Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken

In deze Nieuwsbrief:
➢ Liturgie viering zondag 12 september 2021, voorganger ds. Sietske Blok. Startzondag
LET OP 1: i.v.m. de Startzondag wordt de viering NIET online aangeboden
Let OP 2: ds. Sietske Blok vraagt of u uw eigen Bijbel wilt meenemen naar de kerk
➢ Bloemengroeten van zondag 5 september
➢ Bericht van ds. Sietske Blok
➢ Start studiekring Groene Theologie op 14 september
➢ Boekenlegger kindernevendienst
➢ Schilderen met Sjoukje Gniewyk: verplaatst naar 9 oktober
➢ Aankondiging van de Koorinspiratiedag Tilburg op 2 oktober
➢ Tot slot: een gebed van Huub Oosterhuis
➢ Overzicht activiteiten in de komende weken

Startzondag
Thema: Van U is de toekomst

Nieuwsbrief
Zondag 12 september 2021
Viering op zondag 12 september 2021 in de Opstandingskerk
➔ Aanvang van de viering: 9.30 uur. Het adres van de Opstandingskerk is Professor
Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC Tilburg
➔ Deze week is het NIET mogelijk om de viering online te volgen. Dit heeft te maken met het
karakter van de Startzondag. Volgende week zondag kan de kerkdienst weer online worden
gevolgd.
➔ Liturgie zondag 12 september 2021.
Voorganger: ds. Sietske Blok
Ambtsdrager(s): Caroline Jones en Jeanne Geleijns
Muzikale begeleiding: het blazerstrio Chris Meijer, Ad Spijkers en Leon van Grinsven
-Voorafgaande aan de dienst spelen de blazers: Hava Nagila (Laten we ons verheugen), Israëlisch

lied, arrangement Allan Small/Chris Meijer
-Het thema van de dienst is ‘Op verhaal komen’, over samen
verder bouwen.
-Neemt u uw eigen Bijbel mee naar de kerk?

-> Het liturgieboekje en het werkblad voor de kinderen zijn te vinden op onze website
www.pkn-tilburg.nl (homepage)

-> Collecten:
1. Diaconie via betaallink (iDeal), of via NL02 INGB 0003 4444 54 (DIAKONALE RAAD VD PROT
GEMEENTE TILBURG EN GOIRLE o.v.v. diaconale collecte 12 september)
2. Kerk: via betaallink (iDeal), of via NL35 INGB 0001 0806 49 (PROTESTANTSE GEMEENTE TE
TILBURG EO o.v.v. collecte kerk)

-Bij het uitgaan spelen de blazers: Shalom Alaychem (Vrede met jou,) Liturgisch Hebreeuws lied
arrangement Allan Small
De bloemengroeten in de dienst van zondag 5 september waren voor:
*de heer F. Baarslag, hij werd zaterdag 4 september 84 jaar,
*de heer Wim en mevrouw Riky Reijnders-Nederveen, zij waren dinsdag 7 september 50 jaar
getrouwd,
*de heer Pim en mevrouw Nini van der Kuijlen-de Kievid, zij waren dinsdag 7 september 61 jaar
getrouwd.
JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl
Bericht van ds. Sietske Blok
Deze startzondag een speciale viering rondom de Bijbel: samen op verhaal komen. Ons thema is:
‘Samen verder bouwen’. Er zal veel ruimte zijn voor gesprek. Een manier van vieren die ik in Brazilië
heb geleerd en waar ik u graag mee wil laten kennis maken. Het is een manier van vieren waarvan ik
geloof dat die ons dichterbij elkaar en de Bijbel brengt. Van harte welkom! Het is wel een viering die
daarmee minder geschikt is om uit te zenden. Ook om de privacy van dat wat gedeeld wordt te
waarborgen. Volgende week weer een ‘reguliere’ dienst met uitzending.
Nascholing
Op maandag 13 en dinsdag 14 september a.s. ben ik afwezig in verband met een verplichte
nascholing vanuit de Protestantse Kerk.
Oecumenische ontmoeting
De oecumenische ontmoeting met de Mariakerk (de parochie onder de hoede van de Norbertijnen
in de Heikant) krijgt andere vormen. Waar er eerder gezamenlijke diensten waren, zal er nu worden
ingezet op een samen zoeken naar kerk zijn in de stad Tilburg. We staan voor dezelfde vragen: hoe
delen we van het goede nieuws, het goede verhaal dat wij kennen uit het evangelie, hier in deze
stad?
Pastor Jan Claassen en ikzelf nodigen u graag uit op donderdag 23 september a.s. om 10.00 uur in
de Opstandingskerk, wij bereiden een programma voor rondom Bijbel, stilte, gebed, ontmoeting.
Op een andere manier nadenken over God
Filosoof Luc Middelkoop nodigt ons uit om het gesprek aan te gaan over ‘God’. Dit aan de hand van
verschillende filosofen. Heidegger voorop, maar ook Kierkegaard, Henry en Dostojevski. Er staat wat
op het spel: waar ligt betekenis in onze wereld, in ons leven? Luc zal ons meenemen en
introduceren. Allereerst een introductieavond om te kijken of we hier een reeks van filosofische
gesprekken aan kunnen vast knopen dit komende seizoen. Deze avond staat gepland op woensdag
29 september om 20.00 uur in de Opstandingskerk. Graag even aanmelden bij mij. Hebt u ook
interesse, maar kunt u niet op deze avond, laat het dan ook weten.
Hartelijke groet,
ds. SIETSKE BLOK, dssietskeblok@gmail.com
Studiekring Groene Theologie
In het najaar starten we een studiekring Groene Theologie. We bestuderen en bespreken het boek
Groene Theologie van Trees van Montfoort. In het boek spreekt de schrijfster over theologie en
duurzaamheid. Zij deed ontdekkingen tijdens het lezen van de bijbel over het ecologische
perspectief. Ook deelt ze inzichten van ecofeministische theologen wereldwijd.
Doe jij mee? Opgeven bij Marjan de Kwaasteniet. Email: madekw@planet.nl

