Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken

Nieuwsbrief
Zondag 9 augustus 2020
Kerkdienst van zondag 9 augustus 2020 (live te zien via www.coronaviering.nl/live om 9.30u)
Whatsapp-nummer voor gebeden en betaallinks: 06-12705929
Liturgie
Voorganger: ds. Ada Endeveld
Thema: Geloof in Godverlaten tijden
Intro
Lied 218 Dank U voor deze nieuwe morgen 1,2,3,4,5
Welkom
Bemoediging en groet
Psalmgebed – Psalm 126
Lied 126 a Als God ons thuisbrengt 1,2,3
Lezing Johannes 17: 1-13
Lied: O waar wil je heengaan 1,2,3,4,5
Uit: Iona&Glasgow nr. 21
Overweging
Lied 976 Ons heeft de Heer met liefde neergeschreven 1,2,3
Gebeden en stil gebed, afgewisseld met acclamatie
Gesproken Onze Vader
Collecten:
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)
2. Coronavieringen: via de betaallink (iDeal), of via IBAN NL54 INGB 0003 7000 83
(PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO o.v.v. coronaviering)
Pianospel: A psalm of praise – E. Ouseley Gilbert
Lied 675 Geest van hierboven 1,2
Zending en gezongen zegen
Tussentijds 116 - De levende zegene en behoede u (Numeri 6: 24-27)

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: mevrouw Molendijk-Heinhuis, mevrouw Blokland-Caljé, mevrouw
Backx-Hartsuiker, de heer en mevrouw Van Dalsen-Heuvel en de heer en mevrouw Gert en Annette
van Staalduinen.
Pastoraal bericht.
Mevrouw Cissy Mohr is met vakantie tot 15 augustus. In die tijd zijn de heer Theo van der SandenBout (tel. 06-2292 9948) en ds. Annemarie Hagoort (op donderdag) bereikbaar voor pastorale zaken.
Lied van de maand augustus 2020
Lied 428 Life so full I give to you
t en m Adrian Snell / vert. Peter van Essen

Aansluitend op het thema “Sage” van het zomernummer van het
gemeenschappelijke kerkblad van de Gemeenten Hilvarenbeek,
Oisterwijk en Tilburg hebben we gekozen voor een korte
toelichting bij de zegen zoals die in de eerste Carrouseldienst van
afgelopen juni is gezongen. Deze zegenwens is zeker de moeite
waard om vaker te zingen. Een mooie keuze voor het lied van de
maand augustus. De tekst is door Adrian Snell (1954) geschreven
bij Johannes 20:21. Hierin verschijnt Jezus voor het eerst aan zijn
leerlingen. Hij groet ze met de woorden: “Ik wens jullie vrede!
Zoals de Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit”. De christelijke Engelse singer-songwriter
Adrian Snell heeft deze wens aan het einde van zijn rock-opera “The passion” gebruikt. In 1980 is
hiervan door de BBC de tv-premiere uitgezonden. Het jaar daarop heeft Nederland hiermee op
Goede Vrijdag in een televisie-uitzending vanuit de Utrechtse Geertekerk kunnen kennismaken. De
begeleiding was in handen van het Metropole Orkest onder leiding van Rogier van Otterlo. Het op
deze manier samenwerken met lokale muzikanten is kenmerkend voor de buitenlandse optredens
van Adrian Snell. Hij heeft in Nederland vaak opgetreden op het Flevo Festival. Vanaf de
eeuwwisseling werkt hij als muziektherapeut waarbij hij zijn talent gebruikt om kinderen met
beperkingen te helpen. De ervaringen die hij hierbij heeft opgedaan, heeft hij als inspiratie voor zijn
album “Fierce Love” gebruikt. Op Paasmorgen van dit jaar heeft hij in verband met de bizarre
coronatijd sinds lange tijd weer een lied gepubliceerd “Breathe, Believe”.
Het is te beluisteren via www.adrian-snell.com.
Ga en deel Zijn liefde uit! Vrede zij ons allen!
Namens Taakgroep Eredienst,
HELGA JANSSENS-BAAN

Overzicht activiteiten in de komende weken
Datum en aanvangstijd
Woensdag 12 augustus 2020
10.00-11.30 uur

Activiteit
Koffieochtend / inloopochtend
Aanmelden bij Nelly Bonis:
Tel. 013- 5343504, b.g.g. telefoon
06-12208364
Woensdag 12 augustus 2020
Emmaüswandeling.
20.15-21.15 uur
Twee aan twee wandelen en praten
over een bijbeltekst
Contact: Theo van de Sanden-Bout
(06-2292 9948)
Woensdag 19 augustus 2020
Koffieochtend / inloopochtend
10.00-11.30 uur
Aanmelden bij Nelly Bonis:
Tel. 013- 5343504, b.g.g. telefoon
06-12208364
Woensdag 19 augustus 2020
Emmaüswandeling.
1. 20.15-21.15 uur
2. Twee aan twee wandelen en praten
over een bijbeltekst
3. Contact: Theo van de Sanden-Bout
(06-2292 9948)

Locatie, bijzonderheden
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Oude Warande 3, bij La
Grotto

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Oude Warande 3, bij La
Grotto

Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met een tekst van Sytze de
Vries, uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, pagina 169.
In de schaduw
van uw vleugels
waak ik
met uw licht
voor ogen,
bid ik mij
het donker door,
zing ik mij
van zorgen vrij.

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. Ds. Otto heeft vakantie tot en met 9 augustus 2020.
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

