
 

 
       
 

 
 

 

 

    Nieuwsbrief 
Zondag 15 mei 2022 

 
 
 
    
    
o Liturgie viering zondag 15 mei 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. Siets Nieuwenhuizen 
Ambtsdrager(s): Caroline Jones 
Muzikale begeleiding: Helga Janssens-Baan, samen met enkele leden van de Cantorij ‘Samen op 
Weg’. 
 

  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.  
 

 Uw bijdrage aan de collecten kunt u overmaken via iDeal: 
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 15 mei) 

Toelichting: KIA Binnenland 
Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen. Kinderen 
kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer gewoon kind zijn 
en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst. In De Glind, dat ook wel ‘het Jeugddorp’ wordt 
genoemd, gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen 
en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan over het verder gewone 
dorp. 
 

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

TILBURG EO o.v.v. collecte kerk) 

 

De bloemengroeten in de dienst van zondag 8 mei waren voor: 
*De heer Ad van Saarloos, hij werd vrijdag 6 mei 84 jaar. 
*Mevrouw J. Verbeek – de Waal, zij werd dinsdag 10 mei 92 jaar. 
*Mevrouw Anja Severijnen, een steuntje in de rug i.v.m. de zorgen om haar man. 

        *De heer Chris en mevrouw Ineke Sijtsma, een steuntje in de rug. 
        *De heer Adri en mevrouw Tannie Vogelaar, zij waren maandag 2 mei 25 jaar getrouwd. Zij zijn 

gemeenteleden van het dovenpastoraat. 
        *De heer Jan en mevrouw Greet Hulsebos, zij waren maandag 25 april 60 jaar getrouwd.  
          JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl 
 

 

Protestantse Gemeente 
te Tilburg en omstreken 

De concept-jaarrekeningen 2021 van de diaconie én van het 
college van kerkrentmeesters vindt u onderaan deze Nieuwsbrief. 

https://www.youtube.com/channel/UCFstZY3ZWb-Oubk_BbTzKew
http://www.pkn-tilburg.nl/
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=Bp2BEMF10EJdwInmxmNc5UXwnJ14GL44
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=Us0tNVBgRYL7EVpOUlBtMDfxnBzgMh7x
mailto:jeanne.geleijns@ziggo.nl


 

o Bericht van overlijden. 
Wij ontvingen bericht dat op zondag 8 mei 2022 is overleden de heer Mijndert Adrianus Hendrik 
Boelhouwer, 85 jaar oud. Mijndert Boelhouwer was de levenspartner van mevrouw Ida Kuiper; zij 
overleed recent in de maand februari van dit jaar. 
De afscheidsdienst voor de heer Boelhouwer is op maandag 16 mei 2022, 12.15 uur in crematorium 
Tilburg, Karel Bodden weg 5. 
 

o 26 mei: Hemelvaartsdagviering mét ontbijt 
Na twee jaar kunnen we een mooie traditie gelukkig weer in ere herstellen: de gezamenlijke 
Hemelvaartsviering met de drie gemeentes Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg. Dit jaar vindt de 
viering plaats in Oisterwijk (Kerkstraat 64). De dienst begint op donderdag 26 mei om 10.15 uur. 
Voorganger is ds. Winanda de Vroe. 
 

Voorafgaand aan de viering is er om 09.00 uur een gezamenlijk ontbijt. Een mooie gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten onder het genot van lekkere broodjes en andere lekkernijen. 
 

Meld je aan 
Voor het ontbijt moet je je opgeven, zodat we weten hoeveel we in moeten kopen. Aanmelden kan 
door een mail te sturen naar scriba@pkn-oisterwijk.nl. 
 

Wij verheugen ons erop weer samen te kunnen komen. Tot de 26e! 
Marjan van Wijngaarden, scriba PKN Oisterwijk 

 
o ‘Van de predikant’, berichtje van ds. Sietske Blok 

Ik heb vakantie van 14 tot en met 22 mei. 
23 en 24 mei heb ik de laatste keer primaire nascholing op Hydepark in Doorn. 
25 mei ben ik weer aanwezig en schuif ik aan bij de koffieochtend. 
 

Heel hartelijke groet,   
ds. SIETSKE BLOK 
dssietskeblok@gmail.com, of appen / bellen: 06-19532015. 

 
o Vanuit de kerkenraad. 

