Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken

Nieuwsbrief
Zondag 19 juni 2022
Liturgie viering zondag 19 JUNI 2022

Naomi en Ruth (deze zondag staat de tekst uit Ruth 4 centraal). Ter inspiratie geeft ds.
Sietske mee 'Een oude geschiedenis , klein als een graankorrel, is één van de grootste geschiedenissen
geworden van Israël.'

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): Caroline Jones
Muzikale begeleiding: Wouter van der Meiden
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.
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 19 juni)
Toelichting bij de 1e collecte: de collecte is bestemd voor Stichting Leergeld Tilburg
Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten
die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld
wil deze kinderen mee laten doen! Via ruim 100 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze

kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld
biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen
en eigenwaarde krijgen.
2. Kerk: via betaallink (iDeal), of via NL35 INGB 0001 0806 49 (PROTESTANTSE GEMEENTE TE
TILBURG EO o.v.v. collecte kerk)
De bloemengroet in de dienst van zondag 12 juni was voor:
* Mevrouw Wilma Bons, als een steuntje in de rug voor de moeilijke tijd waarin ze zich bevindt.
JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl
Berichtje van ds. Sietske Blok
-Komende woensdag ben ik aanwezig bij de koffieochtend met een
thema.
-Deze zondag 19 juni, is er na de viering in de Opstandingskerk om
11:00 viering van het avondmaal in Zonnehof.
-Volgende week 26 juni vieren we avondmaal in de Opstandingskerk.
-Woensdag 22 juni is de laatste filosofieavond en kijken we samen met
inleider Luc Middelkoop terug op de afgelopen maanden samen filosoferen en wat het ons gebracht
heeft. Luc wil ook graag samen nadenken over een mogelijk vervolg.
Wilt u of wil jij mij graag spreken? Over iets groots of kleins, dat maakt niet uit. Laat het mij weten.
Heel hartelijke groet
ds. Sietske Blok
Berichten van de kerkenraad
1. Vacature(s) beamteam
Gert van Staalduinen heeft zijn taak als lid van het beamteam neergelegd. Gert heeft zich vele jaren
van harte ingezet voor het beamteam, was trouw beschikbaar voor dit belangrijke
‘dienstonderdeel’.
Wij zijn Gert zeer dankbaar voor zijn kerkenwerk met de beamer en voor zijn betrokkenheid bij het
opstellen en presenteren van een goede, verzorgde diapresentatie van de liturgie. Een bloemetje als
dankbare geste waard.
Voor onze erediensten en de online uitzending daarvan is het gebruik van de beamer, in de kerk en
naar buiten, onmisbaar geworden. Het beamteam bestaat nu nog uit Annelies van Wijk en Chris
Meijer. Dat is te weinig en te belastend voor hen tweeën. Aanvulling van het beamteam met liefst 2
personen is zeer welkom en ook nodig om met het beamen door te kunnen gaan zoals nu (dan is er
1 x per 4 weken dienst). De werkzaamheden betreffen het samenstellen van een diapresentatie van
de liturgie (met o.a. liederen en lezingen) en de presentatie in de dienst.
Wie schiet het beamteam te hulp?
Gaarne voor nadere informatie en aanmelden (graag!) contact opnemen met Chris Meijer
(013- 5343212, christoffelmeijer@gmail.com) of Annelies van Wijk (013-5454847,
anneliesvanwijk@gmail.com).
2. Gemeenteberaad
Doel van het Gemeenteberaad op 7 juni jl. was om elkaar na de coronatijd weer eens als gemeente
te ontmoeten; met elkaar terug te kijken op de laatste 2 jaar; de balans op te maken van de
afgelopen 2 coronajaren: wat zagen we als verlies/gemis en wat als winst/nieuwe ontwikkelingen?
Daarna in gesprek over het thema: Kerk zijn doe je samen (wat geeft jou vreugde?), en over de vraag
van Jezus aan zijn discipelen: Wat zoeken jullie? (Joh. 1 vers 38). Een ontspannen ontmoeting,
napraten en bespreken hoe wij samen als kerk verder gaan, plannen en keuzes maken, de
onderlinge band als gemeente versterken na de coronabeperkingen.
Dat doel van het gemeenteberaad is niet helemaal bereikt, in zoverre dat wij nog al wat
gemeenteleden misten. En daarmee ook hun terugblik op de coronatijd, wat zij misten, inbreng hoe
samen kerk te zijn in deze tijd, ideeën e.d. Desondanks gaf het gesprek in kleinere kring een goed

