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Welkomstboeket van de gemeente voor ds. Sietske Blok 
Morgen, zaterdag 27 februari, kunt u tussen 10.00 en 12.30 uur 1 bloem, met 
daaraan een kaartje met een persoonlijke welkomstgroet, afgeven in de 
Opstandingskerk. Alle bloemen bij elkaar worden zondag aan ds. Blok aangeboden. 
 

 

 
Nieuwsbrief 

Zondag 28 februari 2021 
BEVESTIGING EN VERBINTENIS DS. SIETSKE BLOK 

 
 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 28 februari 2021, 2e zondag van de 40dagentijd.  

In deze dienst vindt de bevestiging en verbintenis aan onze gemeente plaats van  
ds. Sietske Blok 
Voorgangers: ds. Otto Grevink en ds. Sietske Blok 
Ambtsdragers: Femke Bos en Rik de Jong 
Muziek: Helga Janssens-Baan plus gemeenteleden 
 
In deze Nieuwsbrief is de de korte versie van de liturgie opgenomen. Op de homepage van de 
website staat de uitgebreide versie met daarin alle teksten die worden uitgesproken bij ‘de 
dienst van bevestiging’. 
 

-Woord van welkom namens de kerkenraad 

-We horen Lied 280 De vreugde voert ons naar dit huis, vers 1, 2, 3, 5. 

-Bemoediging  

-Gebed  

-We luisteren naar : Tu sei sorgente viva, van Taizé 
Vertaling: U bent de bron van leven , U bent vuur, warmte en licht , kom heilige Geest, kom     
heilige Geest 

 
+Dienst van bevestiging 
  Door ds. Otto Grevink 

 1e onderdeel: Opdracht 

 2e onderdeel: Gelofte 

 3e onderdeel: Verbintenis 

 4e onderdeel: Aanvaarding en Verwelkoming 

-We luisteren naar Lied 974 Maak ons uw liefde God tot opmaat,  vers 1,2 
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+Dienst van het woord 
-Groet 

-Gebed  

-Moment met de kinderen , filmpje 

-1e Lezing: Psalm 23 
-We luisteren naar Heer onze heer , hoe zijt gij aanwezig   Lied 275, vers 1, 2, 3. 
-2e Lezing: Marcus 14:1-11    

-We luisteren naar Lied 321 Niet als een storm, als een vloed, vers 1, 2, 5, 7. 

-Overweging  

-We luisteren naar: Wek mijn zachtheid weer, Lied 925 
-Voorbeden  

Pianospel – met gesproken acclamatie 
Heer doe meer dan wij kunnen bidden. 
Heer doe meer dan wij kunnen denken. 
Laat uw kracht zien. 
Laat uw liefde merken. 

-Stilte 
-Onze Vader  
-Afkondiging van de collecte en de bloemen 
 Tijdens het collectemoment wordt er muziek gespeeld 

 

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 28 februari)  

2. Vieringen: via betaallink (iDeal), of via IBAN NL54 INGB 0003 7000 83 (PROTESTANTSE 

GEMEENTE TE TILBURG EO o.v.v. vieringen) 
 

-Slotlied.  Lied 600  Licht, ontloken aan het duister, vers 1, 2, 3, 5 

-Zegen  
-Woord aan de voorzitter 
 

Hallo kinderen, 
In het filmpje van de Zandtovenaar zien jullie het verhaal van de herder en zijn 
schapen. Met de komst van ds. Sietske Blok hebben wij weer een nieuwe 
herder gekregen. En wij zijn dan de schaapjes van de Opstandingskerk. 
Jullie kunnen ook zelf een schaapje knutselen; hoe dat moet vertelt Femke tijdens de 
kerkdienst. De volgende materialen heb je nodig: een wc rolletje, watten en lijm. 
Onderaan deze Nieuwsbrief staat ook nog een leuke kleurplaat voor jullie! 

 
 

 Liturgische bloemschikking Veertigdagentijd, Stille Week en Pasen 
De bloemschikkingen zijn geïnspireerd op het thema van de Veertigdagentijd 

campagne van Kerk in Actie: “Ik ben er voor jou”. Elke zondag staat er een ander 

werk van barmhartigheid centraal, Mattheüs 25: 35,36. 

De basisschikking bestaat uit verschillende onderdelen die gezamenlijk een open 
hart vormen. Het woord ‘hart’ is terug te vinden in barmhartigheid. Het hart dat 
open staat voor een ander, het hart dat de ander ziet, medelijden heeft en zich 
over de ander ontfermt. ‘Open’ omdat het gaat om de ander, open in de zin van 
benaderbaar. Zorgen voor elkaar vanuit liefde, genadig leven. Het is alsof de 
schrijver wil zeggen: breng je binnenste naar buiten.  
 
