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Meer informatie in deze Nieuwsbrief

Coronabeleid
Kan de kerk weer open de komende weken?
Vooruitlopend op de versoepeling van de lockdown - vanavond (vrijdag 14 januari) bekendgemaakt en op het advies van onze landelijke kerk PKN, hebben wij in het kernteam deze vraag besproken.
Met velen missen wij het samenkomen in de kerkdiensten en het samen vieren met degenen die
online de diensten volgen. Daarom hebben wij besloten de draad van vóór de lockdown weer op te
pakken en de kerk vanaf 23 januari a.s. weer open te stellen voor kerkgangers. Dat geldt ook voor
de muzikale begeleiding van de diensten, zoals tevoren in overleg tussen voorganger en musici.
Het leek ons raadzaam de dienst van 16 januari nog geheel online uit te zenden, in afwachting van de
persconferentie en advies PKN.
De maatregelen van voor de lockdown blijven voorlopig voor de diensten vanaf 23 januari van kracht:
* Stoelen zijn op 1.5 meter geplaatst en de kerk wordt goed geventileerd tijdens de dienst.
* Mondkapjes bij in- en uitgaan van de kerk; zij mogen af zodra men zit.
* Jassen meenemen naar de zitplaats.
* Na dienst weer gaan zitten en wachten op aanwijzing van de kosters voor het verlaten van de kerk.
* Geen koffiedrinken na de dienst.
Wij hopen zo weer samen, online en met de gemeente in de kerk, onze erediensten te vieren.
Dit alles wel onder voorbehoud, dat het kabinet het coronabeleid versoepelt zoals verwacht en de
PKN daarom dringend anders adviseert.
Namens de kerkenraad, ABJE VAN ANDEL

Berichtje van ds. Sietske Blok
Komende zondag lezen we over de bruiloft te Kana en het water dat in wijn veranderde. We
hadden deze zondag graag samen avondmaal willen vieren maar vanwege de corona maatregelen is
dit uitgesteld tot 27 februari.
Wilt u graag voorbeden laten doen in de dienst stuur dan een mailtje naar mij of naar de ouderling
van dienst. Komende zondag is dat Caroline Jones, ch.jones@home.nl
Volgende week maandag en dinsdag, 17 en 18 januari, heb ik weer nascholing. Deze keer online,
ook in verband met de corona maatregelen.
Wilt u mij graag spreken, of vindt u het fijn dat ik bezoek kom: laat het weten! Bij mijzelf, of via een
ouderling, of bezoekmedewerker. Dan kunnen we een afspraak maken. We hebben een grote

gemeente en ik kan helaas niet altijd iedereen in het oog houden en daarom vind ik het fijn als
namen aan mij doorgegeven worden of als u zelf contact opneemt. Ik ontmoet u graag!
Een hartelijke groet,
ds. SIETSKE BLOK
Liturgie viering zondag 16 januari 2022: aanvang 9.30 uur.
Deze viering is online te volgen. De link naar de dienst staat bovenaan de homepage van de
website van onze gemeente www.pkn-tilburg.nl
Voorganger: ds. Sietske Blok
Ambtsdrager(s): Caroline Jones en Jeanne Geleijns
Muzikale begeleiding: Wouter van der Meiden
Voorzangers: Toos Wisselink en Serge Hagoort
De liturgie vindt u op de homepagina van onze website www.pkn-tilburg.nl.
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 16 januari)
Toelichting: de collecte is bestemd voor de Voedselbank
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 9 januari waren voor:
*de heer Ab Bagijn, hij werd donderdag 6 januari 96 jaar;
*de heer Mijndert Boelhouwer, hij werd vrijdag 7 januari 85 jaar;
*mevrouw Ank de Jong, zij werd dinsdag 11 januari 81 jaar;
*de heer Arie Meijburg, hij werd dinsdag 11 januari 90 jaar;
*mevrouw Ditje Maliepaard-Blommers, zij is aan het herstellen na een aanrijding.
JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl
Rectificatie overlijdensbericht in de Nieuwsbrief van 9 januari 2022.
In de Nieuwsbrief van zondag 9 januari jl. kon u lezen dat de heer J. Groeneweg was overleden. Tot
onze spijt is er een vergissing gemaakt in de tekst waar werd verteld dat de heer Groeneweg
betrokken zou zijn geweest bij de bouw van de huidige Opstandingskerk. Hierbij werd verwezen naar
de plaquette in de patio. Deze informatie moet worden gerectificeerd. Oplettende gemeenteleden
lieten ons weten dat deze informatie niet correct is want de naam op de plaquette is die van de heer
J. Groeneveld (1890-1974)
Wij bieden excuses aan voor deze pijnlijke vergissing.
Redactie nieuwsbrief, ANJA SEVERIJNEN

