
 

 
       
 

 
 

 

      Nieuwsbrief 
Zondag 14 augustus 2022 

 
 

 Liturgie viering zondag 14 AUGUSTUS 2022  
 

Aanvang van de viering: 9.30 uur.  
Het adres van de Opstandingskerk is: Professor Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC Tilburg. 
 

➔ Online is de viering te volgen via het YouTube-kanaal van de kerk door met de linkermuisknop 

op de tekst deze link te klikken.  
 

Voorganger: ds. Ada Endeveld 
Ambtsdrager(s): Theo van de Sanden-Bout 
Muzikale begeleiding: Chris Meijer, op cornet à piston 
-Voorafgaande aan de dienst speelt hij Lied 51b en ‘Honour and arms’ uit Samson van G.F. Händel. 
-Na de overweging laat hij ‘O rest in the Lord’ horen van Mendelssohn in een arrangement van 
Shirley Denwood horen. 
-Tijdens de collecte vertolkt hij ‘Andante’ uit het trompetconcert van F. J. Haydn in een bewerking 
van Jan. W. Singerling. 

 -Bij het uitgaan laat hij ‘Let the bright Seraphim’ uit Samson van G.F. Händel klinken. 
 

 De uitgeschreven liturgie vindt u op de homepagina van onze website www.pkn-tilburg.nl.  
 Op de homepage van de website vindt u een doeboek voor kinderen die thuis de dienst volgen.  
 

 Collecten: 
1. Diaconie via NL02 INGB 0003 4444 54 (DIAKONALE RAAD VD PROT GEMEENTE TILBURG EN 

GOIRLE o.v.v. diaconale collecte 14 augustus). 

Toelichting: de diaconale collecte is bestemd voor zending in Egypte (van Kerk in Actie): 
''Op het uitgestrekte platteland van Egypte is er veel armoede. Met een groot 
ontwikkelingsprogramma motiveert de Koptisch-Orthodoxe kerk de dorpelingen om hun 
armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie 
tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan betere gezondheidszorg, onderwijs en 
werkgelegenheid. Er worden ook alfabetiseringscursussen georganiseerd, ondernemers kunnen 
kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.'' 

 

2. Kerk: via NL35 INGB 0001 0806 49 (PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO o.v.v. collecte 

kerk) 

 
Collectegeld overmaken via de gratis Appostel App van SKG Collect 
Graag willen wij u wijzen op de mogelijkheid om bij te dragen aan beide collecten 
via de Appostel App van SKG Collect, die alleen beschikbaar is voor gemeenten 
binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Via deze app kunt u op een 
gemakkelijke manier digitaal collectegeld overmaken naar de kerk of de Diaconie 
en eenvoudig collectetegoed (digitale collectebonnen) bestellen. Door in één keer 
een (groter) tegoed aan te kopen via iDEAL (eenmalige transactie) beperkt u de 
transactiekosten voor de kerk en de Diaconie.  
U kunt de Appostel App downloaden op een smartphone, iPhone, tablet of iPad via de App Store 

 

Protestantse Gemeente 
te Tilburg en omstreken 

https://www.youtube.com/channel/UCFstZY3ZWb-Oubk_BbTzKew
http://www.pkn-tilburg.nl/


 

(Apple) of Google Play (Android). 
Ziet u iemand in de kerk die de collectezak aan zich voorbij laat gaan, dan is dat vast een gebruiker 
van de Appostel App! 
Mocht u hulp nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met CHRIS MEIJER, RIK DE JONG,  
ANJA SEVERIJNEN EN CAROLINE JONES 
 

 Bericht van de diaconie 
Geen recht op energietoeslag, wel hulp nodig? Je bent niet de enige! 
De energieprijzen stijgen, dat merkt iedereen. Heb jij geen recht op de energietoeslag, maar heb je 
toch hulp nodig om de rekeningen te betalen?  
Via het Tilburgs Ondersteuningsfonds (TOF) kun je als inwoner van de  
gemeente Tilburg hulp krijgen om deze rekeningen te betalen.  
 

