
 

 

 
       
 

 
 

In deze Nieuwsbrief: 
➢ Opstandingskerk open voor maximaal 30 personen 
➢ Liturgie viering zondag 16 mei 2021, ds. Arie Poldervaart gaat voor 
➢ Informatie over de Carrouseldiensten met de gemeenten van Oisterwijk en 

Hilvarenbeek 
➢ Bericht van ds. Sietske Blok 
➢ Bloemengroeten van zondag 9 mei 
➢ Koffiedrinken in de ochtend  
➢ Laatste Emmauswandeling, afgesloten met een korte vesper 
➢ 24 mei (2e Pinksterdag) fietsen in Oisterwijk voor het ZWO-project. Deelname is nog 

mogelijk!  
➢ Tot slot: een gebed bij Hemelvaart 

 
 

Hieronder vindt u de link om via een livestream de afscheidsdienst van Kees Post te volgen. 
Deze is op zaterdag 15 mei 2021 om 14.00 uur vanuit de aula van Natuurbegraafplaats de 
Hoevens. Let op: De link van de livestream werkt pas vlak voor aanvang van de 
afscheidsdienst! 
 

www.uitvaartentechniek.nl/cornelis-post  
 

 
 

Nieuwsbrief 
Zondag 16 mei 2021  

 
o Opstandingskerk open voor maximaal 30 personen 

De viering van deze zondag in de Opstandingskerk kan door maximaal 30 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.  

 
o Liturgie zondag 16 mei 2021, Zondag na het feest van Hemelvaart en voor het feest van 

Pinksteren, genaamd Exaudi 
Voorganger: ds. Arie Poldervaart 
Ambtsdrager(s): Femke Bos en Rik de Jong  
Muziek: het blazerstrio, bestaande uit de heren Ad Spijkers op bariton, Leon van Grinsven op hoorn 
en Chris Meijer op cornet à piston 

 
-Ambtsdragers komen naar voren 
-Welkom en korte mededelingen vanuit de gemeente 
-Lied (Psalm) 19: blazers spelen melodie. Voorganger zingt 1, 2 met de blazers.  
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-Bemoediging en groet  
-Recapitulatie van het feest van Hemelvaart 
-Kyrie-gebed  
-Lied/psalm 131a “U helpt mij” Bl. melodie, Voorganger zingt lied met blazers 
-Gebed van de zondag Exaudi, Wezenzondag 
-Aandacht voor de kinderen  
-Eerste lezing Efeziërs  1:17- 23 (Canisiusvertaling) 
-Blazers spelen melodie Lied 629 ‘Ik ben in mijn hof gekomen’, Voorganger zingt Lied 204 
-Tweede lezing: Johannes 17: 6 -13 (Canisiusvertaling)  
-Acclamatie: Blazers spelen melodie Lied 629 ‘Ik ben in mijn hof gekomen’  
-Preek  
-Muziek door de blazers. ‘Jesus ist das schönste Licht’  BWV474 van J.S. Bach in een arrangement 
van Chris Meijer 
-Lied 836 ‘O, Heer die onze vader zijt’.  
-Collecten (tijdens de collecten spelen de blazers ‘Largo’ van Händel in een arrangement van Shirley 
Denwood) 
 

1. Diaconie via betaallink (iDeal), of via IBAN NL02 INGB 0003 4444 54 (DIAKONALE RAAD VD PROT 

GEMEENTE TILBURG EN GOIRLE o.v.v. diaconale  collecte 16 mei)  

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

o.v.v. collecte kerk) 
 

-Gebeden 
-Stil gebed 
-Onze Vader 
-Slotlied: Lied van de maand Lied 643: ‘Zing nu de Heer, Hij zag ons aan’ 
-Zending en zegen  
-Uitleidende muziek Lied 958 Ach Herr, lass dein lieb Engelein: slotkoraal van de Johannespassie, 
Bach. Voorganger leest vertaling, terwijl de blazers zachtjes de melodie spelen. Daarna lezen we stil 
samen de Duitse tekst terwijl de blazers nu vol spelen. Hieronder de vertaalde tekst van Lied 958: 

Ach Heer, laat Uw lieve engelen 
aan het eind mijn ziel 
naar Abrahams schoot brengen! 
Laat mijn lichaam in zijn “slaapkamertje” 
heel zacht, zonder kwellingen en pijn 
rusten tot aan de jongste dag! 
Wek mij dan op uit de dood, 
opdat mijn ogen U mogen zien 
in alle vreugde, o Zoon van God, 
mijn Heiland en genadetroon! 
Heer Jezus Christus, verhoor, verhoor mij 
ik zal U prijzen, eeuwiglijk! 

