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        Nieuwsbrief 
Zondag 17 oktober 2021 

 
 Viering op zondag 17 oktober 2021 in de Opstandingskerk 
➔ 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 de link op de homepage van onze website www.pkn-tilburg.nl. 

 
➔ Liturgie zondag 17 oktober 2021 

voorganger: ds. Wil van Egmond 
ambtsdrager(s): Hans van der Leun en Rik de Jong 
Muziek: Helga Janssens-Baan m.m.v. een aantal cantorijleden die de voorzang verzorgen 

 
De liturgie vindt u op de homepagina van onze website www.pkn-tilburg.nl.  
De werkbladen voor de kinderen vindt u ook op de homepage van de website . 
 
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 17 oktober)  

Toelichting: De diaconale collecte is bestemd voor een werelddiaconaatproject van Kerk in Actie 
in Kameroen. De noordelijke provincies van Kameroen liggen in de Sahelwoestijn. Het is er dus 
warm en droog en door de klimaatverandering wordt het er niet beter op. De woestijn rukt op en 
verdrijft boerenfamilies van hun grond. Veel dorpsbewoners, zowel moslims als christenen, leven 
onder de armoedegrens. Onder leiding van de kerk trekken zij samen op in een project dat 
gericht is op duurzame landbouw. Dit zorgt niet alleen voor meer voedselzekerheid, maar ook 
voor een vreedzame samenleving. 

 

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 10 oktober waren voor: 
*Mevrouw C. Garretsen-Jansen, zij werd donderdag 7 oktober 89 jaar; 
*Mevrouw Toos Wisselink-Roskam, zij werd zaterdag 9 oktober 87 jaar; 
*Mevrouw Gerrie Snijders, zij werd woensdag 13 oktober 88 jaar; 
*De heer Arie Bevaart, hij heeft een operatie ondergaan en is thuis aan het herstellen. 
JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl  

 

Protestantse Gemeente 
te Tilburg en omstreken 

http://www.pkn-tilburg.nl/
http://www.pkn-tilburg.nl/
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=ZjKAVG4iQBIyw6YrJLXUOXsZDZQUyXx5
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=8o8bt3mTpHhnMBYjKppVtOpl4QOwlajp
mailto:jeanne.geleijns@ziggo.nl


 

 Nieuwsbriefberichtje van ds. Sietske Blok  
Ruben wordt gedoopt! 
Zondag 24 oktober is er een doopdienst. Ruben, de zoon van Carlijn en Marijn 
Romeijn, zal dan gedoopt worden.  
Hartelijke groet,  
ds. SIETSKE BLOK, dssietskeblok@gmail.com of 06-19532015 

 

 Informatiemiddag over donorregistratie. Op 2 november 2021 geeft dr. Miranda 
Vroon-van Vugt een presentatie over donorregistratie. Iedereen die graag meer wil weten over dit 
onderwerp is van harte welkom. U hoeft geen lid te zijn van de PCOB, maar dat mag u natuurlijk wel 
worden… U mag ook een introducé meenemen.  
De presentatie vindt plaats in de Opstandingskerk op 2 november 2021, 13.45 uur. 
GERARD VAN ALEWIJK 

secretaris PCOB Tilburg   
 

 Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met een gebed van Paus 
Franciscus, gevonden in de uitgave ‘Bezinning, nr. 66’ van de Raad van Kerken Nederland (2021). 
 

Gebed 
 

O God van de armen, 
Help ons de verlatenen en 
vergetenen van deze aarde te redden, 
die zo kostbaar zijn in uw ogen. 
 

God van liefde, 
Toon ons onze plaats in deze wereld 
als werktuigen van uw liefde 
voor alle schepselen van deze aarde. 
God van barmhartigheid, 
schenk ons uw vergeving 
en laat ons uw barmhartigheid doorgeven 
in heel ons gemeenschappelijk huis. 
Lof zij U! 
Amen.  

 
 

 Overzicht activiteiten in de komende weken 
 

Datum en aanvangstijd Activiteit Locatie, bijzonderheden 

OKTOBER 2021   

Woensdag 20 en 27 oktober 
2021 
10.00-11.30 uur 

Koffiedrinken in de Opstandingskerk  
27 oktober: thema-ochtend 
met ds. Sietske Blok 

Opstandingskerk,  
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Donderdag 28 oktober 2021 
9.30-12.00 uur 

Schilderen met Sjoukje Gniewyk in de 
rode zaal.  
Om de week op de donderdagmorgen 

Opstandingskerk,  
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

NOVEMBER 2021   

Dinsdag 2 november 2021 
Vanaf 13.45 uur 

Informatiemiddag over 
donorregistratie. Presentatie van dr. 
Miranda Vroon-van Vugt 

Opstandingskerk,  
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Zaterdag 6 november 2021   
9.30 tot 12.00 uur 

Schilderen met Sjoukje Gniewyk 
sjoukje@portrettenenmeer.com 
Steeds elke 1e zaterdag van de maand 

Opstandingskerk,  
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Dinsdag 9 november 2021 
20.00 – 22.00 uur 

Studiekring Groene Theologie Opstandingskerk,  
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

mailto:dssietskeblok@gmail.com
mailto:sjoukje@portrettenenmeer.com


 

 o.l.v. Atie de Vos, Wim de 
Kwaasteniet, Marjan de Kwaasteniet 
Komende data: 7 december, 11 
januari, 8 februari en 8 maart.  
Steeds  van 20.00-22.00. 

Dinsdag 23 november 2021 
Aanvang vanaf 19.30 uur 
 
De kosten per avond zijn € 5 
inclusief koffie of thee. 
Aanmelden is niet verplicht, 
maar wordt wel op prijs 
gesteld. Stuur een mailtje naar 
parochie.petrusenpaulus@gm
ail.com   

‘Muziek als universele taal van de 
ziel’. De tweede avond over muziek 
want muziek zegt zo veel meer dan 
woorden. Hoe komt dat? Welke 
speciale kracht bezit muziek? 
Inleider: dr. Martin Hoondert, 
musicoloog en theoloog 
 
 

Petrus en Pauluskerk, 
Vierwindenlaan 11, 
5037 MN  Tilburg 

 
 
 
 
 

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 
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