
 

 

 

       

 
 
 

Nieuwsbrief 
Zondag 28 juni 2020  
 

 Bij de kerkdienst van zondag 28 juni 2020 (live te zien via www.coronaviering.nl/live om 9.30u)  
Whatsapp-nummer voor gebeden en betaallinks: 06-12705929 

 
Liturgie van zondag 28 juni 2020 
“Ik weet dat er een God is die van mij houdt, die mij beschermt en voor mij zorgt. Hij heeft engelen 
naast mij gezet, engelen van vlees en bloed die mij helpen, fysiek en geestelijk.” Dit vertelt Maria uit 
Colombia naar aanleiding van de gevolgen die de corona-maatregelen hebben voor haar leven. 
Na maanden van forse corona-maatregelen lijken wij nu weer echt ruimte te krijgen. Daar mogen 
we dankbaar voor zijn, zeker als in andere delen van de wereld de epidemie zijn piek nog niet 
voorbij lijkt te zijn. De gevolgen zijn bovendien in minder ontwikkelde gebieden en in 
veelomvattender. Een lockdown betekent geen werk, en dus geen inkomen, en dus geen eten. 
Naast de coronaramp die zoveel aandacht krijgt voltrekt zich een stille ramp van honger, armoede, 
uitbuiting, en huiselijk geweld. We willen in deze dienst daarvoor bidden, en aandacht geven aan de 
partnerorganisaties van Kerk in Actie die de bevolking ter plekke proberen te helpen. De dienst 
wordt geen goededoelenpraatje, maar een dienst met korte verhalen van mensen over hun leven en 
hun hoop en geloof, met hun gebeden, en met onze muziek en onze gebeden om hoop en 
verlichting van de nood. Met beelden uit de gebieden, zodat de mensen ook echt een gezicht 
krijgen, en woorden van God van troost en bemoediging.  
 
Intro 
Lied: ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ (lied 601: 1) 
Welkom  
Lied: ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’ (lied 601: 2 en 3) 
Lied: ‘Heer, herinner U de namen’ (lied 730: 1) 
Verhaal van Shane uit Zuid-Afrika 
Refrein lied 1003 ‘Komt er God een nieuwe morgen’ 
Lezing: Job 42: 1-6, 10 
Gebed 
Lied: ‘Zoekend naar licht’ (lied 1005: 1,2,3,5) 
Verhaal van Maria uit Colombia 
Refrein lied 1003 ‘Komt er God een nieuwe morgen’ 
Verhaal van Judith uit Colombia 
Refrein lied 1003 ‘Komt er God een nieuwe morgen’ 
Lezing: Jeremia 33: 10-11 
Gebed 
Lied: ‘Wat vraag de Heer nog meer van ons’ (lied 992) 
Lezing: psalm 67 
Lied: ‘Heel de aarde jubelt en juicht’ (lied 67a: 1,2) 
Meditatie 
Lied: ‘Heel de aarde jubelt en juicht’ (lied 67: 3,4) 
Gebeden, stil gebed, steeds afgesloten met: 
Lied: ‘Blijf met uw genade bij ons’ (lied 256) 
Gesproken Onze Vader 
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Collecten 
1. Ontheemden in Colombia (Kerk in Actie), via de betaallink (iDeal), of via IBAN NL02 INGB 0003 

4444 54 (DIAKONALE RAAD VD PROT GEMEENTE TILBURG EN GOIRLE o.v.v. Kerk in Actie)  

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

(PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO o.v.v. coronaviering) 

 
Lied: ‘Swing low, sweet chariot’  
Zending en zegen 
Lied: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ (lied 406) 
 
Betrokken bij de dienst zijn: Marijn Romeijn en Vincent Bonis (techniek), Chiel Paans (piano) en 
Rieke Oosterhuis (zang), Hans Bonis, Meggy van Oudenhoven en Nikki Idema (diaconie) Gert van 
Staalduinen (ondertiteling (op afstand)), Rik de Jong (beheer Whatsapp (op afstand)), Sandra 
Gaakeer (filmmontage (op afstand)), ds. Otto Grevink (voorganger). 
 