Data: 14 september, 12 oktober, 9 november, 7 december, 11 januari, 8 februari en 8 maart. Steeds
van 20.00-22.00.
Locatie: Opstandingskerk
Atie de Vos, Wim de Kwaasteniet, Marjan de Kwaasteniet
Boekenlegger kindernevendienst
Afgelopen zondag 5 september werd in de dienst aandacht besteed aan Tamar Wolters die
de overgang maakte van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Voor de kerk
betekent dit dat Tamar van de kindernevendienst overstapt naar de brugdienst. Zij ontving
onder andere een bijbel en een speciale boekenlegger, ook dit jaar weer gemaakt door
Alex Beekmans. Op deze boekenlegger 2021 staat Tamar 2x vermeld, eenmaal als woord
en eenmaal als een dadelpalm (in het Hebreeuws : Tamar). Als u ook in het bezit wil
komen van deze mooie en handige boekenlegger dat kan dat door een reactie te sturen
inezkluvers@outlook.com of naar nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl en uw naam en adres te
vermelden.
Schilderen met Sjoukje Gniewyk
Op zaterdagochtend 9 oktober -in plaats van 2 oktober- van 9.30 tot 12.00u en alle eerste
zaterdagen van de maand wordt er weer met schilderen begonnen.
Er wordt dan geschilderd met eigen materialen, maar als je deze nog niet zou hebben, kan
je hiermee kennismaken tegen een kleine vergoeding(€5).
Er zal een thema gekozen worden als schildersonderwerp, wat bij de schepping past.
Op donderdag 30 september zal van 9.30 - 12.00 om de week geschilderd worden in de
rode zaal.
Er zal met acrylverf, vooral impressionistisch geschilderd worden, waarbij met mengen en
het aanbrengen van verschillende lagen de opbouw van een schilderij geleerd wordt.
Voor meer informatie: sjoukje@portrettenenmeer.com
SJOUKJE GNIEWYK

Nationale orgeldag 2021 op zaterdag 11 september 2021
Tegelijk met de jaarlijkse open monumentendagen is het ook altijd (op de zaterdag) Nationale
Orgeldag. Dit jaar is dat op zaterdag 11 september.
Wie kennis wil maken met orgelspel en orgelmuziek is 's-middags welkom in de Tilburgse Heuvelse
Kerk (Heuvelring 122). Het eerste deel van de middag is een open inloop tussen 12.45 en 15.30 uur.
Er zijn dan een drietal orgelbespelingen. De organisten kunnen van dichtbij aan het werk worden
gezien en er is de mogelijkheid om met ze in gesprek te gaan. De organisten zijn Jan Hoegee, Ruud
Verbunt en Sjak Smulders, respectievelijk om 13.00, 14.00 en 15.00 uur.
Van 16.00 tot 17.00 uur wordt de middag afgesloten met het slotconcert op het hoofdorgel door de
vaste organist van de Heuvelse Kerk, Rob Nederlof.
Gratis toegang.
HANS VAN DER LEUN