 

 

 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=Olqn6c98sZWHHHYL2DOZ6rQTnbLdC1SO
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=T25AvTzImrUZ3X9cf1XElHM16JZWETGQ
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2e zondag Veertigdagentijd 
De 2e Veertigdagentijd schikking gaat over de dorstigen laven naar Mattheus 25: 
35. 
Een ander te drinken geven, letterlijk ‘water’ of van ‘het levende water’, 
uitgebeeld door glazen die gevuld worden met water waarin de bloemen van de 
blauwe hyacint drijven. De blauwe kleur verwijst naar het spirituele, de verbinding 
tussen hemel en aarde. De vorm van het open hart bestaande uit boomstammen 
en glazen wordt geaccentueerd door een geregen ketting van hyacinten bloemen. 
 

Toelichting voor de viering  
Voor miljoenen mensen is een nog groter gebrek aan goed drinkwater dagelijkse realiteit. Een 
mens zonder drinken wordt dorstig, raakt uitgeput. Barmhartig ben je als je er dan bent om 
diegene van water te voorzien. In de Bijbel is dorst vaak ook de dorst naar God. Bijna poëtisch 
lopen de beelden door elkaar, zoals in Psalm 42: zoals een hert dat naar water snakt, verlangt de 
dichter naar God. En als Jezus bij een waterput een vrouw uit Samaria tegenkomt, wordt zijn 
vraag naar water gaandeweg een vraag naar de vrouw zelf. Ook dat is dorst laven: kijken waar 
mensen droog zijn komen te staan en hoe het komt dat de vreugde weg lijkt. In navolging van 
Jezus laven we wie dorst heeft. Door mee te helpen mensen van water te voorzien, door te 
zorgen voor de ziel. 

 

Namens Taakgroep Eredienst 
JESSICA HAGOORT DE ANNELIES VAN WIJK 
 

 Petrus-veertigdagentijdkalender te vinden op de website  
Het thema van de kalender is dit jaar 'Ik ben er voor jou’, en behandelt wekelijks één van de 
zeven werken van barmhartigheid.  
In de kalender vindt u elke dag een bijbeltekst en een korte overdenking. De online kalender 
biedt bovendien verschillende extra’s, zoals interviews met de predikanten die een bijdrage 
leverden aan de kalender, tips voor de vastentijd en passende gebeden. 
Zie www.pkn-tilburg.nl, op de homepage. 
 
De bloemengroeten uit de dienst van zondag 21 februari waren voor: 

• Mevrouw Kludas-Ernst, zij werd op 21 februari 83 jaar geworden, 

• Mevrouw Loode-La Faille, zij werd op 16 februari 93 jaar geworden, 

• Mevrouw Swier, zij werd op 16 februari 81 jaar geworden, 

• Mevrouw Westplat, zij vindt het leven moeilijk in deze tijd, 

• Er is een kaart gestuurd naar de heer Feenstra in Poppel, hij werd op 16 februari 81 jaar.  
JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl 

 
 Honing- en wijnverkoop voor ons ZWO-project Bethania in Moldavië. U kunt de wijn en/of de 

honing nog bestellen tot 10 maart aanstaande. 
Beste gemeenteleden, 
Het is pas kort 2021 en er kan weinig met al de nodige maatregelen. Ook in Moldavië is het virus 
actief. De centra van Bethania voor ouderen en kinderen zijn dicht. Bethania brengt nu 
bezoeken en eten aan eenzame ouderen.  
We leven als SaGe-gemeenten ook dit jaar mee met de mensen van Bethania in Moldavië en 
willen hen graag steunen omdat: 

- Verspreiding van ziekte in Moldavië zoveel moeilijker tegen is te houden; 

- De zorg zoveel minder vraag aan kan;  

- Mensen te weinig hebben om de ziekte aan te kunnen; 

- Isolement en deze kwetsbaarheid het leven voor deze mensen zwaar maakt.  

In de 40dagentijd starten de SaGegemeenten Oisterwijk, Hilvarenbeek en Tilburg een wijn- en 
honingverkoop: 
 

http://www.pkn-tilburg.nl/
mailto:jeanne.geleijns@ziggo.nl
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Wijnverkoop 
Over bijna 40 dagen is het Pasen. We kijken vooruit naar een mooi feest. Wat is het heerlijk om dan een 
flesje wijn open te trekken. Deze keer kan dat met wijn uit Moldavië. De opbrengst gaat dan ook nog naar 
een goed diaconaal doel; nl. ons project met Bethania in Moldavië. 
 
Moldavië is al eeuwen een erkend wijnland met heerlijke en ook lokale wijnen. Tot voor kort waren deze bij 
ons nog onbekend. De ZWO kan via een importeur tegen inkoopkosten deze wijn aanschaffen.  
Het gaat om twee soorten witte en twee rode wijn en/of een Rose. 
 