beeld hoe men de coronajaren beleefd had, wat men miste of als positief ervaren had, de
verwachtingen van het samen kerk zijn in de komende jaren.
In de Leidraad van juli a.s. komt een impressie van het gesprek in het Gemeenteberaad. Ook wordt
er een verslag gemaakt van het Gemeenteberaad, toe te zenden aan de aanwezige gemeenteleden
en anderen op verzoek.
ABJE VAN ANDEL, voorzitter van de kerkenraad
Redactie van DE LEIDRAAD zoekt versterking.
Wil je best wel wat doen voor de kerk maar houd je niet zo van vergaderen? Dan is wellicht een
plekje bij de redactie van ons kerkblad ‘De Leidraad’ het overwegen waard.
De redactie zoekt namelijk versterking. Wat houdt het maken van het kerkblad in?
Zeven keer per jaar ben je een paar avonden creatief bezig met het samenstellen en
opmaken van het magazine.
Op dit moment bestaat de redactie uit Meike Bel en Erik Mentink. Aan het eind van
2022 doet Erik een stapje terug en beperkt zich dan tot de technische
ondersteuning. Erik en Meike zoeken daarom iemand die met een frisse blik het
redactionele werk van Erik over wil nemen.
Als je belangstelling hebt, kun je contact opnemen via de mail kerkblad@pkntilburg.nl of door Erik te bellen op 06-51921883.
Toffe tuinen route in Tilburg op 18 en 19 juni: begraafplaats Vredehof doet ook mee.
In Tilburg is er een organisatie die zich sterk maakt voor ecologische en klimaat-adaptieve tuinen.
Deze organisatie heeft er voor gezorgd dat er op zaterdag 18 juni en zondag 19 juni allerlei privétuinen zijn opengesteld voor bezoekers (https://toffetuinentilburg.nl). Als Protestantse
Begraafplaats Vredehof aan de Gilzerbaan doen we hier aan mee. En laten we niet alleen mooie
bomen zien, maar ook de nieuw aangelegde strooituin. Daarin bloeien bloemen, waartussen de as
van gecremeerde personen kan worden verstrooid. Tevens staat er een moeraseik waaraan kleine
symbolen van overledene kunnen worden opgehangen. Tenslotte is er een herdenkingscirkel, een
huiskamer onder de blauwe lucht, omrand door een Beukenhaag. Een plek om te mediteren, te
rouwen, of te herdenken. Een intieme sfeervolle plek om voor of na een begrafenis of asverstrooiing
bijeen te komen.
Wees welkom tussen 11.00 en 17.00 uur.
TON VAN DER LEUN, voorzitter bestuur begraafplaats Vredehof
Ter inspiratie. De kerkenraad wenst u een fijne nieuwe week. Deze keer met het gedicht Soms van
Janneke Nijboer, uit het boekje Bermoogst, uitgeverij Narratio 2016
Als opeens in de chaos
van gedachten,
een lied opklinkt.
Is het net of heel even
de stilte
binnendringt.
Noem het wat je wilt;
vrede, genade,
vergunt ogenblik.

Agenda
Datum en aanvangstijd
JUNI 2022
Woensdag 22 juni 2022
10.00 – 11.30 uur

Activiteit

Locatie, bijzonderheden

koffiedrinken in de Gele Zaal
Thema-ochtend met ds.
Sietske Blok

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Woensdag 22 juni 2022
20.00 uur
Zondag 26 juni 2022
Aanvang 12.30 uur
JULI 2022
Woensdag 20 juli 2022
13.30-16.00 uur
Daarna: 17 augustus

Repetitie Cantorij

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Koffieconcert van het koor HGKK in
samenwerking met Les Amis.
Gratis toegang

Wijkcentrum De
Symfonie, Eilenbergstraat
250, Tilburg

AVE-middag
Contactpersoon: Hans Bonis, telefoon
06-12208364/ 013-5343504
€ 5,00 p.p.

Rode Zaal in de
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

d

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). Mw. Mohr is momenteel afwezig i.v.m. vakantie.
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

