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Nieuwsbrief 
Zondag 13 juni 2021 

 
 Uit de kerkenraad: Versoepelingen van het coronabeleid, ook in de kerken. 

Wij kunnen weer behoedzaam op weg naar het ‘normaal’ samenkomen in de kerk. Het maximum 
aantal kerkgangers op zondag in de kerk is verhoogd tot 60. En wij mogen weer zingen, zij het 
voorlopig beperkt tot de 2 laatste coupletten van het slotlied (op praatvolume, niet uit volle borst 
dus). Het aantal voorzangers/blazers is beperkt tot 4 musici. Beperkte, maar verheugende stappen 
naar weer ‘normaal’ kerken.  
Mondkapjes bij het (in en uit) lopen en de 1.5 meter regel blijven verplicht. 
Ook gaan wij  het koffiedrinken na de dienst - op veler verzoek - weer oppakken. Coronaproof: wie 
wil zitten kan terecht in de gele zaal; ook kan koffie gedronken worden in de ontmoetingsruimte, 
ook rondom de statafels. Bij dit alles het vriendelijk verzoek 1.5 meter afstand te houden en 
mondkapjes te dragen bij het lopen door de kerk. 

 
Gemeenteberaad 
Op 29 juni a.s. vindt in de kerk een Gemeenteberaad plaats over het project Stadsklooster in Tilburg. 
Ik berichtte u daar al over (evenals ds. Sietske Blok) in de Nieuwsbrief van 23 mei jl. Het betreft de 
oprichting  van een christelijke leef- en woongemeenschap in Tilburg voor studenten en young 
professionals, samen met enkele gezinnen. Onze landelijke kerk PKN heeft dit initiatief omarmd en 
bestemd als pioniersplek. Thans wordt verbinding gezocht met onze gemeente als inbedding voor 
deze pioniersplek in Tilburg. In de Nieuwsbrieven vanaf 30 mei informeren de initiatiefnemers - een 
jong gezin en twee stellen jonge mensen - iedere week onze gemeente over hun plannen en idealen 
om, verbonden aan onze kerkgemeenschap en met begeleiding en steun van de PKN, de 
pioniersplek het Stadsklooster te realiseren in de komende jaren. Ik verwijs u graag naar die stukjes 
in de Nieuwsbrieven. 
Op het Gemeenteberaad wordt u nader geïnformeerd over het project Stadsklooster als mogelijke 
pioniersplek vanuit onze gemeente en wat dit voor onze gemeente betekent. U kunt kennis maken 
met het projectteam en uiteraard kunnen vragen aan hen gesteld worden. De agenda voor dit 
Gemeenteberaad volgt nog. 
ABJE VAN ANDEL 

voorzitter kerkenraad 

 

Protestantse Gemeente 
te Tilburg en omstreken 

2e van 3 carrouseldiensten 



 

 Opstandingskerk open voor maximaal 60 personen 
De viering van deze zondag in de Opstandingskerk kan door maximaal 60 personen bijgewoond 
worden. Voorafgaande aanmelding voor deze dienst is niet nodig.  
Bij de dienst gelden de bekende coronaregels: handen wassen; 1.5 meter afstand; mondkapje op bij 
binnengaan van de kerk, het lopen naar de plaats en het uitgaan van de kerk; registratie van de 
namen; goede ventilatie is aanwezig. 

 

Online is de viering te volgen via de link op de homepage van de website www.pkn-tilburg.nl. 
Aanvang van de viering: 9.30 uur.  

 
 Liturgie zondag 13 juni 2021: Carrouseldienst  

Thema: Verhalen van opstanding: het dochtertje van Jaïrus (Marcus 5) 
Voorganger: ds. Sietske Blok 
Ambtsdrager(s): Theo van de Sanden-Bout en Jeanne Geleijns 
Muziek: het blazerstrio Ad Spijkers op bariton, Leon van Grinsven op hoorn en Chris Meijer op 
cornet à piston de muziek.  

-Tijdens de collecte spelen wij: ‘Kleine dochter van Jaïrus’ van Wim ter Burg, 
-Bij het uitgaan klinkt uit de ‘Renaissance Suite I - Eerste Brande’ van Anonymus in een  
arrangement van Michel Rondeau. 
 

