Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken

Nieuwsbrief
Zondag 19 mei 2019
o

Eredienst van zondag 19 mei 2019: Kind & Jongerenviering
Wat is jouw grootste schat? Wat wil jij voor altijd bewaren? En waar ben jij het zuinigst op? Hier
gaan we over zingen, kijken, praten en knutselen in de Kind&Jongerenviering van deze zondag. Met
de jongeren gaan we in gesprek terwijl de kinderen hun eigen schatkistje mogen kleuren en vullen.
En... Er ligt een schat in de kerk verborgen... Wat zou daarin zitten? Graag tot zondag!
Voorganger: ds. Otto Grevink
Lezing(en): Mattheüs 13: 44
Thema: Wat is jouw grootste schat?
Er is oppasdienst, kindernevendienst en brug
De 1e collecte is bestemd voor de Stichting Noodzaak in Tilburg
De 2e collecte is bestemd voor onze kerkgemeenschap
Plaats van samenkomst: Opstandingskerk
Adres: Prof. Cobbenhagenlaan 8 / hoek Waringinlaan, 5037 DC Tilburg
De bloemen uit de dienst van zondag 12 mei zijn, met een hartelijke en bemoedigende groet van de
gemeente, gebracht naar de heer Henk Appelo.

o

Bericht van overlijden. Op vrijdag 10 mei 2019 overleed mevrouw J.J. (Hannie) Gaakeer, in de
leeftijd van 70 jaar. Het afscheid vond plaats op donderdag 16 mei jl. in het crematorium aan de
Karel Boddenweg. Aansluitend was de begrafenis op begraafplaats Vredehof. Namens onze
gemeente onderhield mevrouw Ria van der Linden de contacten met mevrouw Gaakeer.

o

Gemeenteberaad op 20 mei 2019
De kerkenraad nodigt u uit voor het Gemeenteberaad op maandag 20 mei 2019, van 20.00 – 21.30
uur in de Opstandingskerk. Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten bij een hapje en een
drankje. Vanaf zondag 12 mei ligt de agenda en het verslag van het vorige Gemeenteberaad voor u
klaar in de kerk. Ook op onze website vindt u op de homepage informatie over het Gemeenteberaad
van 20 mei.
Agenda
1. Opening ds. D.J. Bierenbroodspot
2. Welkom en mededelingen mevr. A. van Andel
3. Verslag Gemeenteberaad d.d. 19 november 2018
4. Hoe gaan we als kerk verder: zie onderstaande aantekeningen van ds. O. Grevink
Hoe gaan we verder?
Een predikantsvacature is een kans om met elkaar te kijken hoe we verder willen gaan. Die vraag
stellen is eens in de zoveel tijd sowieso goed. Van de antwoorden maken we dan weer nieuw
beleid. En dat is nu ook zo: binnenkort moeten we weer een beleidsplan maken. En daarom is het
goed met elkaar in gesprek te gaan over welke keuzen we willen maken, en wat de
consequenties daarvan zijn voor het profiel van de professional(s) dat we daarbij zoeken. In

kerkblad en nieuwsbrief kunt u lezen over de vorderingen van de werkgroep Opstandingskerk
2030 en over de huiskamerbijeenkomsten waar u met elkaar in gesprek kunt gaan over de
toekomst van onze kerk.
Op het gemeenteberaad gaan we even naar buiten. We gaan kijken naar hoe andere gemeenten
naar hun toekomst kijken. We doen dat met de korte film 'Verder' die voor de Protestantse Kerk
is gemaakt ter gelegenheid van 500 jaar protestantisme. Is het protestantisme alleen iets van het
verleden en kan het ook iets van de toekomst zijn? En wat zijn dan mogelijkheden? Dit
'buitenperspectief' helpt ons om vervolgens ook naar onszelf te kijken. Is in de verhalen van
andere gemeenten ons iets opgevallen over onszelf? Aan de hand van een aantal thema's gaan
we daarover in gesprek.
Het gemeenteberaad is dus aanvullend op de huiskamerbijeenkomsten. Op het gemeenteberaad
kijken we meer 'van buiten', op de huiskamerbijeenkomsten 'van binnen' in kleinere groepen.
Praat u mee? We zijn heel benieuwd naar wat u en jij ziet bij andere gemeenten en bij ons!
5. Rondvraag
6. Sluiting ds. O. Grevink
AVE-activiteit op woensdag 22 mei a.s. naar Baarle-Hertog
Op woensdag 22 mei a.s. brengen we een bezoek aan het vernieuwde Kaarsenmuseum te BaarleHertog,
Aanmelden graag vóór 20 mei a.s. We verzamelen ons om 13.00 uur bij de Opstandingskerk,
waarvan we vertrekken. In het museum zullen we door een gids worden rondgeleid.
Voor dit uitstapje vragen we u een bijdrage van € 7,-. Mocht u een vervoersprobleem of mogelijk
een andere vraag hebben, dan graag even een telefoontje naar Johan de Vos (tel. 4680350).
JOHAN DE VOS

