Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken

Nieuwsbrief
Zondag 13 oktober 2019
Eredienst van zondag 13 oktober 2019. Het is Israëlzondag.
Voorganger: ds. Ruud Stiemer.
Lezing(en): Leviticus 23: 39-43 en Johannes 7: 37-44.
Muzikale begeleiding: het blazerstrio Ad Spijkers op bariton, Leon van Grinsven op hoorn en Chris
Meijer op cornet à piston.
-Als muzikaal intermezzo spelen zij ‘Jeruzalem, o stad van goud’ van Naomi Shemer, arrangement
Chris Meijer
-Tijdens de collecte spelen zij ‘Antiqua’, suite voor drie instrumenten, deel I en II.
-Bij het uitgaan spelen zij ‘Antiqua’, suite voor drie instrumenten deel III.
De 1e collecte is bestemd voor de diaconale actie ‘Sint voor iedereen’.
De 2e collecte is bestemd voor het kerkelijke werk in onze gemeente.
Plaats van samenkomst: Opstandingskerk, aanvang 9.30 uur.
Adres: Prof. Cobbenhagenlaan 8 / hoek Waringinlaan, 5037 DC Tilburg.
De twee boeketten bloemen uit de dienst van zondag 6 oktober zijn, met een hartelijke en
bemoedigende groet van de gemeente, gebracht naar de heer Ab Bagijn en mevrouw Annette van
Staalduinen.
Afwezigheid ds. Otto Grevink vanwege huwelijk. Volgende week vrijdag hoopt de zus van ds. Otto,
Marije, te gaan trouwen met haar vriend Markus, waarmee ze in München woont. De bruiloft is
verdeeld over twee dagen. Daarvoor reist ds. Otto op woensdag af naar München en zal hij de
maandag daarna weer terug zijn. In de tussentijd zal hij op gezette tijden zijn mail checken voor
urgente zaken en staat zijn voicemail open voor zaken die niet kunnen wachten.
DANK. Na 4 weken revalidatie in Schakelring Revalidatie in Waalwijk ben ik weer thuis, voorzien van
een nieuwe, goed lopende heup, dank zij een prima revalidatie. En ik ben in die tijd niet vergeten,
gezien de vele kaarten, telefoontjes en bezoeken met bloemetje. Veel dank daarvoor, het heeft
zeker bijgedragen aan een goed herstel.
ABJE VAN ANDEL

Zingen in Zonnehof: de 150e keer. Op maandag 14 oktober 2019 verzorgen wij voor
de Protestantse bewoners van Zonnehof en andere geïnteresseerden een feestelijk programma met
christelijke liederen, bijbelteksten of gedichten. Alles staat in het teken van feest en dankbaarheid.
Vanaf 14.15 uur (let op: een half uur eerder dan normaal) ontvangen wij U graag met koffie, thee en
wat lekkers erbij in zaal ‘de Salon’ in Zonnehof. Na het programma blijven we nog gezellig samen
onder het genot van een drankje en een zoutje. Het feestelijke samenzijn mag duren tot 16.30 uur.
Hartelijk welkom!
LENI VAN WENSEN, TILLY DEN OUDSTEN, JANNIE VISSER
en CISSY MOHR (tel. 06 4471 8287)

Berichtje over mevrouw Van der Gouw. Mevrouw van der Gouw verblijft, na de hersenbloeding die
haar deze zomer trof, nog altijd in zorgcentrum Damast (afdeling Weefkam kamer 5). De gevolgen
daarvan zijn nog steeds ernstig; om die reden is het voor haar niet meer mogelijk om naar huis terug
te keren. Er wordt daarom gezocht naar een plaats in woonzorgcentrum Joannes Zwijsen. Recent
moest ook nog haar man Jef in het ziekenhuis (ETZ locatie TweeSteden) worden opgenomen; hij
verblijft daar nog steeds. De hele situatie valt hen en hun familie zwaar. Wilt u hen gedenken in
gebed?
Op vrijdag 18 oktober is mevrouw van der Gouw jarig (ze wordt dan 82). Ze zal een kaartje zeer op
prijs stellen.
NELLEKE LINDENBERG EN HERMAN HOOGSTAD