-Ambtsdragers komen naar voren 
-Welkom en korte mededelingen vanuit de gemeente 
-Afkondiging van overlijden met het laten horen van Lied 487  De Heer heeft mij gezien en 
onverwacht uit het ‘oude’ rode liedboek: https://www.youtube.com/watch?v=OdKquXtVwPc   
-Stilte  
-Openingslied: lied 223 Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans  (door: Helga Janssens-Baan, Lianne 
van der Wel, opname Andreaskerk Hilvarenbeek) 
-Bemoediging en groet 
-Gebed 
-Inleiding op de dienst   
-Kyrie Gebed. Met samen: Heer ontferm U.  
-Gloria: lied 305 Alle eer en alle glorie 
-Aandacht voor de kinderen   

klik hier voor het werkblad ‘dochter van Jaïrus’ 
-Gebed om Gods Geest bij de opening van de Schrift 
-Eerste Lezing: Samen wisselspraak van Psalm 30 (NBV)  
-Muziek: melodie Psalm 30  
-Tweede lezing  Marcus 5: 21-43 (NBV)  
-Lied 326 Het woord dat u ten leven riep   
-Preek  
-Stilte 
-Lied: Neem de plaats, de ruimte en de tijd ( uit: ‘Liederen en gebeden uit Iona & Glasgow’) 
-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 13 juni)  

2. Kerk: via betaallink (iDeal), of via NL35 INGB 0001 0806 49 (PROTESTANTSE GEMEENTE TE 

TILBURG EO o.v.v. collecte kerk) 

 
-Gebeden, afgewisseld met gesproken acclamatie Adem van God, vernieuw ons bestaan 
-Stil gebed 
-Onze Vader 
-Slotlied: lied 657 Zolang wij ademhalen, vers 1  & 4 
-Zending en zegen 
-Gesproken AMEN 

http://www.pkn-tilburg.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=OdKquXtVwPc
dochter%20van%20Jairus,knutselwerkje.pdf
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=YJxYi6kBIcnB2qjG0w4UYoXuMBVeEfXW
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=iC92XIUn4jPr1gaPdpjjTU58fPj45pIT


 

 
 Overlijdensbericht van mevrouw Ans Verhagen-Renken. 

Wij ontvingen bericht van het overlijden van mevrouw Ans Verhagen-Renken. Zij overleed op vrijdag 
4 juni jl. in de leeftijd van 92 jaar. Mevrouw Verhagen woonde de laatste negen jaar van haar leven 
in De Herbergier in Tilburg. Zij kwam uit België en werd namens onze gemeente bezocht door Johan 
de Vos. Het afscheid van mevrouw Verhagen is op zaterdag 12 juni a.s. Wij gedenken haar in de 
dienst van zondag 13 juni . 

 
De bloemengroeten in de dienst van zondag 6 juni waren voor: 
*de heer en mevrouw Wijnand en Ria van der Linden-Boons, zij waren donderdag 3 juni 55 jaar 
getrouwd; 
*mevrouw J. Vos, zij werd vrijdag 4 juni 85 jaar; 
*mevrouw P. van Geloven-Bastijn, zij werd zondag 6 juni 83 jaar 
*de heer J. den Boef, hij werd zondag 6 juni 89 jaar 
JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl  
 

 Berichtje van ds. Sietske Blok 
Een eigen albe (toga) en stola's zijn besteld! De levertijd is 30 dagen. De groene stola heb ik al in huis 
en hoop ik zondag al te dragen.  
Een heel goed weekend gewenst, 
Hartelijke groet 
ds Sietske Blok 

 
 Pioniersplek Stadsklooster Tilburg 

Zoals omschreven in de vorige nieuwsbrief zijn we als kernteam aan de slag gegaan met luisteren 
naar de context, onze doelgroep studenten. Door middel van online enquêtes en persoonlijke 
interviews hebben we informatie verzameld over wat studenten vinden van ons idee. Onderstaand 
kunt u kort lezen wat we hoorden van studenten toen we naar hen luisterden.  
 