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op www.ondersteuningsfondstilburg.nl   
Of bel naar het AdviesPunt van ContourdeTwern via 013 549 86 46.  
Of stuur een mail naar adviespunt@contourdetwern.nl'' 

 

De bloemengroeten in de dienst van zondag 7 augustus waren voor: 
*Mevrouw Mien Hooymans-Looije, zij werd 1 augustus 90 jaar. 
*Mevrouw A. Palapessy – Lawalata, zij werd 4 augustus 81 jaar. 
*Mevrouw Ine Mendes-Smeets, zij werd 5 augustus 88 jaar. 
*Mevrouw Gerda Mulder-van Venetien, zij werd 8 augustus 87 jaar. 
   JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl 

 
 Berichten uit de kerkenraad 

Huwelijk 
In De Leidraad van juli/augustus jl. hebben Rik de Jong en Maurits den Hollander 
aangekondigd dat zij op 27 augustus a.s. in het huwelijk hopen te treden. De 
huwelijksdienst, waarin Gods zegen zal worden gevraagd over hun huwelijk, wordt 
gehouden in de Opstandingskerk te Tilburg op 27 augustus a.s.; aanvang 14.00 
uur. Ds. Sietske Blok zal voorgaan in de dienst. De gemeente wordt uitgenodigd de 
viering bij te wonen.  Rik en Maurits, beiden actief in onze gemeente, zouden het 
ontzettend fijn vinden als een aantal gemeenteleden bij deze kerkdienst aanwezig 
zijn, zo schrijven zij in De Leidraad.  
Wij sluiten ons van harte daarbij aan. 

Elim 
De bevestiging van de heer Ton Hutten als ouderling voor Elim zal D.V. plaatsvinden in de dienst van 
Elim van zondag 4 september a.s. in het kerkgebouw van Elim aan de Minister Mutsaersstraat 22 te 
Tilburg; aanvang 10.00 uur. 
Ds. W. Stijf (predikant Meeuwen/Hagoort) zal de heer Hutten in het ambt bevestigen. 
Wij wensen de heer Hutten Gods zegen toe bij zijn (voortgezette) ambtsvervulling. 
 

ABJE VAN ANDEL, voorzitter Kerkenraad 
 

 Berichtje van ds. Sietske Blok 
Ik heb vakantie tot en met 22 augustus.  
Er zijn collega's in de regio zo nodig beschikbaar voor contact. Neemt u daarvoor contact op met het 
kerkelijk bureau. 
Hartelijke groet, 
ds. SIETSKE BLOK 

 
 Ter inspiratie. De kerkenraad wenst u een fijne nieuwe week. Deze keer met de tekst van Lied 415 

uit het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk. Dit lied zingen we in de dienst van 14 augustus als 
antwoord op de zegen. 

 
 

http://www.ondersteuningsfondstilburg.nl/
mailto:adviespunt@contourdetwern.nl
mailto:jeanne.geleijns@ziggo.nl


 

1.Zegen ons, Algoede, 
neem ons in uw hoede 
en verhef uw aangezicht 
over ons en geef ons licht. 
 

2.Stort, op onze bede, 
in ons hart uw vrede, 
en vervul ons met de kracht 
van uw Geest bij dag en nacht. 
 

3.Amen, amen, amen! 
Dat wij niet beschamen 
Jezus Christus onze Heer, 
amen, God, uw naam ter eer! 

 
 

 Agenda 
 

Datum en aanvangstijd Activiteit Locatie, bijzonderheden 

AUGUSTUS 2022   

Woensdag 17 augustus 2022 
10.00 – 11.30 uur 

koffiedrinken in de Gele Zaal  
 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Woensdag 17 augustus 2022 
13.30-16.00 uur 
 

AVE-middag 
Contactpersoon: Hans Bonis, telefoon 
06-12208364/ 013-5343504 
€ 5,00 p.p. 

Rode Zaal in de 
Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 
 

Zaterdag 27 augustus 2022 
14.00 uur 

Huwelijksinzegening van Rik de Jong 
en Maurits den Hollander. 
Voorganger is ds. Sietske Blok 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Zaterdag 27 augustus 2022 
Inloop vanaf 17.00 uur 
Barbecue begint om 17.30 uur 

BARBECUE in Hilvarenbeek. De 
opbrengst is voor ons ZWO-project. 
Kosten: € 15,00 per persoon 
Opgeven bij Hans Bonis of Nikki Idema 

Andreaskerk / Open Huis, 
Vrijthof 21a, 5081 CB 
Hilvarenbeek 
 

 
 
 
 
 

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.  
Vakantie t/m 22 augustus 2022 
 

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  
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