Doesburg (jeugd@pkn-tilburg.nl)
 Ontmoeting jongvolwassenen - maandag 28 januari 2019 20.00u
Met verschillende studenten en andere jongvolwassenen organiseren we een ontmoeting op
maandag 28 januari in de Opstandingskerk om 20.00u. Wil jij daar ook bij zijn en meepraten?
Geef je dan op bij dominee Otto (o.grevink@pkn-tilburg.nl of 06-30565951).

Evaluatie kerstavondviering met Ekklesia. Op woensdag 16 januari 2019 wordt de gezamenlijke
kerstavondviering met Ekklesia geëvalueerd samen met leden van Ekklesia Tilburg, onder het genot
van een maaltijd. Aanvang 18.00 uur.
De kerkenraad hoopt dat een aantal mensen die bij de voorbereiding betrokken waren en/of
aanwezig waren op 24 december, aan de evaluatie willen deelnemen. U kunt zich opgeven via het
scriba-mailadres: scriba@pkn-tilburg.nl
ABJE VAN ANDEL

Open Huislezing in Hilvarenbeek, 16 januari 2019. Het thema van de lezing door professor Cees den
Heyer zal zijn: Jezus, een mens onder de mensen.
Deze lezing is gebaseerd op het boek ‘Jezus, een mensenleven’. Dit boek is het reisverslag van een
persoonlijke zoektocht. In de loop der jaren heeft Cees den Heyer zich in verschillende publicaties
beziggehouden met vragen betreffende de betekenis van het leven en sterven van Jezus. Daarbij is
duidelijk geworden dat zijn visie op de man uit Nazareth gaandeweg fundamenteel is veranderd.
Cees den Heyer (1942) was hoogleraar Nieuwe Testament en Bijbelse Theologie aan de
Theologische Universiteit Kampen en docent aan het Doopsgezind Seminarium in Amsterdam.
Datum:
woensdag 16 januari 2019
Plaats:
Open Huis, Vrijthof 21a , 5081CB
Tijd:
19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
Oecumenische viering in de Week van Gebed in de Duynsberg
Op zaterdag 19 januari 2019 wordt om 17.30 uur in de kapel van de Duynsberg een oecumenische
viering gehouden. Het thema van de viering is ‘Recht voor ogen’. De viering is vanuit onze gemeente
voorbereid door ouderling Hilda van der Plaats en vanuit Parochie Peerke Donders diaken Geert
Eijsbouts. Zij zullen samen in de viering voorgaan met ondersteuning van enkele leden van Cantorij
Samen op Weg onder leiding van Helga Janssens-Baan. Iedereen is van harte uitgenodigd om
aan deze oecumenische viering deel te nemen.
Namens Commissie Eredienst,
HELGA JANSSENS-BAAN

Oecumenische avond in de Bidweek voor de Eenheid op 21 januari 2019 in Den Bosch.
De lezing heeft als thema ‘Roep om recht, hoe het christelijk geloof kan inspireren in de zoektocht
naar recht’, met Erik Borgman en Madeleine van Toorenburg.
Voorafgaande aan de lezing op 21 januari is er een oecumenische vesper om 19.00 uur.
Locatie: Sint Jan (Parade - ’s-Hertogenbosch). Voorgangers: Mgr Gerard de Korte en ds Erica
Scheenstra.
De lezingen beginnen om 20.00 uur in de Grote Kerk, Kerkstraat 20 ’s-Hertogenbosch.
Ontvangst met koffie vanaf 19.30 uur. Toegang vrij.
Tijdens de vesper zingt een projectkoor. Wie mee wil zingen in het koor: aanmelden bij
ericascheenstra@gmail.com. Er is één repetitie voorafgaand aan de vesper.
De Lezingen van de Eenheid worden georganiseerd in het kader van ‘Week van Gebed
voor de Eenheid’ door het Bisdom ’s-Hertogenbosch en de Classis Noord-Brabant Limburg en
de Réunion Wallonne. Informatie: ds. Erica Scheenstra: ericascheenstra@gmail.com
Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met een lied van Sytse de
Vries, als tegenwicht tegen de Nashvilleverklaring. Het is een lied over de liefde die zich niet laat
dwingen; het wordt gezongen in de eredienst van deze zondag.
Ds. Otto Grevink schreef een opinieartikel in het Brabants Dagblad op donderdag 10 januari jl. Via
de volgende link kunt u het artikel lezen:
https://www.bd.nl/opinie/iedereen-mag-er-zijn-ook-bij-ons-in-de-kerk~acc3cd69/

Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
Liefdes loop verdraagt geen boeien:
laat haar stromen als een bron!

Liefde vraagt ons om ontferming,
tegen wie haar vlammen dooft.
Wie haar rechten wil beschermen,
vindt in liefde zelf geloof.

Laat de liefde maar gebeuren,
als een wonder van het licht,
als een regenboog vol kleuren,
door de hemel zelf gesticht.

Wie voor liefde is geschapen,
vreest ook niet bij tegenwind.
Liefde is het hemels wapen,
dat de angsten overwint.

Niemand houdt de liefde tegen,
waar zij langs de straten gaat.
Wie met liefde is gezegend,
koestert wie om liefde gaat.

Leg de liefde niet aan banden,
gun haar gang de vrije loop.
Geef haar bloemen nooit uit handen,
want haar vrucht is onze hoop!

God verhoede dat er iemand,
in de liefde wordt gekrenkt.
Ware liefde oordeelt niemand,
maar aanvaardt haar als geschenk

Ongestraft mag liefde bloeien,
vrijuit zoeken naar de zon.
liefdes loop verdraagt geen boeien,
laat haar stromen als een bron!

Overzicht activiteiten in de komende weken
Datum en aanvangstijd

Activiteit

Maandag 14 januari 2019
Inlopen vanaf 14.45 uur
Woensdag 16 januari 2019
10.00 uur-11.30 uur
Woensdag 16 januari 2019
18.00 – circa 20.00 uur

Zingen in Zonnehof, 15.00 -16.00 uur

Woensdag 23 januari 2019
10.00 uur-11.30 uur

Koffieochtend / inloopochtend
Maaltijd met leden van Ekklesia
Tilburg waarbij de gezamenlijke
kerstavond wordt geëvalueerd
Koffieochtend / inloopochtend

Locatie,
bijzonderheden
Zaal ‘de Salon’, Prof.
Gimbrèrelaan, zij-ingang
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

KOPIJ voor de Nieuwsbrief inleveren: uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur
Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl
Kerkelijk Bureau: telefoon 013-5711906 of e-mail (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl).
Tijdelijk: voor pastorale vragen kunt u contact opnemen het Kerkelijk Bureau (zie hierboven)
ds. Otto Grevink is bereikbaar via e-mail: o.grevink@pkn-tilburg.nl
of per telefoon 06-30565951 / 0416-349952
Werkdagen: maandag, donderdag, vrijdag (op andere dagen verminderd bereikbaar)
ds. Dirk Jan Bierenbroodspot, is bereikbaar via e-mail: d.j.bierenbroodspot@gmail.com
of per telefoon 06-15895892
Werkdagen: maandag en woensdag
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