       -Bij het uitgaan spelen de blazers: ‘Trumpet tune’ van Henry Purcell  
  
o Carrouseldiensten starten binnenkort 

In SAGEverband hebben we gekeken hoe we dit jaar de carrouseldiensten willen 
gaan organiseren. De situaties zijn per gemeente verschillend. Tilburg houdt wel 
kerkdiensten waar 30 mensen aanwezig kunnen zijn, Oisterwijk en Hilvarenbeek 
niet. Worden het online diensten of met mensen in de kerk? Bij online diensten 
kunnen we meer filmpjes laten zien, in een live-dienst minder. Zingen mag voorlopig 
nog niet. In Tilburg, een groter kerkgebouw zijn een paar voorzangers, in Oisterwijk 
is dat er soms één, en Hilvarenbeek heeft er de gevraagde 5 meter afstand niet 
voor. Kortom: hoe stel je een dienst samen die rouleert in een carrousel? Dat is 
lastig dit jaar. 
In ieder geval hebben we gekeken naar de inhoud.  

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=Ldyg1AcAj6xKtYVwh4a9NXAvk5tjxno7
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=jjX75XtZurx5ujHcNgoJ0BfHKgRoiyhd


 

Het thema van de carrouseldiensten is ‘Verhalen van opstanding’. Na Pasen en Pinksteren blijven 
we hopen op het koninkrijk van God waar vrede en geluk is voor ieder mensenkind. Het zijn 
hoopvolle verhalen waarbij we ook onszelf afvragen waar onze opstandingskracht ligt. Ds. Winanda 
de Vroe uit Oisterwijk  vertelt over de opwekking van Lazarus (Johannes 11), ds. Sietske Blok over 
het dochtertje van Jaïrus (Marcus 5) en ds. Annemarie Hagoort uit Hilvarenbeek over de opwekking 
van de jongeling van Naïn (Lucas 7). 

 
De preekcarrousel ziet er schematisch als volgt uit: 

 

 Hilvarenbeek Oisterwijk Tilburg 

30 mei Ds. W.de Vroe Ds. S. Blok Ds. A. Hagoort 

6 juni Ds. S. Blok Ds. A. Hagoort Ds. W.de Vroe  

13 juni Ds. A. Hagoort Ds. W.de Vroe Ds. S. Blok 
         

 DS. ANNEMARIE HAGOORT, DS. WINANDA DE VROE en DS. SIETSKE BLOK 

 

o Bericht van de predikant 
De vakantie was fijn! Door de regen heen scheen de zon. Lekker even weg. Na Hemelvaart leven we 
nu toe naar Pinksteren, een prachtig feest, de komst van de Heilige Geest.  
De komende weken zult u mij geen toga zien dragen. De toga (of eigenlijk ‘albe’ of gebedsmantel 
genoemd) die ik droeg had ik geleend en nu teruggegeven. Volgende week heb ik een afspraak bij 
een atelier in Schijndel waar toga’s en gebedsmantels worden gemaakt en hoop ik een eigen witte 
toga en stola’s te gaan bestellen.  De tijd is rijp! 
Eerder ben ik altijd voorgegaan in pak. Dat voelde vrij, en gelijkwaardiger met de gemeente, als 
‘dienaar van het Woord’. Nu voelt ook het dragen van een toga vrij en ik waardeer zeer de 
liturgische werking van gebedsmantel en stola’s. Ik sta er niet namens mijzelf, maar spreek vanuit 
mijn ambt. Liturgische kleding maakt dat nog duidelijker. Afwisseling met ‘gewone’ kleding blijft 
mogelijk.  
Een heel hartelijke groet, 
DS. SIETSKE BLOK 

 
o De bloemengroeten in de dienst van zondag 9 mei waren voor: 

• de heer Ad van Saarloos, hij werd donderdag 6 mei 83 jaar 

• Mevrouw J. Verbeek – de Waal, zij werd maandag 10 mei 91 jaar 

• De heer D. Palapessy, hij werd dinsdag 11 mei 85 jaar 

• De heer A. Mandemakers, hij werd woensdag 12 mei 83 jaar 

• Mevrouw Janke Post en de kinderen, als steuntje in de rug na het overlijden van Kees 
JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl  

  
o Koffiedrinken op de woensdagochtend, van 10.00-11.30 uur. 

