
 

 

 

       

 

 
 

Stille Week 
Toen, daar in die donkere nacht, 
zat Gij in de tuin der beproeving en zij, uw vrienden 
die met u waren, zij waakten niet. 
Zij sliepen en begrepen niet… 
U was daar voor deze vrienden en voor ons en u bad en was ook bang. 
Die angst echter heeft niet gewonnen en Uw offer oversteeg alles en iedereen. 
Marteling en kruisdood hadden niet het laatste woord. 
Uw Vader was het, die U vergezelde, 
want Zijn gerechtigheid is geworden tot Pasen. 
In het licht van de morgenzon hoort Gij ons gebed, 
want we weten: het zal weer Pasen worden. 
 
© Meggy van Oudenhoven 

 

 

 

Nieuwsbrief  
Zondag 5 april 2020 PALMZONDAG 

 
➢ Bij de kerkdienst (live te zien via www.coronaviering.nl/live om 9.30u) 

 

➢ Whatsapp-nummer voor gebeden en betaallinks: 06-12705929 
  

Palm- en passieviering 
Zondag houden we weer een online-kerkdienst aan het begin van de Stille Week op weg naar Pasen. 
Bij dit soort diensten begint het nog eens extra te knagen dat we elkaar niet kunnen ontmoeten in 
de kerk. Online- en thuisvieringen zijn geen volledige vervanging van de beleving van vrolijke 
kinderen met palmpasenstokken, het Avondmaal vieren met elkaar en het met elkaar stil zijn bij het 
lijdensverhaal van Jezus. Misschien was u ook wel van plan om naar een Passion-uitvoering te gaan, 
uitgesproken als Passioon of als Pèssion. Dat moeten we nu missen. Maar we proberen deze week 
wel te beleven op een andere manier. Zondag is er weer een online-kerkdienst, waarin de 
traditionele ochtendviering en de muzikale middagviering enigszins zijn samengenomen. Voor Witte 
Donderdag en Goede Vrijdag krijgt u materiaal aangereikt om thuis te lezen, te luisteren, te zingen, 
te doen. Zaterdagavond zet Ekklesia de paasnachtviering online. En op zondagmorgen is er een live 
online-kerkdienst. 
 

Zondag lezen we het stukjes uit het lijdensverhaal van Jezus onder het thema ‘Houd moed heb lief’; 
een citaat uit een gedicht waarin het liefdesgedicht van Paulus doorklinkt: ‘Door de liefde verdraag 
je alles wat er met je gebeurt. Door de liefde blijf je geloven en vertrouwen. Door de liefde blijf je 
altijd volhouden.’ Maar makkelijk is dat niet… Stukjes Evangelie over hoe Jezus de liefde leefde, 
voorhield en voordeed en tot het einde toe volbracht lezen we omringt door liedjes die heel bekend 
zijn. Daarvoor zingen we rondom het verhaal van de intocht een paar liederen uit het Liedboek. 
 

Ook in deze dienst kunt u weer gebeden insturen via de website coronaviering.nl en via Whatsapp: 
06-12705929. 

 

Protestantse Gemeente 
te Tilburg en omstreken 

http://www.coronaviering.nl/live


 

Lied: Dit is een dag van zingen (lied 552): 1,3 
Lied: Stap voor stap gaat door Jeruzalem (lied 553) 
Lied: Alles wat over ons geschreven is (lied 556): 1,4,5 
Lied: Heb het leven lief 
Lied: Ken je mij? 
Lied: Als de liefde niet bestond 
Lied: I don’t know how to love Him 
Lied: Laat mij in die waan 
Lied bij de gebeden: 
 

Heer, doe meer dan wij kunnen bidden. 
Heer, doe meer dan wij kunnen denken. 
Laat uw kracht zien. 
Laat uw liefde merken. 
 