Start Actie Kerkbalans 2022

De jaarlijkse actie Kerkbalans gaat morgen, zaterdag 15 januari, weer van start. Kerkbalans is de
grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke gemeenten
hun leden om een financiële bijdrage over te maken. De kerk kan alleen bestaan dankzij deze
financiële steun van haar leden. Deze week valt ook bij u de brief op de mat. De kerkrentmeesters
en de diaconie hebben besloten om in 2022 weer één gezamenlijke actie te houden. In de brief
vindt u daarom twee toezeggingsformulieren: één voor de kerk en één voor de diaconie. Doet u
dit jaar (ook weer) mee?
Tijdens deze ingewikkelde coronatijd, willen we als gemeente een plek zijn en blijven waar we
rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen.
Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Meer dan ooit
missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een
spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding, contact en
genegenheid. En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je
geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.
Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Uw bijdrage is
onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2022 vorm en inhoud te geven.
Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan vandaag voor
de kerk van morgen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.
U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op:
Protestante Gemeente te Tilburg e.o. NL 54 INGB 0003 7000 83 o.v.v. Kerkbalans 2022
Diaconale Raad te Tilburg
NL 02 INGB 0003 4444 54 o.v.v. Diaconale bijdrage 2022
Met vriendelijke groet,
ANNELIES VAN WIJK, College van Kerkrentmeesters
JEANNE GELEIJNS, College van Diakenen

Verhuisbericht van de heer Cor Krijger
Beste gemeenteleden,
Met ingang van 5 januari ben ik van De Moer verhuisd naar een zorgappartement in
De Venloene in Loon op Zand. Ik kan hier meer zorg en ondersteuning krijgen. Ook
vanuit hier probeer ik met Automaatje naar de kerk te blijven komen. Dit zijn mijn
nieuwe gegevens:
Cor Krijger
De Venloene 322
5175 CX Loon op Zand
Tel.nr. 0416 858 138

Hartelijke groet,
Cor Krijger
Heleen Wessel Krijger (e-mail: wesselkrijger@hotmail.com)
Antine van Dijk-Krijger (e-mail: edwinantine@gmail.com)
Ter inspiratie. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week.
Deze zondag begint de internationale Week van Gebed voor de eenheid van de christenen.
Het thema is: Licht in het duister en het materiaal is voorbereid voor de Raad van Kerken in het
Midden-Oosten. Centraal staat de tekst uit Matteüs 2 vers 2: ‘Wij hebben zijn ster zien opgaan en zijn
gekomen om Hem te aanbidden’.
Deze christenen uit het Midden-Oosten delen het lied van het licht van Sint Ephrem met ons:
Het licht van de rechtvaardigen en de vreugde van de oprechten
Is Christus Jezus, onze Heer.
Geboren uit de Vader, heeft hij zich aan ons geopenbaard.
Hij kwam om ons te redden uit de duisternis
en ons te vullen met de straling van zijn licht.
De dag breekt aan, de macht van de duisternis neemt af.
Vanuit het ware licht ontstaat er voor ons
het licht dat onze verduisterde ogen verlicht.
Zijn glorie schijnt op de wereld
en verlicht de diepten van de afgrond.
De dood is uitgeroeid, de nacht is verdwenen,
en de poorten van Sheol zijn gebroken.
Wezens die in duisternis lagen van oudsher, worden bekleed met licht.
De doden herrijzen uit het stof en zingen omdat ze een Verlosser hebben.
Hij brengt redding en schenkt ons leven.
Hij stijgt op naar zijn Vader in de hoogte.
Hij zal terugkeren in glorieuze pracht
en zijn licht laten schijnen op hen die naar hem keken.

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