o

Huiskamerbijeenkomsten over Kerk2030
Met het oog op de invulling van de vacature na het vertrek van ds. Ruth Jellema naar Oss, zijn we
een bezinningstraject gestart over de toekomst. Dat bezinningstraject willen we in de gemeente
laten plaatsvinden. Zo vormen we samen een idee van welke richting we met elkaar op willen en
wat voor professional(s) we daarbij nodig hebben.
Denk en praat mee over de toekomst van onze kerk, zodat we samen ook tot een
goed profiel kunnen komen voor een nieuwe professional voor onze kerk.
U kunt zich met een telefoontje opgeven bij het gastadres bij u in de buurt, of
verder weg, als u dat beter uitkomt.
De volgende huiskamerbijenkomsten zijn gepland:
- Woensdag 22 mei: Goirle, Groenewoud, Riel, bij Inez Kluvers, 06 52313723, van
20.00-21.30u
- Woensdag 29 mei: Koffieochtend Opstandingskerk, gebruikelijk tijd (10.00-11.30u)
- Dinsdag 4 juni: Zand en Wandelbos: bij Truus Linkels, 013 4680459, van 20.00-21.30u
- Woensdag 5 juni: Tilburg Reeshof (Dalem Zuid), bij Ankie Visser, 013 5718600, van 20.00-21.30u
- Dinsdag 11 juni: Zorgvlied, de Blaak, bij Wim en Marjan de Kwaasteniet, 013 4633044,
van 20.00-21.30u
- Woensdag 12 juni: Noord, bij Jeanne en Meeuwis Geleijns, 013-4554480, van 20.00-21.30u
- Woensdag 19 juni: Reeshof H-V, bij Mariëlle Bekkers, 06-28068743, van 20.00-21.30u
DS. OTTO GREVINK

o

Rekening 2018 ligt ter inzage in de kerk
De kerkenraad stelde in de vergadering van 8 april 2019 de rekening 2018 voorlopig vast. In De
Leidraad is de rekening in samenvatting gepubliceerd en van zondag 12 tot en met zondag 19 mei
2019 ligt de rekening 2018 in zijn geheel ter inzage in de Opstandingskerk.

Voor vragen over de jaarrekening kunt u in deze week telefonisch contact opnemen met de
penningmeester, de heer Wijnand van der Linden. Telefoon 013-544 7136. Schriftelijke reacties
kunnen worden gestuurd aan de scriba van de kerkenraad.
Indien er geen bezwaren zijn ontvangen stelt de kerkenraad in zijn vergadering van 17 juni 2019 de
jaarrekening 2018 vast. Vervolgens wordt de rekening ter controle aangeboden aan het Classicaal
College voor de Behandeling van Beheerszaken in Noord Brabant-Limburg.
o