Collecten, bloemen, kaarsjes 
1. Kerk in Actie: Paaschallenge Jong Protestant (PKN), via deze link (iDeal), of via IBAN NL02 INGB 

0003 4444 54 (DIAKONALE RAAD VD PROT GEMEENTE TILBURG EN GOIRLE o.v.v. Paaschallenge)  
2. Coronavieringen vanuit deze kerk: link, of via IBAN NL54 INGB 0003 7000 83 (PROTESTANTSE 
GEMEENTE TE TILBURG EO o.v.v. coronaviering 
 

Slotlied: Ga met God en Hij zal met je zijn (lied 416) 
 

Toelichting bij de eerste collecte: Paaschallenge 
De afgelopen jaren kropen duizenden jongeren door heel Nederland in de nacht voor Pasen voor 
één keer in de huid van een volgeling van Jezus in de PaasChallenge. Dit jaar kan de nachtelijke 
versie van de PaasChallenge in verband met de coronacrisis niet doorgaan. Daarom heeft Jong 
Protestant razendsnel een alternatieve PaasChallenge ontwikkeld die thuis wordt gespeeld. Via 
whatsapp staan de jongeren met elkaar in verbinding. 
In dit online paasspel volgen tieners en jongeren Jezus in de laatste dagen van zijn leven. Onder 
zware omstandigheden zegt hij vaak tegen zijn volgelingen: "Wees niet bang!" Maar dat is erg 
vreemd, omdat er veel is om bang voor te zijn in Jezus' tijd: oorlog, onderdrukking, geweld, 
armoede, ziekte, dood, haat en honger. Genoeg om angstig, bezorgd en verdrietig van te worden. 
Die emoties horen bij ons als mensen. Zonder emoties zouden we niet leven. We hebben zelfs een 
diep deel in ons brein waar deze emoties huizen. Gaat Jezus dat dan even weghalen als hij zegt: 
"Wees niet bang?" 
In het paasspel ontdekken deelnemers dat Jezus de angst niet weghaalt, maar dat hij iets nieuws 
geeft, iets extra's. Jezus haalt ons niet weg uit het gevaar maar hij geeft liefde, hoop, rust, 
vertrouwen, geloof en moed om de situatie aan te kunnen. Of om andere mensen in dezelfde 
toestand iets te geven van wat je zelf van Jezus hebt ontvangen. 
 

Met uw bijdrage maakt u het mogelijk dat Jong Protestant jongeren op verrassende en 
aansprekende manieren kennis kan laten maken met het paas- en andere Bijbelverhalen. Hartelijk 
dank! 
Dominee Otto zal één of meerdere momenten organiseren om met elkaar de Paaschallenge te 
kunnen spelen. Begin volgende week horen onze jongeren daar meer over. 

Omzien naar elkaar: hoe gaat het met u en met jou? 
Ik merk in onze gemeente dat het steeds meer begint te knagen dat we elkaar niet kunnen 
ontmoeten en in elkaars aanwezigheid kunnen vragen hoe het gaat, bij elkaar langs kunnen gaan en 
elkaar een bemoedigend hart onder de riem kunnen steken. Soms horen we wat, maar weten niet 
precies wat er aan de hand is, en maken ons zorgen om diverse gemeenteleden. Van anderen horen 
we begrijpelijkerwijs niets en weten we niet hoe het met hen, hoe het met u of jou gaat. Dan gaat 
het niet alleen om zorgen, maar ook gewoon om hoe deze situatie voor jou is, wat je meemaakt (of 
niet); kortom: wat je zou willen delen met elkaar in onze gemeente. Ik ving verschillende signalen op 
waarin mensen ervaren dat online vieren mooi is nu het niet anders kan, maar we juist die 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=R2p2Zr52jRKxAYwVF1iXT0rBNdmjqsSg
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=JY5NfGCi01PdlFmlwrZwPRdDTJmisIFV


 

uitwisseling nu zo nodig hebben, Dat kunnen we ook in een normale kerkdienst al nauwelijks vorm 
geven, maar wel in de ontmoeting, wat nu niet kan. 
Daarom het volgende idee: in een nieuwe rubriek ‘Hoe gaat het met u en met jou?’ willen we uw en 
jouw berichten verzamelen: wat je ook maar zou willen delen, wat je misschien zou willen vragen, 
waar je behoefte aan hebt, wat iemand voor jou zou kunnen doen, of wat je zelf zou willen doen. 
Kortom: een prikbord, ons eigen sociaal medium. 

