Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken

Lezing Trees van Montfoort over
Groene Theologie.
Zaterdag 17 september
14.00 uur.
Meer info in Nieuwsbrief
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Nieuwsbrief
Zondag 18 september 2022

Startzondag!
Er is ook
kindernevendienst

Liturgie viering zondag 18 SEPTEMBER 2022
Aankomende zondag is het startzondag. De officiële start van het nieuwe kerkelijke seizoen. We
zullen stil staan bij die uitspraak van Jezus: Zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid.
Er zal een wat kortere viering zijn dan gebruikelijk, koffie met iets lekkers en daarna ruimte tot
uitwisseling en reactie. Graag tot zondag!
ds. SIETSKE BLOK
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. Sietske Blok
Ambtsdrager(s): Cissy Mohr en Rik de Jong
Muzikale begeleiding: de cantorij Samen op Weg onder leiding van Helga Janssens-Baan
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.
Collecten:
1. Diaconie via NL02 INGB 0003 4444 54 (DIAKONALE RAAD VD PROT GEMEENTE TILBURG EN
GOIRLE o.v.v. collecte Kerk in Actie ‘Syrië’)
Toelichting: Door de jarenlange burgeroorlog moesten veel inwoners van Syrië vluchten en zijn er
veel religieuze gebouwen verwoest. De kerk in Syrië wil ondanks alles een baken van hoop
blijven. Kerk in Actie ondersteunt hen bij het herstel van kerkgebouwen, scholen, bejaardenhuizen
en gemeenschapscentra, kortom bij het weer opbouwen van de kerkelijke en burgerlijke
gemeenschappen. Herstel van de kerk - het hart van de christelijke gemeenschap - betekent
immers herstel van de hele samenleving en hoop voor de toekomst.
2. Kerk: via NL35 INGB 0001 0806 49 (PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO o.v.v. collecte
kerk)
Bericht van overlijden.
Net voor het versturen van deze Nieuwsbrief kregen we bericht van het overlijden van de heer Teun
Vreeken, in de leeftijd van 89 jaar. Voor nu is bekend dat de afscheidsdienst plaatsvindt op vrijdag
23 september 2022 om 14.45 uur in het crematorium in Tilburg. De dienst wordt geleid door ds.
Sietske Blok.

Belangrijk bericht van de diaconie
Het zal u niet ontgaan zijn: de berichten over de stijgende prijzen van gas en energie stapelen zich
op. Veel huishoudens komen op korte termijn al in acute problemen en zijn bang dat zij de
rekeningen niet meer kunnen betalen. Als diaconie is dat iets waar wij ons grote zorgen over maken.
Wanneer er mensen zijn uit de gemeente die problemen ondervinden met het betalen van hun
rekeningen voor gas en stroom, voelt u zich dan alstublieft vrij om vertrouwelijk contact op te
nemen met de diaconie (diaconie@pkn-tilburg.nl of rikdejong1995@hotmail.com). Wellicht kunnen
we dan samen kijken of we direct of indirect iets voor u kunnen betekenen. Ditzelfde geldt voor
mensen uit uw directe omgeving die door de huidige omstandigheden wel een steuntje in de rug
kunnen gebruiken.