Dinsdag 7 juni, aanvang 20.00 uur, is er gemeenteberaad. We willen stil staan bij de afgelopen twee 
jaar van corona en wat dit met ons gedaan heeft maar we willen ook vooruitkijken. Het is bekend 
dat er in de kerkenraad en op andere plekken in onze gemeente vacatures zijn. We zijn benieuwd 
naar uw ideeën over hoe we met elkaar de toekomst in kunnen gaan.  
 

o Oecumenische viering op 19 mei 2022.  
Op donderdag 19 mei zal er om 20.00uur een oecumenische viering zijn n.a.v. de oorlog in de 
Oekraïne. Deze viering zal plaatsvinden in de RK Kerk Sint-Jan in Goirle (einde van de Tilburgseweg). 
De viering zal om 20.00uur beginnen. 
Op uitnodiging van de Parochie De Goede Herder zullen wij als Protestantse Gemeente Tilburg 
meewerken aan deze dienst. Het jongerenkoor Gotiko zal de viering muzikaal ondersteunen. 

Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 
 
o Pannenkoeken eten voor ‘Moldavië’, zaterdag 28 mei 11.30-14.30  

Eindelijk het is weer zover na twee jaar corona kunnen we weer pannenkoeken eten in de kerk. Ook 
nu weer voor Bethania in Moldavië, het gezamenlijke project van de diaconieën van 
Tilburg, Oisterwijk en Hilvarenbeek. Met elkaar ons bewust zijn van onze zekerheden onze 
veiligheid. Zekerheden die in Moldavië niet voor de hand liggen en er is ook heel veel 
armoede. Het is een moment van betrokkenheid en solidariteit .Door de verkoop van 
pannenkoeken hopen we weer een mooi bedrag bij elkaar te krijgen. Ook dit jaar hebben 
we voor een vrije inloop gekozen, niet aanmelden, iedereen is welkom en we zien wel hoe 

het gaat. Wij hopen net als de vorige keer op een verassende opkomst, en ja dan kan het wel eens 
wat wachttijd opleveren.  

mailto:scriba@pkn-oisterwijk.nl?subject=Aanmelden%20Hemelvaartsontbijt
mailto:dssietskeblok@gmail.com


 

 

Je bent welkom tussen 11.30-14.30 uur en wat je wil geven bepaal jezelf. Er is koffie, thee en 
limonade. Voel je welkom in je kerk, laat je verrassen. 
Dit is het laatste jaar dat we als diaconie betrokken zijn bij het project in Moldavië. In het najaar 
gaan we met een nieuw project van start. Het is moeilijk Moldavië los te laten, het voelt als je buren, 
zo dichtbij. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om erbij te zijn maar voel je je toch betrokken het is 
altijd mogelijk een bedrag over te maken op de rekening van de diaconie NL02 INGB 0003 4444 54 
onder vermelding van Moldavië.  
 

Oh ja, er zijn speciale pannenkoekenpannen. Als je er even een te leen hebt horen we het graag. 
Graag tot ziens. 
NIKKI IDEMA 06 43845816 , HANS BONIS 06 12208364 
 

o Berichtje van Vita Tilburg 
Benieuwd naar het klooster waar Vita Tilburg haar activiteiten organiseert? A.s. zondag 
15 mei is het Open Kloosterdag en stelt het Kapucijnenklooster haar deuren open voor 
gasten. Ze geven dan een kijkje in het leven in het klooster. Het is mogelijk om het 
klooster te bezichtigen en in gesprek te gaan met de broeders. Het team van Vita 
Tilburg zal er ook zijn. Misschien zien we je daar? Het klooster is open van 13.30u tot 
16.30u en het adres is Korvelseweg 165. 
 

Met vriendelijke groeten, 
Anneriet Boonen - Geijtenbeek  

 
o Taizé Prayer op donderdag 2 juni 2022 in de Petrus en Pauluskerk 

 

 
 
 



 

o Kamer gezocht. 
 

Mijn naam is Mariëlle Helder en ik ben een 23-jarige nette, rustige studente. In 
het najaar kom ik in Tilburg studeren voor mijn master ‘Ethiek van Bedrijf en 
Organisatie’. Naast studeren houd ik van zingen, creatief bezig zijn met wol en 
draad, en een mooie fietstocht of wandeling maken. Daarnaast geniet ik van 
contacten en vriendschappen binnen een christelijke studentenvereniging. 
Bovendien heb ik al jaren ervaring met vrijwilligerswerk in een 
verzorgingstehuis. 