Een paar uitgangspunten houden we daarbij graag in ere: 

1. Deel alleen maar iets van jezelf (niet wat je gehoord hebt over iemand anders, tenzij 

diegene je gevraagd heeft dat door te geven). 

2. Hou rekening met de lengte in verband met de leesbaarheid (velen komen mooie teksten 

tegen die raken, maar het wordt ondoenlijk om die allemaal te publiceren). 

3. Hou er rekening mee dat dit een digitale nieuwsbrief is die ook op de website staat. Wees 

voorzichtig met persoonlijke gegevens. 

4. Niets is meer of minder waard om vermeld te worden (naast berichten van ziekte en zonder 

werk en school, of zonder iets te doen te hebben). 

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). 

Ik hoop van harte dat dit ‘prikbord’ onze verbondenheid met elkaar mag versterken. 

Deze week werd bekend dat Ria Huitink al enige tijd ziek is. Ze heeft flinke griep en koorts 
gehad waarvan de huisarts vermoedt dat dit corona-gerelateerd is. Nu heeft ze opnieuw 
last van koorts vanwege een bacteriële infectie aan haar longen. Ze voelt zich ziek en op 
zichzelf aangewezen. Wilt u voor haar bidden en aan haar denken? 

Ook Henk de Goede is ernstig ziek. Men dacht aan het coronavirus maar de eerste test was negatief. 
Riet de Goede spreekt in dat licht over een sprankje hoop. Er volgt nog een tweede test. Wilt u 
bidden voor Henk en Riet? Beterschapskaarten en andere bemoedigingen kunnen naar hun huisadres 
gestuurd worden. 

DOMINEE OTTO 

Telefooncirkel: bellers gezocht! 
De werkgroep pastoraat heeft onder leiding van ouderlingen Cissy Mohr, Theo van de Sanden-Bout 
en dominee Annemarie Hagoort het initiatief genomen om gemeenteleden te bellen om met hen 
een praatje te maken en te vragen hoe het gaat. De eerste belronden zijn geweest en de ervaringen 
zijn zeer positief. Dominee Annemarie heeft voor deze telefoontjes een gesprekshandleiding 
gemaakt met wat je zou kunnen verwachten en vragen. 
Om ergens te beginnen, is men gestart met het bellen van 80-plussers uit de gemeente, waarvan we 
een telefoonnummer hebben. Als u dus niet gebeld bent, dan kan het zijn dat uw telefoonnummer 
niet bij ons bekend is. Meld u zich dan! We komen graag met u in contact. 
Verder willen we het aantal telefoontjes graag uitbreiden naar andere leeftijdsgroepen, te beginnen 
bij 75-plussers én mensen waarvan we weten dat ze het nodig hebben om even een telefoontje te 
krijgen. Daarvoor hebben we bellers nodig.  
Bent u of jij bereid om wekelijks ongeveer 5 mensen te bellen, om even te vragen hoe het gaat, 
meld u of je zich dan bij mevrouw Cissy Mohr, cissymohr@hotmail.com of 06-44718287 (bij 
voorkeur overdag). 
 

#Nietalleen: een landelijk platform met contactpersonen in onze gemeente 
Op initiatief van de Protestantse Kerk (Kerk in Actie) en EO (Metterdaad) is het platform #Nietalleen 
ontstaan. Steeds meer mensen worden getroffen door de gevolgen van het coronavirus (COVID-19). 
Door de verspreiding van het virus komen veel initiatieven los bij lokale kerken en (christelijke) 
maatschappelijke organisaties. De komende tijd zullen veel mensen onze hulp nodig hebben. 

mailto:matheusbout@gmail.com
mailto:cissymohr@hotmail.com


 

Met #Nietalleen verbinden ze de talloze lokale hulpinitiatieven aan hulpvragers en aan elkaar. De 
hulpvraag en het hulpaanbod wordt door één van de samenwerkende organisaties opgepakt en 
doorgestuurd naar een organisatie bij jou in de buurt. Zo helpen we elkaar in deze bijzondere tijd, 
want je bent #Nietalleen. 