JEANNE GELEIJNS en RIK DE JONG
De bloemengroeten in de dienst van zondag 11 september waren voor:
*De heer en mevrouw Pim en Nini van der Kuijlen–de Kievid, zij waren woensdag 7 september 62
jaar getrouwd.
*De heer en mevrouw Wim en Riky Reijnders–Nederveen, zij waren woensdag 7 september 51 jaar
getrouwd.
*Mevrouw B. Muskitta, zij is zondag 11 september 87 jaar geworden.
JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl
AVE (Aandacht voor Elkaar) middag op woensdag 21 september 13.30 uur
Woensdag 21 september willen we weer bij elkaar komen in de Opstandingskerk, we beginnen om
13.30 uur. Zoals gewoonlijk is iedereen welkom om elkaar te ontmoeten. Om met elkaar te praten,
herinneringen op te halen of misschien een spelletje te doen. Natuurlijk is er koffie en thee met iets
lekkers. De kosten zijn € 5.00 . Mocht het vervoer een probleem zijn laat het ons weten en met
elkaar zoeken we een oplossing. Als het mogelijk is vragen we of de bezoekers zich even aan willen
melden bij Cissy Mohr of Hans Bonis tel 06 12208364 of 0644718287.
Namens de AVE-ers : HANNIE WOLFSWINKEL , JEANNETTE VERMEULEN, RIA DE WAARD, RIA HUITINK,
NELLY BONIS, HANS BONIS.
Vredesweek 17 september – 24 september
De jaarlijkse actieweek van Pax om aandacht te vragen voor vrede. Samen met Ekklesia is er op
woensdag 21 september 19:00 een vesper in de kerk om te bidden om vrede.
Vredeswandeling (Walk of Peace) 2022
Op zaterdag 17 september wordt er op initiatief van de Raad van Kerken en vredesorganisatie PAXAmbassade een vredeswandeling gehouden. De wandeling staat in het teken van de oorlog in
Oekraïne. Onderweg gaan we verschillende kerken langs en met een kort programma besteden we
daar aandacht aan de nijpende situatie van Oekraïense vluchtelingen en zamelen we geld voor hen
in. De wandeling begint op 17 september om 9.00 uur in de Pauluszaal van de Petrus en Pauluskerk
aan de Vierwindenlaan 9 in Tilburg. Daarna gaan we op weg via de kerken van de diverse
genootschappen: de Opstandingskerk, de Lukaskerk en de Nieuw Apostolische Kerk. De gehele
wandeling duurt tot ongeveer 12.15 uur. Onderweg is er koffie en thee. U hoeft zich niet van
tevoren aan te melden.
Meer informatie over de wandeling vindt u op de website www.raadvankerkentilburg.nl.
Een middag met Trees van Montfoort, auteur van het boek ‘Groene Theologie’.
Zaterdag 17 september, van 14 tot 16 uur, in de Opstandingskerk.
De Protestantse Gemeente van Tilburg e.o. heeft besloten Groene Kerk te worden en heeft zich
aangesloten bij het landelijke oecumenische netwerk www.Groenekerken.nl. In Tilburg zijn nog een
aantal Groene Kerken, zoals de Ontmoetingskerk en de Abdij van Koningshoeven. Andere kerken en
parochies zijn op weg daar naar toe. Samen proberen we aandacht te geven aan de gevolgen van
klimaatverandering en wat wij als kerken daaraan kunnen doen. Vanuit de overtuiging dat geloof en
verduurzaming alles met elkaar te maken hebben willen we als kerken een positieve rol spelen in de
noodzakelijke maatschappelijke transitie naar een duurzame en rechtvaardige samenleving.

Genesis 1:26
Trees van Montfoort benadert deze thematiek met een blik op de Bijbel. In Genesis 1:26 wordt de
mens geroepen te heersen over de vissen in de zee, de vogels van de hemel, het vee, de hele aarde
en over alles wat daar rondkruipt. Ligt in Genesis 1 een kiem voor de uitbuiting en het misbruik van
de aarde? Onze invloed op de aarde gaat haar draagkracht in ieder geval ver te boven!
Het zijn spannende vragen die de hele geschapen werkelijkheid omvatten, het gaat om de schepping
waarvan wij onderdeel zijn.
Wij hopen velen van u te ontmoeten en met u in gesprek te gaan.
ATIE DE VOS
devosatie@gmail.com, 0683393397
Schilderwerk buitenzijde kerk.
Het schilderwerk aan de buitenzijde van de kerk is klaar. Het “wit” is weer wit en
ook alle grijze wanden zijn geschilderd. Op de foto is het verschil al te zien bij het
reinigen van de wanden. Maar op het moment dat de schilders de nieuwe verflaag
aanbrachten was het verschil pas echt goed te zien. Op eenzelfde wijze zijn alle
grijze wanden aangepakt. Waarbij kleurverschillen doordat er een poos geleden
graffiti op de muur was gespoten vakkundig zijn weggewerkt. In de afgelopen 3
weken is door de schilders van de aannemer hard doorgewerkt, en bij de hoge
temperaturen. Van ’s morgens 7 uur tot 4 uur in de middag. Heel even was de
naam van onze kerk verdwenen. Dat was gemakkelijker met het schilderen maar
ook alle letters moesten gereinigd en gepoetst worden.
Nu is dat alles gereed, mooi op tijd voor de aanstaande startzondag. Het lijkt
symbolisch maar de kerk ziet er weer stralend uit, helemaal gereed om iedereen te
ontvangen.
ALEX BEEKMANS

