Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken

In deze Nieuwsbrief:
➢ Liturgie viering zondag 18 juli 2021, ds. Sietske Blok gaat voor
➢ Bloemengroeten van zondag 11 juli
➢ Overstapdienst verplaatst naar zondag 5 september 2021
➢ Stadsklooster: Pioniersplek in onze gemeente? Bijdrage van Abje van Andel
➢ Dominee Ada Endeveld 60 jaar
➢ Koffiedrinken op woensdagochtend van 10.00-11.30 uur
➢ Tot slot: gebed bij de watersnood in Limburg

Nieuwsbrief
Zondag 18 juli 2021
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 de website www.pkn-tilburg.nl.
Liturgie zondag 18 juli 2021
Deze dienst zingt er een aantal voorzangers, eigenlijk als een soort mini
cantorij. Fijn om zo samen te kunnen vieren en zingen.
We lezen het verhaal van de wonderbare spijziging. Een verhaal dat in alle
evangeliën terugkomt. Belangrijk dus!
ds. SIETSKE BLOK
Voorganger: ds. Sietske Blok
Muzikale begeleiding: Helga Janssens-Baan
Ambtsdrager(s): Femke Bos en Rik de Jong
Voorzangers: Gerard van Alewijk, Jessica en Serge Hagoort
Muziek vooraf: Sechs kleine Präludien für Anfänger nr. 5 Allegro – J.S. Bach
-Welkom en korte mededelingen vanuit de gemeente
-Stilte
-Openingslied: Lied van de maand lied 289, vers 1,2,3 Heer, het licht van uw liefde schittert.
-Bemoediging en groet
-Gebed
-Gloria: Lied 92, vers 1, 2, 3. Waarlijk, dit is rechtvaardig
-Aandacht voor de kinderen
Klik hier voor de werkbladen van de kindernevendienst
-Gebed bij opening van het Woord
-Lied 335: Hoor het woord
-Lezing: Deuteronomium 8:1-6 (ouderling) NBV
-Lied 78: 1 voorzang, 5 allen, 6 vrouwen, 7 mannen, 8 en 9 allen Mijn volk, ik ga geheimen
openleggen
-Lezing: Marcus 6: 30-44 (diaken) NBV
-Lied 23c alle verzen
-Preek

-Stilte
-Lied 392 Wie kent de eenvoud van het breken, vers 1,2,3,4
-Collecten aankondigingen
– muziek: Zwölf kleine Präludien oder Übungen für Anfänger nr. 9 - J.S. Bach
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 18 juli)
Toelichting: De diaconale collecte is bestemd voor de diaconie.
2. Kerk: via betaallink (iDeal), of via NL35 INGB 0001 0806 49 (PROTESTANTSE GEMEENTE TE
TILBURG EO o.v.v. collecte kerk)
-Gebeden met stil gebed, met gezongen acclamatie Lied 368 g Adem van God, vernieuw ons
bestaan
-Onze Vader
-Slotlied: 653 U kennen uit en tot u leven , vers 1,2,7.
-Zending en zegen
-AMEN: Ach, lieve mens leef (Keiland bundel) 1x voorzang, 1x gemeente
-Muziek: Fantasia no. 5 in F – Georg Philipp Telemann
De bloemengroeten in de dienst van zondag 11 juli waren voor:
*mevrouw Nel Appelo – Alkema, zij werd maandag 5 juli 84 jaar;
*de heer H.Haasnoot, hij werd donderdag 8 juli 91 jaar;
*de heer W. Westendorp, hij werd vrijdag 9 juli 83 jaar;
*de heer Teun Vreeken, hij werd woensdag 14 juli 88 jaar;
*mevrouw A. Philippa – van der Tuin, zij werd donderdag 15 juli 103 jaar!
JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl
Overstapdienst verplaatst naar zondag 5 september 2021
De overstapdienst is verplaatst naar zondag 5 september, i.p.v. a.s. zondag 18 juli.
Ga jij deze zomer ook over naar de middelbare school en wil je meedoen aan deze dienst: laat het
weten. Van harte welkom!
Stuur een mailtje naar mij: dssietskeblok@gmail.com, of berichtje/telefoontje naar: 06-19532015.
ds. SIETSKE BLOK
Stadsklooster. Pioniersplek in onze gemeente?
In het gemeenteberaad van 29 juni jl. is positief gereageerd op de geïnspireerde toelichting van
Anneriet Boonen (aangevuld door Reinier Krins) op het project Stadsklooster, ontstaan en gegroeid
vanuit haar 15-jarige ervaring als studentenbegeleider vanuit het IFES. In aansluiting op de
Nieuwsbrieven vanaf 30 mei waarin het projectteam zichzelf en hun plannen al eerder
presenteerde. Stadsklooster: samen met studenten en young professionals een woon- en
leefgemeenschap vormen, geïnspireerd vanuit het christelijk geloof. Nelleke Kruijmer lichtte als
pioniersbegeleidster vanuit de PKN toe, wat de PKN beoogt met het vestigen en steunen (met
begeleiding en financiële steun) van pioniersplekken in het land. Namelijk het zoeken van
ontmoeting en verbinding vanuit de kerk naar buiten met mensen die je niet ontmoet in de kerk,
zoals in dit geval studenten en young professionals.
De kerkenraad heeft inmiddels de intentieverklaring om deze pioniersplek met onze gemeente te
verbinden ondertekend en dat is een 1e stap. Er wordt nu een concreet projectplan opgesteld,
waarin de doelstelling en de plannen om tot oprichting van het Stadsklooster te komen en de
verbinding en betrokkenheid met onze kerk wordt omschreven. Ook wordt een begroting gemaakt
van inkomsten/uitgaven voor dit project in de oprichtingsfase (3 jaar). De bijdrage van onze kerk
wordt door de PKN (samen met de Maatschappij van Welstand) verdriedubbeld. Over de hoogte van
de bijdrage van onze gemeente moet nog beslist worden, in overleg met het College van
kerkrentmeesters.