Aankondiging ‘Samen pannenkoeken eten – lekker en vooral gezellig. Op 16 november 2019.
Voor het ZWO project in Moldavië, BETHANIA, dat wij met Hilvarenbeek en Oisterwijk op ons
hebben genomen, willen wij u graag uitnodigen om op zaterdag 16 november met elkaar
pannenkoeken te komen eten in de Opstandingskerk, tussen 12.00 - 15.00 uur.
Moldavië, als je het goed bekijkt, ligt om de hoek maar voor de mensen die daar wonen is het een
wereld van verschil met de wereld waarin wij mogen leven. Moldavië is een erg arm land, mensen
hebben te weinig geld om rond te komen. De basisvoorzieningen zijn niet toereikend. Ongeveer een
kwart van de bevolking werkt in het buitenland, met als gevolg dat veel kinderen zonder de zorg van
hun ouders moeten opgroeien. Ook achter blijvende ouderen worden hierdoor geraakt, doordat er
te weinig verantwoord voedsel is en gebrekkige medische voorzieningen.
Wij willen met elkaar het project Bethania steunen, maar waar staat Bethania voor?
Bethania is een dagcentrum waar kwetsbare kinderen worden opgevangen en hulp krijgen. Hulp die
voor de meeste van onze kinderen heel gewoon is, zoals een veilige plek om een maaltijd te krijgen
en hulp bij het maken van huiswerk. Daarnaast wordt er psychosociale hulp geboden. Maar er is ook
aandacht voor als je jarig bent en diverse sportactiviteiten. Het lijkt zo normaal maar in Moldavië is
dat niet het geval. Met onze hulp kunnen we toch een aantal kinderen de hoop op een beter leven
en een betere toekomst geven. Er gaat ook aandacht uit naar ouderen. Er is dagopvang met
activiteiten en een warme maaltijd, ook wordt er thuiszorg geregeld voor een aantal ouderen.
Aandacht en je verhaal kwijt kunnen zijn daarbij belangrijk.
Pannenkoeken eten, lekker en gezellig, maar wel met het doel om anderen een
steuntje in de rug te geven. Wij willen een euro voor een pannenkoek vragen en
het zijn, dat mag helder zijn, heel bijzondere pannenkoeken. En ook nog inclusief
koffie, thee of limonade. Iedereen is welkom, alle grootouders met hun
kleinkinderen, de buurvrouw en de buurman, breng ze maar eens mee! Een mooie
gelegenheid om uit te dragen hoe wij kerk willen zijn, vooral een diaconale kerk,
voor iedereen. Wij willen graag veel pannenkoeken bakken!!!
Graag tot 16 november.
Namens ZWO, NIKKI IDEMA en HANS BONIS
Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met een zegenbede uit het
Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, pagina 1415.
Zegenbede over de stilte
God, luisterende God,
We danken U voor de zegen van de stilte.
De stilte van de zon die opkomt.
De stilte van de mist over de heuvels.
De stilte van het luisteren.
De stilte aan het eind van het verhaal.
De stilte tussen de tonen in de muziek.
De stilte tussen vrienden.
Amen.

Uitnodiging ‘Samen koken – Samen eten – Samen geloven’. Op vrijdag 25 oktober.

Overzicht activiteiten in de komende weken
Datum en aanvangstijd
Maandag 14 oktober 2019
14.15-16.30 uur
Woensdag 16 oktober 2019

Activiteit
Feest bij ‘Zingen in Zonnehof’:
150e keer
Koffieochtend / inloopochtend

Woensdag 23 oktober 2019

Koffieochtend / inloopochtend

Vrijdag 25 oktober 2019
17.45-20130

Wat maak je Menu –family edition,
Zie verder aankondiging in
Nieuwsbrief

Maandag 11 november 2019
15.00-16.00 uur
Zaterdag 16 november 2019
12.00-15.00 uur

Zingen in Zonnehof
Samen pannenkoeken eten!
Opbrengst is bestemd voor het ZWOproject in Moldavië

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

Zaal ‘de Salon’, Prof.
Gimbrèrelaan, zij-ingang
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)
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 / 0416-349952
Werkdagen: maandag, donderdag, vrijdag (op andere dagen verminderd bereikbaar)
Website http://www.pkn-tilburg.nl
http://www.facebook.com/pkn.tilburg.opstandingskerk
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