‘Op gepaste afstand kunnen we elkaar weer ontmoeten.  
We vragen wel of iedereen die wil komen dit van tevoren wil doorgeven, zodat we weten hoeveel 
mensen we kunnen verwachten. 
Tot ziens weer bij de koffie!’  
NELLY BONIS, 013 5343504 of 06 18193673 
 

o Emmaüswandelingen, de laatste. Afsluiting met een korte vesper 
Aanstaande woensdag 19 mei  is het alweer de laatste keer dat we een Emmaüswandeling lopen, 7x 
tussen Pasen en Pinksteren. Op 19 mei zullen we stil staan bij het verhaal uit Handelingen, ‘de 12 en 
de uitzending’. Omdat het de laatste keer zal zijn (voorlopig!), sluiten we deze cyclus af met een 
korte vesper. We verzamelen  om 19.30 uur bij de kerk en we sluiten af om 20.45 uur. Ieder is van 
harte uitgenodigd om mee te doen! 
ATIE DE VOS EN THEO VAN DE SANDEN-BOUT 

 

mailto:jeanne.geleijns@ziggo.nl


 

24 mei (2e Pinksterdag) fietsen in Oisterwijk voor het ZWO-project 
Op tweede Pinksterdag (maandag 24 mei 2021) organiseert de ZWO/diaconie weer een 
fietstocht om geld in te zamelen voor ons gezamenlijke Kerk-in-Actieproject in Moldavië. 
Tussen 13 uur en 16 uur kunt u starten vanaf de kerk op een afgesproken tijdsstip. U kunt weer 

kiezen uit een korte afstand en een lange afstand. Onderweg krijgt u wat opdrachten mee. 
Bovendien is er een prijsje te winnen. We vragen € 5,- (meer mag ook) per routebeschrijving. 
➔ Wilt u zich laten inschrijven als deelnemer van de tocht? Stuur dan voor 20 mei een mailtje naar 

zwo-oisterwijk@hotmail.com of bel 06 21656126 (telefoonnummer Marieke Traksel).  
➔ fietstocht.docx. :via deze link leest alle verdere informatie. 
➔ U kunt ook bijdragen zonder mee te fietsen via NL02RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie 

Protestante kerk o.v.v. fietstocht op 24 mei 2021. 
➔ Bij slecht weer wordt de fietstocht uitgesteld. 

HANS ZAAIJER, JANTSJE BAKKEREN EN MARIEKE TRAKSEL 

 
o Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week.  Deze week met een gebed bij 

Hemelvaart, gevonden in de Petrus Nieuwsbrief van de Protestantse Kerk van 13 mei 2021. 
 
 

 

Gebed bij Hemelvaart 

 

God, waar bent u? 

Zo vaak lijkt u ver weg, 

een God die zwijgt. 

Bent u voorgoed vertrokken? 

Laat u ons maar roepen? 

Wij hebben U nodig, 

laat ons niet alleen. 

Zie ons! 

Hoor ons! 

 

Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op mij. 

In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; 

mailto:zwo-oisterwijk@hotmail.com
file:///C:/Users/Medion/Documents/Nieuwsbrieven/fietstocht.docx
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=PXZ%2fZZa%2f&id=9C8E1D9BA63A824050C5F81FF92818345C72DC32&thid=OIP.PXZ_ZZa_1Xs1aibKzm3IfgAAAA&mediaurl=https%3a%2f%2fwww.defietsedokter.nl%2ffiles%2ffietsers.gif&exph=338&expw=447&q=fietsers+afbeelding&simid=608022401238697828&ck=7512C6096DA1781BD82E4281F74AC17F&selectedIndex=88&FORM=IRPRST


 

 

zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? 

Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. 

Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben. 

- Joh. 14: 1-3 

 
 
 
 

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)   
  

 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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