Wat spreekt je aan in het idee van een stadsklooster in Tilburg?  

- ‘Het straalt veel rust uit, en ik heb het idee dat dat soms wel ontbreekt in mijn leven. Ik denk 
dat het fijn kan zijn om soms gewoon de rust te nemen en dat een stadsklooster daar 
genoeg ruimte voor biedt.’ 

- ‘Dat je altijd mensen hebt op wie je kan terugvallen en die je dicht bij God houden.’ 
- ‘Ik vind het een tof idee, als ik nog geen plek had waar ik me thuis voelde zou ik het 

proberen. Ik geloof dat veel studenten tegen eenzaamheid aanhikken en dat dit een goede 
stap richting verandering is.’  

- ‘I quite like how it has individual and social sides to it. If you want to be alone, you can, and 
if you want to be together, you can do so as well.’   

 
Wat spreekt je niet aan in het idee van een stadsklooster in Tilburg?  

- ‘Misschien gebrek aan privacy of gevoel van sociale controle.’ 
- ‘I am wondering whether non-Christians would enjoy living there and feel as accepted.’ 
- ‘Ik associeer kloosters met katholieke gebruiken als Taizé, stilte en meditatie. Dat vind ik 

goed, maar als het een verplichting/sociale verwachting zou zijn om aan dat soort 
activiteiten mee te doen, vind ik dat minder goed. Iedereen moet zijn geloof op zijn eigen 
manier kunnen beleven, zonder druk van anderen te voelen.’ 

 
Tips 
De studenten gaven ons ook een aantal tips mee: 

- ‘Denk goed na over doelen, visie en een framework van waarden en overtuigingen, zodat er 
duidelijkheid is over de richting waarin je mensen uitnodigt.’  

- ‘Vraag hulp waar nodig, jullie zijn waarschijnlijk niet de enige met een passie voor dit idee. 
Maar wel degene die het praktisch uitvoeren dus dat is een compliment waard!’ 

mailto:jeanne.geleijns@ziggo.nl


 

 
Alles wat de studenten ons gezegd hebben en wat we soms nog horen nemen we mee in de 
ontwikkeling van ons plan. Tot slot ontvingen we pas een gave bemoediging van een Italiaanse 
studente. Ze gaf aan dat ze, ondanks dat haar master niet in Tilburg was, nog een jaar langer in 
Tilburg blijft wonen omdat ze hoopt dat ons plan het komende jaar meer vorm krijgt en dat ze er 
onderdeel van wil zijn!  
 

 
Samen brainstormen over ons plan 

 
 Koffiedrinken op de woensdagochtend, van 10.00-11.30 uur. 

U bent hartelijk welkom op onze inloopochtend-met-koffie! Wel graag van tevoren doorgeven, 
zodat we weten hoeveel mensen we kunnen verwachten. 
NELLY BONIS, 013 5343504 of 06 18193673 

 Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met de coupletten van het lied 
‘Neem de plaats, de ruimte en de tijd’; dit lied is onderdeel van de liturgie van de dienst van zondag 
13 juni a.s. 

1. Neem de plaats, de ruimte en de tijd 

ieder hier incluis. 
Maak de plek waar wij nu zijn, 
tot uw eigen thuis. 
 

2. Neem de tijd en noem me bij de naam. 

Neem de tijd, maak heel 
wie ik ben en wat ik was, 
wat mijn ziel verdeelt. 
 

3. Neem de zwaarte van mijn hart, 

neem mijn diepe spijt, 
en raak met uw eenheid aan 
wat mijn aandacht splijt. 
 

4. Neem het kleine kind in mij 

dat de groei niet waagt. 
Laat uw Zoon mijn baken zijn, 
help mij recht te staan. 
 

5. Neem mijn gaven, mijn talent, 

neem wat zich ontplooit. 
Neem mijn leven, maak het groot, 
dat ik word en ben. 
 



 

 
 

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  
 http://www.facebook.com/pkn.tilburg.opstandingskerk 

 
Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: NL54 INGB 0003 7000 83  
Rekeningnummer Diaconie: NL02 INGB 0003 4444 54 
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