De eerste collecte is voor Kerk in Actie:  Help een stille coronaramp voorkomen 
Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in bijvoorbeeld Azië en Afrika lijkt het 
aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt zich hier een ramp die nog veel grotere 
gevolgen kan hebben. Door de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, 
geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en dood dreigen. Kerken staan op 
zodat mensen niet omkomen. Sta ook op, geef gul en help deze stille coronaramp voorkomen. 
Kerk in Actie wil kerken wereldwijd ondersteunen met: 
1. Voedsel aan de meest kwetsbaren 
2. Hygiënepakketten 
3. Medische zorg 
4. Financiële steun aan de meest kwetsbaren 
5. Preventiecampagnes 
Uw bijdrage kan het volgende betekenen: 

• Voor 8 euro kan de kerk in Zuid-Afrika een hygiënepakket uitdelen. 

• Voor 10 euro krijgen ouderen in Moldavië een voedselpakket. 

• Voor 11 euro krijgen ouderen in Moldavië een maand medicijnen en medische 

hulpmiddelen. 

• Voor 20 euro wordt een familie in Indonesië een maand met voedsel ondersteund. 

• Voor 22 euro krijgt iemand in Zuid-Afrika een uitgebreid basisvoedselpakket. Een heel gezin 

steunt u met 132 euro. 

• Voor 25 euro kan een gezin in Colombia met medicijnen worden geholpen. 

• Met 30 euro kan een jongere met HIV in Rwanda een maand eten. 

• Voor 38 euro krijgen ouderen in Palestina een hygiënepakket. 

U kunt tijdens de collecte, eerder of later, uw bijdrage geven via deze de betaallink (iDeal), of via 
IBAN NL02 INGB 0003 4444 54 (DIAKONALE RAAD VD PROT GEMEENTE TILBURG EN GOIRLE o.v.v. 
Kerk in Actie)  
   
De wekelijkse bloemengroet vanuit de gemeente is in deze periode van het Coronavirus vervangen 
door een bloemengroet in de vorm van een mooie kaart. De afgelopen week hebben de volgende 
mensen een kaart ontvangen: de heer Pierre Zeijen, de heer J. de Vries, de heer N. Schaap, mevrouw  
J. Gaakeer en mevrouw J. de Jong – Gelderman. 
  

 Bericht van de Taakgroep Pastoraat: 
- De koffie ochtenden gaan weer van start 
Op woensdagmorgen 1 juli gaan we weer beginnen met de wekelijkse koffieochtenden in de 
Opstandingskerk, van 10.00 uur tot 11.30 uur. 
Ds. Annemarie Hagoort en mevrouw Cissy Mohr zullen op deze eerste ochtend aanwezig zijn en u 
samen met het team van koffieschenkers, weer van harte welkom heten. 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=tbNNxgrDcYx7XQESLAcCZcxfNzvfLx6Q
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=iwFqNukirTKixixN4IcBZvbe5JupHdKC
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=tbNNxgrDcYx7XQESLAcCZcxfNzvfLx6Q


 

Wat fijn dat er weer ruimte is om elkaar te ontmoeten en dat we met elkaar 
kunnen praten over de afgelopen maanden. Wat een moeilijke tijd hebben 
we achter ons liggen. Maar, voorzichtigheid blijft geboden! 
U bent het niet gewend, zeker niet in de kerk waar we elkaar weer zo graag 
nabij willen zijn, maar we dienen we ons wel aan een aantal afspraken te 
houden, wat betreft afstand  en hygiëne. We houden ons hierbij aan de 
richtlijnen van het RIVM. Er is nl. een protocol. 
Bij binnenkomst vindt u de mogelijkheid om uw handen te ontsmetten en de 
ruimte is zo ingericht dat we ons aan de regel van 1,5 meter afstand kunnen 
houden. 
Maar, en dat is volgens protocol echt verplicht, u dient zich van te voren aan 
te melden! U kunt uw komst melden bij mevrouw Nelly Bonis, op 
telefoonnummer 013- 5343504, b.g.g. tel. 06-12208364. 
We hopen we u aanstaande woensdag weer te zien. Wij zien er naar uit, U 
ook? 
Namens al diegene die zich weer willen gaan inzetten voor deze gezellige ochtenden, 
mevrouw CISSY MOHR 
 