In onze gemeente coördineren de Navigators de aanvragen voor Tilburg. Vanuit onze gemeente zijn 
mevr. Cissy Mohr vanuit Pastoraat en Rik de Jong vanuit de diaconie contactpersonen. 

Zie voor meer informatie www.nietalleen.nl. 

Online-paasviering voor scholen en families vanaf woensdag 8 april 
Omdat wij elk jaar gastheer/vrouw zijn voor de kinderen en ouders van de Prins Bernhardschool 
voor hun paasviering, waaraan dominee Otto met hen voorbereidt, en omdat dominee Otto ook in 
Waalwijk meewerkt aan het paasprogramma van een aantal scholen vanuit zijn pioniersplek, 
ontstond er het idee voor een online-paasviering vanuit onze kerk. Dominee Otto heeft 
poppenspeler Matthijs Vlaardingerbroek en zanger Marcel Zimmer gevraagd mee te doen. De 
landelijke kerk heeft dit idee omarmd en mede mogelijk gemaakt en bericht daar het volgende over: 
 

Bij veel christelijke scholen stond de komende week de paasviering op het programma. Nu de scholen 
gesloten zijn, kunnen ook de vieringen niet doorgaan. Speciaal voor deze scholen organiseert de 
Protestantse Kerk in Nederland in samenwerking met scholen in Tilburg, Waalwijk en Sprang-Capelle 
en pioniersplek Zin op school een online-paasviering vanuit de Opstandingskerk in Tilburg. 
 

De viering sluit aan bij het thema van de PaasChallenge, georganiseerd door Jong Protestant: ‘Wees 
niet bang’. 
 

Matthijs Vlaardingerbroek, verhalenverteller, poppenspeler en goochelaar, en Marcel Zimmer, 
liedjesschrijver en zanger werken mee. Samen met dominee Otto Grevink en zijn team 
van coronaviering.nl staan zij klaar om een feestelijke, gezellige en bemoedigende paasviering voor 
basisschoolkinderen van te maken. 
 
De viering is vanaf woensdagmorgen 8 april beschikbaar op coronaviering.nl. Aanmelden voor 
de PaasChallenge, die geschikt is voor groep 7 en 8, is mogelijk tot en met woensdag 8 april. 
Ga jij ook kijken? 

 Bericht van overlijden. Woensdag 1 april 2020 overleed mevrouw Leni Baten-van der Schans, in de 
leeftijd van 95 jaar. Mevrouw Baten woonde in Zonnehof en zij bezocht trouw en enthousiast de 
maandelijkse bijeenkomst van ‘Zingen in Zonnehof’. Haar lievelingslied was ‘wat de toekomst 
brengen moge’. Vooral vers 3 ‘neem mijn hand in Uwe handen en geleid mij als een kind’, sprak haar 
ten diepste aan. 
De crematie zal  in besloten kring plaats vinden. Namens onze gemeente heeft mevrouw Cissy Mohr 
contact met de familie. 

 
De wekelijkse bloemengroet vanuit de gemeente is in deze periode waarin we te maken hebben 
met beperkende maatregelen vanwege het Coronavirus vervangen door een bloemengroet in 
kaartvorm. Vorige week zijn er kaarten gestuurd naar mevrouw Maddy van der Linden en naar Henk 
en Riet de Goede. 

