Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken

Nieuwsbrief
Zondag 24 januari 2021
➔ Belangrijke bericht van de kerkenraad: Goed nieuws!
Op donderdag 21 januari jl. is namens de Protestantse Gemeente te Tilburg e.o. een beroep
uitgebracht op ds. Sietske Blok als predikant in onze gemeente. Theo van de Sanden-Bout en
ondergetekende hebben haar te Schaarsbergen (waar zij woont) de beroepsbrief overhandigd
en waar nodig nader toegelicht.
Tot onze vreugde heeft ds. Blok meteen en spontaan verklaard het beroep te aanvaarden en
haar handtekening ter bevestiging daarvan gezet onder de verklaring van aanneming van het
beroep. Zij zal haar werk als predikant in deeltijd van 80% verrichten met een tijdelijke
uitbreiding naar 100% voor maximaal 5 jaar. Wanneer zij haar intrede zal doen in onze
gemeente, zal met name afhangen van het aanbod van geschikte woonruimte in Tilburg. Het
college van kerkrentmeesters (Arie Idema) zal met haar daarnaar op zoek gaan.
Ds. Blok heeft het beroep blij aanvaard en kijkt ernaar uit het werk als predikante in onze
gemeente te beginnen. Wij zullen haar daarbij zeker ondersteunen en terzijde staan om een
goede start in onze gemeente te maken. Dat geldt temeer in de huidige coronatijd, met al zijn
beperkingen en bijzondere maatregelen.
Wij zijn veel dank verschuldigd aan de beroepingscommissie voor hun zorgvuldig zoeken naar
een geschikte predikant voor onze gemeente. We beraden ons nog op een gelegenheid onze
dank aan hen over te brengen.
Ook ds. Otto Grevink zijn wij zeer erkentelijk voor zijn inzet bij de voorbereidingen voor het
openstellen van de vacature (huiskamergesprekken over het profiel van de nieuwe predikant;
richtlijnen voor toekomstgericht beleid) en voor de begeleiding als consulent van de
beroepingscommissie en de kerkenraad, op zoek naar een nieuwe predikant.
Al met al goed nieuws: wij hebben een nieuwe predikant!
Namens de kerkenraad
ABJE VAN ANDEL

Abje van Andel overhandigt officieel de beroepsbrief aan
ds. Sietske Blok. Op de tweede foto ziet u het moment dat ds. Sietske Blok het beroep naar onze
gemeente aanneemt.
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Tot nader bericht zijn alle vieringen alleen online te volgen. Op de homepage van de website
www.pkn-tilburg.nl staat de link om de viering online te volgen. Aanvang 9.30 uur.
Liturgie Opstandingskerk zondag 24 januari 2021
Vanmorgen doen Marijn Romeijn, Naomi Kollen en Annette Heinerman belijdenis. Ze hebben
ervoor gekozen in deze beperkte setting van een online-viering zonder gasten toch belijdenis te
doen. Dat vinden we extra bijzonder. We hebben samen de dienst voorbereid, helaas zonder
zang, maar met piano en mooie teksten. Op verschillende manieren leveren andere mensen hun
bijdrage aan de dienst: gemeenteleden, familieleden en vrienden, en de belijdeniscatechisanten
zelf. Samen hebben we besproken waar het hen nu om ging om belijdenis te doen. Aan de hand
van een aantal Bijbelteksten staan we daarbij stil. Afgelopen dinsdag hebben een aantal
kerkenraadsleden nog online met hen gesproken. Zo hopen we toch met elkaar om Naomi,
Annette en Marijn heen te staan. Mocht u hen een kaartje willen sturen: omdat deze
nieuwsbrief ook online staat willen we geen adressen publiceren. Maar die kunt u wel bij mij
krijgen. Stuurt u me dan een appje of een mailtje.
DS. OTTO GREVINK, 06-30565951, o.grevink@pkn-tilburg.nl
Voorganger: ds. Otto Grevink
Muziek: Maarten van den Hoven
- Voorspel: Lied 280 (‘De vreugde voert ons naar dit huis’) en lied 281 (‘Wij zoeken hier uw