Koorinspiratiedag, zaterdag 2 oktober, Opstandingskerk
Op zaterdag 2 oktober 2021 organiseert Stichting Zin in Zingen van 10.00 tot 16.30 uur de vierde
editie van Koorinspiratiedag Tilburg. Het thema van de dag is ‘Halleluja!’ De dag begint met twee
workshops, waarna we in de middag samen gaan zingen en tenslotte de dag afsluiten met een
vesper waarin ds. Sietske Blok voorgaat. Zie voor meer informatie De Leidraad en
www.koorinspiratiedag.nl
Iedereen die van zingen houdt, is van harte uitgenodigd!
Hartelijke groet,
HELGA JANSSENS-BAAN

Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met een gebed van Huub
Oosterhuis; het is een bewerking van het Onze Vader.

Gebed
Onze Vader verborgen,
uw Naam worde zichtbaar in ons,
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood
gerechtigheid is en genade waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw hand op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.
Huub Oosterhuis

Overzicht activiteiten in de komende weken
Datum en aanvangstijd
Zaterdag 11 september 2021
Vanaf 12.45 uur
Woensdag 15 en 22
september 2021
10.00-11.30 uur
Dinsdag 14 september 2021
20.00 – 22.00 uur
Donderdag 23 september
2021
10.00 uur
Woensdag 29
september 2021
10.00-11.30 uur
Woensdag 29 september 2021
Aanvang 20.00 uur
Donderdag 30 september
2021
9.30-12.00 uur

Activiteit
Nationale orgeldag in de Heuvelse
Kerk. Zie verder het bericht in deze
Nieuwsbrief
Koffiedrinken in de Opstandingskerk

Locatie, bijzonderheden
Heuvelring 122, 5038 CL
Tilburg

Start Studiekring Groene Theologie
o.l.v. Atie de Vos, Wim de
Kwaasteniet, Marjan de Kwaasteniet
Oecumenische ontmoeting o.l.v. ds.
Sietske Blok en pastor Jan Claassen.
Aandacht voor Bijbel, stilte, gebed,
ontmoeting.
Koffiedrinken in de Opstandingskerk
Thema-ochtend. Ds. Sietske Blok is
aanwezig
Samen met filosoof Luc Middelkoop
op een andere manier nadenken over
God
Schilderen met Sjoukje Gniewyk in de
rode zaal.
Om de week op de donderdagmorgen

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

1e bijeenkomst studie- en
gespreksgroep Ekklesia

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

OKTOBER 2021

Vrijdag 1 oktober 2021
13.00 uur

Zaterdag 2 oktober 2021
10.00-16.30 uur
Iedereen die van zingen
houdt, is van harte
uitgenodigd!

Zaterdag 9 oktober 2021
9.30 tot 12.00 uur
Vrijdag 15 oktober 2021

Koorinspiratiedag Tilburg
Tilburg. Het thema is dit jaar
‘Halleluja!’ De dag begint met twee
workshops, waarna we in de middag
samen gaan zingen en tenslotte de
dag afsluiten met een vesper waarin
ds. Sietske Blok voorgaat. Zie voor
meer informatie De Leidraad en
www.koorinspiratiedag.nl
Schilderen met Sjoukje Gniewyk
sjoukje@portrettenenmeer.com
Steeds elke 1e zaterdag van de maand
Vrijwilligersbijeenkomst met
gezamenlijke maaltijd

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

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: ds. Sietske Blok. E-mail: dssietskeblok@gmail.com of per telefoon 06-1953 2015
Vrije dag: maandag.
Voor uitvaarten en pastorale vragen kunt u contact opnemen met ds. Sietske Blok
(dssietskeblok@gmail.com of telefonisch 06-1953 2015) of met mw. Cissy Mohr
(cissymohr@hotmail.com of telefonisch 06 4471 8287)
Voor pastorale vragen kunt u ook terecht bij dhr. Theo van de Sanden-Bout (telefoon
06-22929948).
Website http://www.pkn-tilburg.nl
Facebook: PKN Tilburg of https://www.facebook.com/pkntilburg
Instagram: pkn_tilburg
Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: NL54 INGB 0003 7000 83
Rekeningnummer Diaconie: NL02 INGB 0003 4444 54

