Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken

Zondag 4 november 2018
Eredienst van zondag 4 november 2018
Een kind- en jongerenviering. Het is ook oogstzondag.
Wij gaan een mooi versierde oogsttafel maken waar u uw
zelfgemaakte jam, levensmiddelen of lekkernijen neer mag
zetten. Na afloop van de dienst zal de meegebrachte ‘oogst’
verkocht worden. De opbrengst hiervan is bestemd voor de
Tilburgse Voedselbank.

oogsttafel

Voorganger: ds Ruth Jellema
Muzikale begeleiding: Helga Janssens-Baan
Lezing(en): Het verhaal van de tien melaatse mannen, gebaseerd op Lucas 17:11-19
Thema: dank je wel!
Er is oppasdienst, kindernevendienst en brug
Plaats van samenkomst: Opstandingskerk, aanvang: 9.30 uur
Adres: Prof. Cobbenhagenlaan 8 / hoek Waringinlaan, 5037 DC Tilburg
De 1e collecte is bestemd voor het Dalitproject in India
De 2e collecte is bestemd voor onze gemeente
De bloemen uit de dienst van zondag 28 oktober zijn, met een hartelijke en bemoedigende groet
van de gemeente, gebracht naar mevrouw Maddy van der Linden.
De heer Teun van Doesburg wordt bevestigd als jeugdouderling. De kerkenraad is verheugd mee te
kunnen delen dat Teun van Doesburg zich bereid heeft verklaard om jeugdouderling te willen
worden. De bevestiging zal plaatsvinden op zondag 2 december 2018. Stemgerechtigde
gemeenteleden kunnen tegen de bevestiging van Teun van Doesburg bezwaren indienen. Bezwaar,
schriftelijk en ondertekend, kunt u indienen bij de scriba tot uiterlijk 20 november 2018.
Sinterklaas Voor Iedereen
Zoals u weet is de actie van de kinderen van de voedselbank weer begonnen. De mensen van de
dagopvang van Siza zijn evenals vorig jaar hard aan het werk om alles op tijd klaar te krijgen. Dit jaar
hebben ook de mensen van de dagopvang van Huize Mater Misericordiae zich bij ons aangesloten
en zijn ook aan het knutselen geslagen. Altijd mooi als je dingen met elkaar kunt doen. Alleen het
kost wel wat, niet alleen inzet maar ook geld. Achter in onze kerk staat een surprisedoos waar in u
een bijdrage kan geven. Op de koffieochtend van 14 november bent u uitgenodigd niet alleen voor
de koffie maar ook om met elkaar dozen in te pakken. We beginnen om 10.00 uur. Van harte
welkom.
Het nieuwe ZWO-project. De stemmen zijn geteld, in onze drie gemeenten zijn 202 stemmen
uitgebracht. Veel stemmen! Het zegt iets over onze betrokkenheid, heel veel dank daarvoor. Voor

Ghana is 49 keer gestemd, voor Rwanda 54 keer en het meest aansprekende project is de
levensreddende zorg voor kwetsbare ouderen en kinderen in Moldavië. In januari gaan we er met
elkaar mee starten. We houden u op de hoogte.
NIKKI IDEMA en HANS BONIS

Gospelviering, zondag 11 november 16.30 uur
Volgende week zondag ontvangen we een bijzondere gospelgroep 'Reflection' uit Eindhoven in de
gospelviering. Hun roots liggen in de 'black gospel' muziek en ze brengen die met veel passie tot
leven. Ze verzorgen de hele dienst, die ds. Otto zal openen en sluiten. Benieuwd naar deze muzikale
dienst? Kom dan naar de Opstandingskerk om 16.30u. Welkom!
Wat maakt je menu? Bij kampvuur, vrijdag 9 november.
Vrijdag 9 november organiseren we weer een gezellige avond voor jongeren van ca.10-16 jaar in de
Opstandingskerk. Bij een warme vuurkorf eten we en houden we marshmallows boven het vuur. En
dominee Otto heeft een verhaal bij het vuur. Kom je ook?
Groeten, dominee Otto, o.grevink@pkn-tilburg.nl, 06-305659
Informatie van de Joods Liberale Gemeente in Tilburg:

Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met een tekst uit het boekje
Medemens, uitgegeven door Kerk in Actie, november 2009
Dromen en ontdekken
God,
help ons om zo nu en dan
even stil te staan,
zoals nu.
Om na te denken
over onszelf en de wereld.

Geef dat we dan dromen
over hoe het kan zijn.
Dan ontdekken we ook
Wat er nog moet veranderen.
Overzicht activiteiten in de komende weken
Datum en aanvangstijd

Activiteit

Dinsdag 6 november 2018
13.45 uur
Woensdag 7 november 2018
10.00 uur-11.30 uur

PCOB-bijeenkomst met een lezing
over ‘Verandering in de zorg’.
Koffieochtend / inloopochtend
Thema-ochtend met ds. Ruth
Jellema
Zingen in Zonnehof, 15.00 -16.00 uur

Maandag 12 november 2018
Inlopen vanaf 14.45 uur
Woensdag 14 november 2018
10.00 uur-11.30 uur
Zondag 18 november 2018
Aanvang 15.30 uur
Woensdag 21 november 2018
10.00 uur-11.30 uur
Donderdag 29 november 2018
Aanvang 10.30 uur
Dinsdag 18 december 2018
Aanvang 14.30 uur
Donderdag 20 december 2018
Aanvang 10.30 uur

Koffieochtend / inloopochtend
Inpakken voor de
Sinterklaasactie van de diaconie
‘Requiem van RUTTER’: uitvoering
door koor HCGK met dirigent Ramon
van den Boom
Koffieochtend / inloopochtend
Oecumenische viering in Zonnehof
Voorganger: pastor Hans Strijards
Kerstviering van De Hazelaar in de
kapel.
Voorganger: ds. Ruth Jellema.
Oecumenische kerstviering in
Zonnehof. Voorgangers: ds. Ruth
Jellema en pastor Hans Strijards

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).
Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met ds. Ruth Jellema, telefoon 06-2284 1257.
E-mail: r.jellema@pkn-tilburg.nl
Ds. Otto Grevink is bereikbaar via e-mail: o.grevink@pkn-tilburg.nl
of per telefoon 06-30565951 / 0416-349952
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

Locatie,
bijzonderheden
Opstandingskerk,
Ingang Cederstraat
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Zaal ‘de Salon’, Prof.
Gimbrèrelaan, zij-ingang
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
St. Caeciliakerk, Kerkstraat 2, Berkel-Enschot
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Zaal ‘de Salon’, Prof.
Gimbrèrelaan, zij-ingang
Dr. Eygenraamstraat 3,
Tilburg.
Zaal ‘de Salon’, Prof.
Gimbrèrelaan, zij-ingang