aangezicht’) en ‘O kom, o kom, Immanuël’
-Welkom en korte mededelingen vanuit de gemeente door de ouderling van dienst
-Openingslied: ‘Heer, U doorgrondt en kent mij’, lied 139b
-Gebed
-Samenzang: ‘Bless the Lord my soul’, lied 103e
-Johannes 7:53 – 8:11
-Lied: ‘Halleluja’, Leonard Cohen (piano)
-Johannes 3: 1-13
-Pianomuziek
-Overweging
-Pianomuziek
-Belijdenis
-Overhandiging (door de ouderling)
-Collecten (muziek: piano)
1. Diaconie, via de betaallink (iDeal), of via IBAN NL02 INGB 0003 4444 54 (DIAKONALE RAAD VD
PROT GEMEENTE TILBURG EN GOIRLE o.v.v. diaconale collecte 24 januari)
2. Vieringen: via de betaallink (iDeal), of via IBAN NL54 INGB 0003 7000 83 (PROTESTANTSE
GEMEENTE TE TILBURG EO o.v.v. vieringen)
3. De gemeente wil ds. Otto Grevink bij zijn afscheid een cadeau aanbieden. Wij willen zoals
gebruikelijk daarvoor een inzameling houden. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL61
INGB 0004 9747 31 t.n.v. Protestantse Gemeente Tilburg e.o. o.v.v. cadeau Otto Grevink of via
de betaallink Betaallink cadeau (iDeal)
-Gebeden, stil gebed en Onze Vader
-Slotlied: ‘Geest van hierboven’, lied 675: 1,2
-Wegzending en zegen
-Pianomuziek
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De bloemengroeten uit de dienst van zondag 17 januari waren voor:
Gerard en Riekie van Alewijk, zij waren 19 januari 55 jaar getrouwd,
Jan en Rika Meijlink, i.v.m. hun gezondheid, zij herstellen goed,
Co Rijken en zijn vrouw, i.v.m. hun gezondheid, ook zij herstellen goed,
Ank de Jong, i.v.m. haar verjaardag,
Mevr Walhout – Gijssel, zij is 19 januari 87 jaar geworden.
JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl

Whatsappgroep voor berichten over online diensten
We hebben het de afgelopen maanden wel eens meegemaakt tijdens de online diensten: thuis
bleek er geen geluid binnen te komen vanuit de kerk, of het lukte niet vanuit de kerk een
livestream uit te zenden. Enkele mensen lieten ons dat dan weten, en dan verstuurde ik
berichten via Whatsapp aan een heel aantal gemeenteleden om te laten weten: even geduld,
we werken eraan! En dan konden we daarna weer verder, zonder dat veel mensen waren
afgehaakt. Afgelopen zondag merkten we ook weer dat dat even nodig was, terwijl de technici
keihard gewerkt hebben aan een oplossing.
Die berichten verstuurde ik heel gemakkelijk via een verzendlijst. Maar nu mijn vertrek
aanstaande is, hebben we een manier gezocht om toch berichten te kunnen sturen aan een
grote groep gemeenteleden. Daarom heb ik een Whatsappgroep aangemaakt ‘Opstandingskerk
Online’, speciaal voor dit soort dienstmededelingen. Dat is een groep waarin alleen berichten
kunnen worden verstuurd door de beheerders (de technici en tot 1-2 ikzelf). Dit om te zorgen
dat niemand overvallen wordt door veel berichten van meerdere gemeenteleden, maar we
helder en kort kunnen communiceren als er iets aan de hand is.
Vrijdag heb ik een eerste bericht verstuurd. Heb je dat niet ontvangen, dan zit je niet in die
groep. Wil je dat wel. Stuur mij even een appje, en dan voeg ik je toe!
ds. OTTO GREVINK, 06-30565951
Actie Kerkbalans 2021 gaat van start

Bericht van de Kerkrentmeesters en de Diaconie
Actie Kerkbalans en bijdrage diaconale projecten 2021

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een
ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding,
contact en genegenheid. En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen
komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen. Met elkaar. Dat geeft een
bijzondere band.
De jaarlijkse actie Kerkbalans gaat zaterdag 16 januari weer van start. Kerkbalans vraagt u om
te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die
elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden.
De kerkrentmeesters en de diaconie hebben besloten om in 2021 weer één gezamenlijke actie
te houden. In de brief die u binnenkort zult ontvangen, vindt u daarom twee
toezeggingsformulieren: één voor de kerk en één voor de diaconie. We hopen dat u ook dit
jaar (weer) wilt bijdragen, zodat we het werk voor én in onze gemeente kunnen blijven doen.
Een speciale dank gaat uit naar onze lopers: de vrijwilligers die de enveloppen rondbrengen en
ophalen. Een hart onder de riem voor deze lopers, nu zij door de kou op pad gaan voor onze
gemeente! In het geval uw toezeggingsformulieren niet worden opgehaald, kunt u deze
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versturen (geen postzegel nodig) in de antwoordenveloppe die u bij de brief heeft ontvangen
Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan vandaag
voor de kerk van morgen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.
Met vriendelijke groet,
ARIE IDEMA, voorzitter College van Kerkrentmeesters
JEANNE GELEIJNS, voorzitter College van Diakenen

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-tilburg.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)

Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met een gedicht voor
Annette, Naomi en Marijn die op zondag 24 januari hun geloof belijden. Het gedicht is
geschreven door Rita Balder-Glas, via www.gedichtensite.nl
De HERE heeft voor jou gekozen
beloften bij je doop gedaan
nu mag je openlijk getuigen
met heel je hart in Jezus naam
beloven dat je Hem zult volgen
je laten vinden waar Hij is
Zijn goede werk in jou begonnen
Gods wonder, jouw belijdenis
met hart en ziel mag jij genieten
van hemels brood en klare wijn
bron van troost en jubelstemming
voor allen die hier samenzijn!
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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)
Website http://www.pkn-tilburg.nl
http://www.facebook.com/pkn.tilburg.opstandingskerk
Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: NL54 INGB 0003 7000 83
Rekeningnummer Diaconie: NL02 INGB 0003 4444 54
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