Schilderen met Sjoukje Gniewyk
Sjoukje Gniewyk start weer met de schilderlessen in de Opstandingskerk.
U kunt op woensdag 28 september om 19.15 uur terecht evenals op donderdagochtend 29
september om 9.30u. De lessen zijn om de week en zijn zowel voor beginners als voor gevorderden.
Voor meer info: Sjoukje@portrettenenmeer.com
Filmavond in samenwerking met Protestantse Gemeente Tilburg en Ekklesia Tilburg
Dinsdag 25 oktober 2022 20:00 in de groene zaal
in de kerk.
Wij organiseren samen twee filmavonden, ééntje
op 25 oktober, de tweede op 31 januari 2023.
Op 25 oktober vertonen we de documentaire
‘Het eiland van de monniken’ (2017) over de
terugkeer van cisterciënzer broeders, wonend in
Diepeveen, naar Schiermonnikoog. Een film over
afscheid nemen en nieuwe stappen maken als
geloofsgemeenschap. En een film over geloof. De
film duurt een uur en daarna is er ruimte voor
nagesprek.
Van harte welkom! We horen graag of jij komt.
Aanmelden kan via nieuwsbriefet@gmail.com Dan weten we op hoeveel mensen we kunnen rekenen.
Ds. SIETSKE BLOK en INGRID VAN BEUZEKOM

Ter inspiratie. De kerkenraad wenst u een fijne nieuwe week. Deze keer met het slotlied van de
dienst van de Startzondag: Uit vuur en ijzer (Zangen van zoeken en zien, lied 465).
1. Uit vuur en ijzer zuur en zout
zo wijd als licht zo eeuwenoud
uit alles wordt een mens gebouwd
en steeds opnieuw geboren.
Om ijzer in vuur te zijn
om zout en zoet en zuur te zijn
om mens voor een mens te zijn
wordt alleman geboren.
2. Om water voor de zee te zijn
om anderman een woord te zijn
om niemand weet hoe groot en klein
gezocht gekend verloren.
Om avond- en morgenland
om hier te zijn en overkant
om hand in een andre hand
om niet te zijn verloren.
3. Om oud en wijd als licht te zijn
om lippen water dorst te zijn
om alles en om niets te zijn
gaat iemand tot een ander.
Naar verte die niemand weet
door vuur dat mensen samensmeedt
om leven in lief en leed
gaan mensen tot elkander.
Agenda
Datum en aanvangstijd
SEPTEMBER 2022
Zaterdag 17 september 2022
14.00-16.00 uur

Woensdag 21 september 2022
10.00 – 11.30 uur
Woensdag 21 september 2022
Aanvang 13.30 uur
Woensdag 21 september 2022
20.00-22.00 uur
Woensdag 28 september,
aanvang 19.15 uur
Donderdag 29 september,
aanvang 9.30 uur
OKTOBER 2022
maandag 10 oktober 2022
Ontvangst vanaf 14.45 uur
Dinsdag 18 oktober 2022
20.00 uur

Activiteit

Locatie, bijzonderheden

Een middag met Trees van Montfoort,
auteur van het boek ‘Groene
Theologie’. Zie deze Nieuwsbrief voor
meer informatie
koffiedrinken in de Gele Zaal
ds. Sietske Blok is aanwezig
AVE-middag

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Repetitie Cantorij
Schilderen met Sjoukje Gniewyk in de
rode zaal.

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Voor meer info:
Sjoukje@portrettenenmeer.com

‘Zingen in Zonnehof’.
Zingen van 15.00 – 16.00 uur
2e bijeenkomst cursus ‘De Geestelijke
Weg’.

Zonnehof, in de Salon,
Professor Gimbrèrelaan
22
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

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