- ‘Het liefste lied’ 
Op zaterdag 4 juli 2020 wil de Taakgroep Pastoraat een bijeenkomst in de kerk organiseren , met de 
naam ‘Het liefste lied’. 
Wat is uw lievelingslied, uit welk lied haalt u troost of kracht of welk lied heeft voor u een speciale 
betekenis? 
U kunt zich opgeven voor deze middag en uw favoriete lied, met eventuele toelichting waarom u 
voor dit lied heeft gekozen, doorgeven aan de ouderlingen pastoraat Cissy Mohr of Theo van de 
Sanden-Bout. 
Omdat er niet gezongen mag worden willen wij deze liederen samen met u beluisteren.  
Komt u ook? 
Wanneer:  zaterdag 4 juli 2020;  we beginnen om 14:00 uur. 
Waar:        In de Regenboogzaal van onze Opstandingskerk 
Opgeven bij:  Theo van de Sanden-Bout: matheusbout@gmail.com // tel.06-22929948 of   
Cissy Mohr: cissymohr@hotmail.com // tel. 06-44718287 
Opgeven voor 29 juni! 
Voor vragen kunt u natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen; wij kunnen helaas geen vervoer 
voor u regelen. 
(Let op er is deze middag plaats voor 30 personen. Aanmelden  is verplicht  i.v.m. met de regels en 
protocollen die wij moeten volgen voor bijeenkomsten in de kerk.) 
 
Met vriendelijke groet,  
CISSY MOHR en THEO VAN DE SANDEN-BOUT 

 
 Het digitale prikbord ‘Hoe gaat het met u en met jou’.  

Stuur voor donderdag 18.00u uw bericht naar Theo van de Sanden-Bout: matheusbout@gmail.com 
of bel hem op als u geen email kunt sturen: 06-22929948 (bij voorkeur ’s avonds). 
 
-Onderstaande foto is gemaakt tijdens de Emmaüswandeling van woensdag 24 juni jl. 
Vindt u het ook leuk om een keer mee te wandelen? 
De komende woensdagen wordt de wandeling ook weer georganiseerd. Bij een Emmaüswandeling 
gaan mensen twee aan twee onderweg om met elkaar te praten over de bijbeltekst van de komende 
zondag en alles wat je daarbij bedenkt. Zo’n wandeling duurt ongeveer een half uur. 
Wanneer: woensdagavond 
Waar: in de Warande, we verzamelen bij La Grotto, de zwarte kubus annex café,  
                     Oude Warande 3. 
Hoe laat:     We verzamelen vanaf 20.15 uur, om 20.30 uur start het programma: een welkom, we 

lezen een stukje uit de Bijbel, en met die tekst in de hand  wandelen we weg. Alles met 

mailto:matheusbout@gmail.com
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inachtneming van 1,5 meter afstand. Om 21.10 ongeveer komen alle tweetallen weer 
terug, we wisselen e.e.a. uit en gaan weer naar huis. 

Drinken:      Je kunt zelf drinken voor die avond meenemen. 
Toilet:          Er zijn geen toiletten. 
 
Namens de taakgroep pastoraat, 
THEO VAN DE SANDEN-BOUT (06 22929948) en ATIE DE VOS (06 83393397) 

   
 

 
 
 

 Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met de woorden van Lied 1006 
uit het Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk. 
 

Onze Vader in de hemel 
 

Onze Vader in de hemel, 
U staat zorgzaam om ons heen. 
Geef dat alle mensen weten: 
zoals U is er maar één. 
Doe ons telkens weer geloven 
in een wereld zonder pijn, 
in uw rijk dat eens zal komen 
en dat soms te zien kan zijn. 
Help ons samen goed te leven 
en te doen wat u graag wilt. 
Geef ons elke dag te eten   
tot de honger is gestild. 
En vergeef ons wat we fout doen, 
net als wij niet blijven staan 
bij de fouten van en ander, 
maar weer samen verder gaan. 
Help ons om te zien wat goed is 



 

en wat slecht is, boos of naar. 
Geef dat wij het juiste kiezen, 
dat we goed zijn voor elkaar. 
Onze Vader, wij geloven, 
dat U onze wereld leidt. 
Met uw licht helpt U ons verder. 
Hier en nu en straks. Altijd. 
Amen. 

 
 
 

 
 

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.: IBAN NL54 INGB 0003 7000 83  

Rekeningnummer Diaconie: IBAN NL02 INGB 0003 4444 54 
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