 
 Bloemengroeten. Als er iemand is die een bloemengroet-kaart ter bemoediging kan gebruiken zou 

ik het fijn vinden als u dit naar mailt of belt: Jeanne.geleijns@ziggo.nl of tel. 013 – 455 23 89. 
Voorheen hoorde ik dit in de kerk of las het in het gebedenboek, maar door de coronavirus is dit 
even niet mogelijk. 
JEANNE GELEIJNS 
 
 
 

 

http://www.nietalleen.nl/
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/themas/kerkdienst/paaschallenge-2020
http://coronaviering.nl/
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 Klokken van hoop luiden ook de hele maand april 
De Raad van Kerken Nederland heeft alle kerken opgeroepen om op woensdagavond 
tussen 19.00 en 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Als teken van hoop en troost; als 
signaal van respect voor alle mensen die werken in de hulpverlening en om mensen 
met elkaar te verbinden. 
De actie startte op 18 maart en is nu verlengd: ook op 8-15-22-29 april zullen de 
klokken worden geluid. 
Ook de Opstandingskerk doet mee aan deze actie. Alex Beekmans heeft zich bereid verklaard om 
steeds de kerkklok te luiden. Voor meer informatie zie: 
https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/03/klokken-van-troost-en-hoop/  

 
 Hoe beleeft u de Stille Week? 

De redactie van De Leidraad wil graag weten hoe u dit jaar de Stille week beleeft. We komen niet bij 
elkaar in de kerk, maar misschien kijkt u naar een dienst op televisie of online? Of luistert u 
vrijdagavond naar de Matthäus Passion? En ook als u uw kleinkinderen voorleest via de telefoon, 
een extra kaarsje aansteekt of via Skype gaat koffie drinken met uw zus, horen wij dat graag. En nog 
liever ontvangen wij een foto! Uit al uw reacties maken wij een selectie die wij in de komende De 
Leidraad plaatsen.  
Graag ontvangen wij uw foto en/of tekst van maximaal 50 woorden uiterlijk 27 april op 
kerkblad@pkn-tilburg.nl. Wij kijken uit naar uw reacties en wensen u en uw naasten alle goeds. 
ERIK MENTINK en MEIKE BEL 

 

 
Meike, Bastiaan, Nick en Micha skypen met opa en oma 

 
 Koning Willem-Alexander belt met de scriba van de Protestantse kerk, ds. René de Reuver. 

Dit gebeurde op woensdag 1 april. De Koning sprak zijn medeleven uit met de Protestantse Kerk in 
deze tijden van corona. De Koning sprak met de scriba over het naderende Paasfeest in deze 
bijzondere tijd. Juist in de Stille Week en op het Paasfeest doet het pijn niet bij elkaar te kunnen 
komen. De Koning sprak waarderend over de zware taak van predikanten, kerkelijk werkers en 
geestelijke verzorgers die onder zeer moeilijke omstandigheden pastoraat verlenen. Ook is hij onder 
de indruk van velen die in deze bizarre tijd op creatieve wijze vorm geven aan het kerk-zijn, zoals 
onder andere door middel van het platform #Nietalleen. Tevens sprak hij grote waardering uit over 
de wijze waarop de kerk gehoor geeft aan de richtlijnen vanuit de overheid. 
Voor meer: zie www.protestantsekerk.nl, tabblad ‘Actueel’. 

https://www.raadvankerken.nl/nieuws/2020/03/klokken-van-troost-en-hoop/
mailto:kerkblad@pkn-tilburg.nl
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 Liturgisch bloemschikken veertigdagentijd tot aan Pasen; Palmpasen 5 april 2020 
Sta op! In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven 
we toe naar Pasen, het feest van zijn opstanding uit de dood. Jezus riep: ‘Sta 
op!’ tegen zieken, mensen die lijden onder onrecht, Hij riep doden tot leven. 
En Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Als kerk zijn we 
een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van Gods liefde hoort 
en deelt.  
Wij mogen ons niet neerleggen bij gebrokenheid en de gemakkelijke weg 
kiezen. Daarom staan we op en komen we samen in actie. Wij bieden hoop 
aan ieder op ons pad, doen recht, staan tegen onrecht, steunen elkaar in 
onzekere, angstige en verdrietige tijden. Wij geloven in delen, elkaar dragen 
door alles heen.  
  
Om in beweging te komen hebben wij een doel nodig, een stip op de horizon. 
Dit vormt het uitgangspunt voor het ontwerp van de Liturgische 

Bloemschikking. De stip in het ontwerp is een open cirkel, ingevuld met een weefsel van takken en 
symboliseren de verschillende mogelijkheden die er zijn om in beweging te komen, een ieder op zijn 
eigen manier. Iedere zondag wordt een ander beeld en Bijbeltekst gebruikt ter inspiratie, om in 
beweging te komen.  