In de vergadering van de kerkenraad van 7 september a.s. staan projectplan en begroting - voordien
nader in te vullen - op de agenda.
Pas als de kerkenraad daar akkoord op geeft is het project Stadsklooster te Tilburg als pioniersplek
verbonden aan onze gemeente.
Ik wens jullie allen een goede, ontspannen vakantieperiode toe.
ABJE VAN ANDEL, voorzitter kerkenraad
Dominee Ada Endeveld 60 jaar!
19 juli as. hoopt dominee Ada haar verjaardag te vieren. Zij was predikant in Tilburg van
begin 1997 tot eind 2009. Gekomen van Oostvoorne kwam ze in Tilburg en vertrok daarna
weer verder oostwaarts naar Bredevoort. Vanaf 2000 was ds. Dick Penninkhof haar collega.
Wellicht zijn er gemeenteleden die, i.v.m. dit heugelijke feit (en mooie mijlpaal), haar een
kaartje willen sturen. Maandags is er wel geen postbezorging, maar wat later binnenvalt is
ook nog leuk.
19 september hoopt ze weer in Tilburg voor te gaan.
Haar (nieuwe) adres is: Pater Jan de Vriesstraat 60a, 7126 BM Bredevoort
HANS VAN DER LEUN

Koffiedrinken op de woensdagochtend, van 10.00-11.30 uur.
U bent hartelijk welkom op onze inloopochtend-met-koffie!
NELLY BONIS (contactpersoon), telefoon 013 5343504
Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met een gebed uit de
nieuwsbrief ‘Watersnood in Limburg’ d.d. 15-07-2021 van ds. Marco Luijk, Classispredikant NoordBrabant, Limburg en Réunion Wallonne
Gebed
Laten we bidden voor Limburg en de Limburgers, en alle broeders en zusters in geloof in deze
provincie,
Barmhartige God
Met grote bezorgdheid vernemen wij over de overstromingen van de Geul, de Gulpen, de Roer en de
Maas als gevolg van de hevige regenval.
Onze zorg en ons medeleven gaat uit naar de benarde toestand van onze landgenoten als gevolg van
het hoge water.
Wij vragen u, goede God, laat de mensen van Limburg dicht bij u zijn,
laat hen uw liefdevolle aandacht ervaren
in de zorg waarmee hulpverleners aan het werk zijn,
en in onze solidariteit.
Verhoor ons gebed wanneer we bidden voor:
• De vele mensen die hun huis hebben moeten verlaten als gevolg van de overstroming. Laat ze
ervaren dat ze niet alleen gelaten worden.
• De hulpverleners, de brandweermannen en -vrouwen, de politie, en iedereen die zich inspant om
de problemen het hoofd te bieden.
• De mensen bij het waterschap en in het openbaar bestuur in hun werk het water in goede banen te
leiden.
• De mensen die zijn omgekomen, ook in België en Duitsland. Neem ze op in het licht van uw liefde
en wees dicht bij hun nabestaanden.
• Degenen bij wie een ramp herinneringen oproepen die oude of jonge wonden weer gevoeld doen
worden.
Maak ons tot mensen die solidair zijn met elkaar,
geef open harten en handen
opdat we er voor elkaar zijn
als kinderen van God.

Zo bidden wij U door Jezus Christus,
onze Heiland en Broeder,
Amen
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