Gezamenlijke Hemelvaartviering op 30 mei 2019 in Oisterwijk. Intekenlijst Hemelvaartontbijt.
Op donderdag 30 mei is er in de protestantse kerk in Oisterwijk een gezamenlijke
Hemelvaartsviering met de gemeentes Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg. Om 9.00 uur beginnen
we met een gezamenlijk ontbijt. Om 10.15 uur begint de viering waarin ds. Winanda de Vroe uit
Oisterwijk voorgaat.
U kunt zich opgeven voor het ontbijt door een mail te sturen naar scriba@pkn-oisterwijk.nl of door
in te tekenen op de lijst die vanaf zondag 12 mei in de kerk ligt.
Iedereen is van harte welkom.

o Samen bidden. Dinsdagavond 19.00 uur, een moment van bezinning in deze drukke wereld die
constant om onze aandacht vraagt. Een stiltemoment met aandacht voor God, samen Zijn
aanwezigheid ervaren. Wekelijks bidden wij in de bezinningsruimte van onze kerk. Beginnend met
het lezen uit de bijbel, een korte bespreking en bidden voor de gemeente en dat wat ons bezig
houdt. Bemoedigd, gehoord, gesteund door de woorden van de Heer. U bent van harte uitgenodigd
om met ons mee te doen.
Lucas 11: 9-10
9En Ik zeg u: Bidt en u zal gegeven worden; zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan
worden. 10Want een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt, hem zal opengedaan
worden.

Met vriendelijke groet,
Anton de Natris
T: 06 112 155 30
E: email@antondenatris.nl
o
2 april
7 april
14 april
18 april

Opbrengst collecten april 2019
Bachfilm
€ 71,00
Kerk in Actie / SAGE
€ 149,75
Eigen gemeente
Eigen gemeente / jeugdwerk
Diaconie
€ 118,45
Passieviering
Passieviering
Voedselbank
€ 152,50
Eigen gemeente (50%)

€ 83,64
€ 169,85
€ 330,25
€ 39,88

KIA Paascollecte
Diaconie

€ 256,26
€ 141,12

Witte Donderdag

21 april
28 april
o

€ 316,67
€ 118,99

Eigen gemeente
Missionair werk

Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met het eerste couplet van het
slotlied van de viering van zondag 19 mei. Dit is lied 472 uit de bundel Hemelhoog, gezongen op de
melodie van ‘Land of Hope and Glory”:
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.
Wat wij hier beleden samen met elkaar.
Aan uw daag’lijks leven, uw gezin, uw werk.
Wilt u daaraan geven, daar bent u Gods kerk.
Ga nu heen in vrede, ga en maak het waar.

o

Overzicht activiteiten in de komende weken
Datum en aanvangstijd
Maandag 20 mei 2019
Aanvang 20.00 uur
Dinsdag 21 mei 2019
19.00 - 19.30 uur
Woensdag 22 mei 2019
10.00 - 11.30 uur
Woensdag 22 mei 2019
Vertrek 13.00 uur

Zaterdag 25 mei 2019
13.00 tot 18.00 uur
Dinsdag 28 mei 2019
19.00 - 19.30 uur
Woensdag 29 mei 2019
10.00 - 11.30 uur
Donderdag 30 mei 2019
9.00 uur: aanvang ontbijt
10.15 uur: aanvang viering
Maandag 10 juni 2019
TWEEDE PINKSTERDAG

Activiteit
Gemeenteberaad
Samen bidden in de bezinningsruimte van de
Regenboogzaal
Koffieochtend / inloopochtend
AVE-uitstapje naar Baarle-Hertog
Contactpersoon: Johan de Vos, tel. 4680350
Koorinspiratiedag Hilvarenbeek
Samen bidden in de bezinningsruimte van de
Regenboogzaal
Koffieochtend / inloopochtend
GESPREK OVER DE TOEKOMST
VAN ONZE KERK, o.l.v. ds. Otto Grevink

Locatie, bijzonderheden
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Willibrorduskerk, Diessen
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Gezamenlijke Hemelvaartviering in het
Lodewijkskerkje in Oisterwijk

Kerkstraat 64, Oisterwijk

I.v.m. Tweede Pinksterdag is er in juni géén
‘Zingen in Zonnehof’

Zaal ‘de Salon’, Prof.
Gimbrèrelaan, zij-ingang

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)
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