 
De zesde zondag van de Veertigdagentijd is het Palmzondag (Palmarum). De kerk gedenkt de 
intocht van Jezus in Jeruzalem.  
Mattheüs 26: 1-27, 66 Jezus met kostbare olie gezalfd. De vrouw met de zalfolie staat in het 
midden. Wat zij doet is ingeklemd tussen het beraad in het paleis van Kajafas en het verraad van 
Judas. Dat zijn felle contrasten. Zo springt haar daad eruit. Wat zij doet en vooral wat Jezus erover 
zegt, staat centraal in dit Bijbelgedeelte. Er komt een vrouw naar Jezus toe met een albasten flesje 
met zeer kostbare olie bij zich en giet die uit over Zijn hoofd. De discipelen reageren geschokt. ‘Wat 
een verspilling’. Dit kan wel een jaarsalaris kosten. Jezus verdedigt de vrouw. Hij laat de vrouw 
opstaan en eert haar. Hij zet de zaak op scherp door Zichzelf naast de armen te zetten. Jezus zegt: 
Nu komt het Mij toe. Armen zijn er altijd, Jezus nog maar enkele dagen. Op dit unieke moment 
moeten de armen plaatsmaken voor Hem. Jezus geeft een onverhoedse betekenis aan de zalving. 
Wordt Hij gezalfd zoals David tot koning of Aäron tot hogepriester? Nee, Jezus verbindt deze zalving 
met Zijn dood. Zalven wordt balsemen. Dat heeft de vrouw zo niet bedoeld. Zij zalfde alleen zijn 
hoofd. Maar Jezus breidt het uit. Hij zegt dat ze Zijn lichaam heeft gezalfd.  
  
Toelichting op symbool in schikking. Zalving: een gebruik dat wij in onze protestantse traditie niet zo 
goed kennen. Maar het is heel bijbels, profeten en koningen werden gezalfd als hun taak een 
aanvang nam. En wie gestorven was, werd ook gezalfd. De vrouw brengt dit in het teken van het 
zalven van Jezus’ voeten samen. De schikking met de kruiden symboliseert dat voor ons. Een doek 
rond de beker verwijst naar de balseming. Op Palmzondag wijst de zalving al vooruit naar Jezus’ 
dood. De groene takjes lijken wel een beetje op de palmtakken. 
Namens taakgroep eredienst, 
JESSICA HAGOORT en ANNELIES VAN WIJK 
 

 Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met een gedicht, aangereikt 
door Cissy Mohr, van ds. André Troost. Hij schreef de tekst ‘ter vertroosting van deze en gene 
(inclusief mijzelf)’ in de laatste week van maart 2020. 
 

GOD ZAL ZORGEN 
Als het coronavirus dreigt... 
  
Je jubelt: God zal voor mij zorgen 
wanneer ik hulp van Hem verwacht! 
Toch kun je bang zijn, bang voor morgen: 
één lange, eindeloze nacht. 



 

Geloof wat vast en zeker is: 
licht overwint de duisternis! 
  
Je dacht dat God zijn schapen leidde, 
het hele leven één groot feest, 
tot aan de einder groene weiden - 
maar dan: een wond die niet geneest! 
Al zal de Herder bij je zijn, 
soms ga je door een diep ravijn. 
  
Je meende: Christus is zo machtig, 
één woord - het onweer zwijgt al stil. 
Je dacht: mijn Vader is almachtig, 
de wind gaat liggen als Hij wil. 
Maar dan opnieuw: een donderslag, 
chaos die niemand eerder zag. 
  
Je fluistert toch dat God zal zorgen 
ook als geen zon je tegenlacht? 
Houd dat dan vast, want Hij zal morgen 
doen wat geen mens meer had verwacht: 
dan zal de aarde hemel zijn, 
dan zal het eeuwig Pasen zijn! 

 

 

 

 

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  

tel. 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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