Keuze   Prijs 

 
A 

 Wit 
 
 
Een frisse Sauvignon Blanc 
 
 
(€ 3,00 is voor Bethania) 

 
 
 
€ 8,50 

 
B 

 

Wit 
een wat duurdere, maar unieke  
Feteasca Regala / Riesling  
(dit is een blend van 2 druiven,  
waarvan de Feteasca Regala een inheemse druif is) 
 
(€ 3,20 is voor Bethania) 

 
 
 
€ 11,50 

 
C 

 

Rood  
 
 
Een alom bekende, lichte Merlot 
 
 
(€ 3,00 is voor Bethania) 

 
 
 
€ 8,50 

 
D 

 

Rood 
 
een wat duurdere Feteasca Neagra  
(deze wijn is gemaakt van een inheemse druif en zeer 
gewaardeerd) 
 
 
(€ 3,20 is voor Bethania) 

 
 
 
€ 11,50 

 
E 

 

Rose (malbec syrah)  
 
Het aroma is  van deze Rose is zacht met tinten van 
rijpe aardbeien, frambozen en romige tinten.  
De smaak van de wijn is fris met heldere bessentinten. 
Een unieke rosé met een pittig karakter. 
(€ 3,00 is voor Bethania) 

 
 
 
 
€ 8,50 
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Keuze   Prijs 

 
F 

  
 
500gr knijpfles.  
 
 
 
(€ 2,25 is voor Bethania) 

 
 
€ 8,00 

 
G 

  
 
250gr cadeauknijpfles  
(leuk om weg te geven, verschillende thema’s).  
 
(€ 2,31 is voor Bethania) 

 
 
€ 5,50 

NB: Wegens een mislukte oogst van de Acacia, is de levering van honing beperkt. 
 

 

Bestellen: 
U kunt de wijn en de honing tot 10 maart bestellen bij  Nikki Idema (nikki.j.idema@gmail.com) 
of bij Hans Bonis (hansbonis@ziggo.nl) of via  ZWO-Oisterwijk@hotmail.com.  
Stuur ons een mailtje waarin u duidelijk vermeldt uw naam, adres en woonplaats en  
welke wijn (A ;B ;C ;D ;E) en/of honing (F ;G ) u wilt bestellen en hoeveel flessen u wilt hebben. 
Natuurlijk kunt u  ook bestellen voor familie en vrienden. 
 

LET OP: Bij aankoop van minimaal 4 flessen krijgt u € 1,00 korting per fles.  
Dat mogen ook 4 verschillende soorten wijn zijn. 
Vervolgens krijgt u van de diaconie een rekening toegestuurd. Bij uw betaling vermeldt u: wijn- 
en honingverkoop Moldavië 
 

Als wij de bestelling binnen hebben, krijgt u bericht wanneer uw bestelling kan worden 
afgehaald of geleverd.  
 

Voor meer informatie kunt u bellen met Jantsje Bakkeren 06-22856358, Digna Cusell  
06-13611538 of Nikki Idema 06-43845816. 
Informatie over deze wijnen,  zoals een proefnotitie, vindt u op de website www.promoldavie.nl  
 

Wilt u geen van deze producten kopen, maar wilt u ons wel steunen? 
Dat kan, heel graag zelfs! Maak uw bijdrage over op Rekeningnummer NL02 INGB 0003 4444 54 
t.n.v. Diaconie Protestante kerk Tilburg o.v.v. gift Moldavië.  
 
Namens de diaconie en de ZWO, 
Digna Cusell (Hilvarenbeek), Hans Bonis en Nikki Idema (Tilburg), Hans Zaaijer, Jantsje Bakkeren 
en Marieke Traksel (Oisterwijk 
 

 Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met een gebed uit de 
Bezinningsbrochure ‘Spreken met God’ van de Raad Van Kerken in Nederland. 

mailto:nikki.j.idema@gmail.com
mailto:hansbonis@ziggo.nl
mailto:ZWO-Oisterwijk@hotmail.com
http://www.promoldavie.nl/
https://www.promoldavie.nl/product/3164192/bee-series-bee-well-soon-250gr-acacia
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Zegen voor mij, o God, 
de aarde onder mijn voeten. 
Zegen voor mij, o God, 
de weg waarop ik ga, 
Zegen voor mij, o God,  
wat mijn verlangen zoekt, 
U die in eeuwigheid bent, 
zegen voor mij mijn rust. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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) 
 
Predikant (vanaf 1 maart 2021): ds. Sietske Blok. E-mail: dssietskeblok@gmail.com of per 
telefoon 06 12258453 

 
Voor uitvaarten kunt u contact opnemen met mw. Cissy Mohr, via e-mail: cissymohr@hotmail.com of 
telefonisch via telefoonnummer 06 44718287  
  
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 

foto van de liturgische bloemschikking van zondag 
21 februari jl., de 1e zondag van de 40-dagentijd 

 
 

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