   
Graag kom ik in Tilburg wonen. Vandaar dat ik een kamer zoek. Vindt u het leuk om een jeugdige 
dame in huis te krijgen? Dan bent u bij mij aan het juiste adres. Ik zoek een kamer met een huurprijs 
van maximaal 375 euro p.m. inclusief gas/water/elektrisch. Graag zou ik de kamer willen huren vanaf 
1 augustus 2022.  
U kunt mij bereiken met de volgende gegevens: mariellehelder@gmail.com of via 06-45659845. 
 

 
 
o Ter inspiratie. De kerkenraad wenst u een fijne nieuwe week. Deze week met een tekst van 

Mahatma Ghandi. Deze tekst staat in het boekje Medemens nr. 3, uitgegeven door Kerk in Actie 
(november 2013). 
 

Laat ons verandering zijn 
Laat ons geen vooruitgang noemen, 
Waar een ander aan ten onder gaat. 
Laat ons geen groei noemen, 
Waar een ander minder van wordt. 
Laat ons geen vrijheid noemen, 
Wat een ander het recht ontneemt zichzelf te zijn. 
Laat ons geen gemeenschap noemen, 
Waar de minste niet de meeste aandacht krijgt. 
Laat ons zelf de verandering zijn, 
Die we in de wereld willen zien. 

 
  
o Agenda 
 

Datum en aanvangstijd Activiteit Locatie, bijzonderheden 

MEI 2022   

Woensdag 18 mei 2022 
10.00 – 11.30 uur 

koffiedrinken in de Gele Zaal  Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Woensdag 18 mei 2022 
20.00 uur 

Repetitie Cantorij  Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Donderdag 19 mei 2022 
9.30 tot 12.00 uur 

Schilderen met Sjoukje Gniewyk in de 
rode zaal.  

Opstandingskerk,  
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Donderdag 26 mei 2022 
-Aanvang ontbijt 9.00 uur 
-Aanvang viering 10.15 uur 

Gezamenlijke viering voor Hemelvaart, 
In het kerkje van de Protestanste 
Gemeente Oisterwijk 

Kerkstraat 64, 
5061 EK Oisterwijk 

Zondag 29 mei 2022 
Aanvang 18.30 uur 
 
 
Iedere laatste zondag van de 
maand. 

AVONDdienst georganiseerd vanuit de 
Stichting Missionair Project Midden-
Brabant en Stadstuin Tilburg. 
Uiteenzetting van de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis: Art. 24 van de NGB 
over de goede werken en de heiliging 
van het leven.  

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8. 
In de Gele Zaal 

mailto:mariellehelder@gmail.com


 

JUNI 2022   

Donderdag 2 juni 2022 
19.30-21.30 

Taizé Prayer 
Taizéliederen oefenen o.l.v. Martin 
Hoondert en daarna een viering 

Petrus en Pauluskerk, 
Vierwindenlaan 9-11 

Dinsdag 7 juni 2022 
20.00 uur 

Gemeenteberaad Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Maandag 13 juni 2022 
Ontvangst vanaf 14.45 uur 
Volgende keer: 11 juli 2022 

‘Zingen in Zonnehof’.  
Zingen van 15.00 – 16.00 uur 

Zonnehof, in de Salon, 
Professor Gimbrèrelaan 
22 

 
Vierwindenlaan 9-11 Vierwindenlaan 9-11 

 
 
 
 
 

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  
 

 
 
 

 
 
o Op de pagina’s hieronder treft u de verkorte versie aan van de voorlopig vastgestelde 

jaarrekeningen 2021 van de diaconie en van die van het college van kerkrentmeesters. 
De volledige jaarrekeningen liggen tot en met woensdag 25 mei 2022 ter inzage in de kerk. 
Voor wie de App Appostel al gebruikt: ook daarin zijn de jaarrekeningen te vinden. 
Voor vragen over de jaarrekening van de diaconie kunt u contact opnemen met Rik de Jong 
(e-mail diaconie@pkn-tilburg.nl) of met Caroline Jones als het de jaarrekening van het CvK 
betreft (e-mail cvk@pkn-tilburg.nl ). 
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