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        Nieuwsbrief 
    Zondag 19 september 2021 

 
 Viering op zondag 19 september 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 de website www.pkn-tilburg.nl. 

 
➔ Liturgie zondag 19 september 2021.  
Voorganger: ds. Ada Endeveld 
Ambtsdrager(s): Hans van der Leun en Rik de Jong 
Muzikale begeleiding: het blazerstrio, bestaande uit Ad Spijkers op bariton, Maurits den Hollander 
op altsaxofoon en Chris Meijer op cornet à piston. 
Zij spelen voorafgaand aan de dienst : Marsch der Priester uit Die Zauberflöte van W.A. Mozart. 
 
-Welkom en korte mededelingen vanuit de gemeente  
-Stilte   
-Openingslied: lied 655 Zingt voor de Heer een nieuw gezang, vers 1, 2, 3 
-Bemoediging en groet 
-Inleiding op de dienst 
-Gebed 
-Lied 970 Vlammen zijn er vele, vers 1, 3, 5 
-Aandacht voor de kinderen  
-Eerste lezing: Daniël 2: 30-47  
-Lied 848 Al wat een mens te kennen zoekt, vers 1, 2, 3, 4 
-Tweede lezing: Johannes 6: 65-69  
-Overweging 
-Stilte 
-Lied 531 Jezus, die langs het water riep, vers 1, 3 
-Collecten. Tijdens collecte muziek: Largo van G.F. Händel in een arrangement van Shirley Denwood. 

 
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 september) 

 

Protestantse Gemeente 
te Tilburg en omstreken 

http://www.pkn-tilburg.nl/
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=ZdlN4QOJHV3VYFvqZSs6p418AcNMKrSG


 

Toelichting 1e collecte:  Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel 
plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad 
als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen 
zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden. Zodat 
ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven. 
 

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

TILBURG EO o.v.v. collecte kerk) 
 

-Gebeden, eventueel afgewisseld met gesproken of gezongen acclamatie 
-Stil gebed 
-Onze Vader 
-Slotlied. Lied 868: Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere, vers 1, 2 
-Zending en zegen 
-Muziek. Allegro van W.A. Mozart 

 
De bloemengroeten in de dienst van zondag 12 september waren voor: 
*Mevrouw B. Muskitta, zij werd op zaterdag 11 september 86 jaar; 
*Mevrouw Greet Hulsebos, als steuntje in de rug i.v.m. haar gezondheid; 
*De heer Henk Blanken, hem werd een spoedig herstel gewenst na een dubbele longtransplantatie,   
hij kan thuis revalideren. 
JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl  

 
 Bericht van ds. Sietske Blok 

Oecumenische ontmoeting 
De oecumenische ontmoeting met de Mariakerk (de parochie onder de hoede van de Norbertijnen 
in de Heikant) krijgt andere vormen. Waar er eerder gezamenlijke diensten waren, zal er nu worden 
ingezet op een samen zoeken naar kerk zijn in de stad Tilburg. We staan voor dezelfde vragen: hoe 
delen we van het goede nieuws, het goede verhaal dat wij kennen uit het evangelie, hier in deze 
stad?  
Pastor Jan Claassen en ikzelf nodigen u graag uit op donderdag 23 september 10:00 in de 
Opstandingskerk. Inmiddels is ons onderwerp bekend: Maria! Een ochtend met ruimte voor 
ontmoeting, gesprek en gebed. 
  

Op een andere manier nadenken over God 
Filosoof Luc Middelkoop nodigt ons uit om het gesprek aan te gaan over ‘God’. Dit aan de hand van 
verschillende filosofen. Heidegger voorop, maar ook Kierkegaard, Henry en Dostojevski. Er staat wat 
op het spel: waar ligt betekenis in onze wereld, in ons leven? Luc zal ons meenemen en 
introduceren. Allereerst een introductieavond om te kijken of we hier een reeks van filosofische 
gesprekken aan kunnen vast knopen dit komende seizoen. Deze avond staat gepland op woensdag 
29 september 20:00 in de Opstandingskerk.  Graag even aanmelden bij mij. Hebt u ook interesse, 
maar kunt u niet op deze avond, laat het dan ook weten. Inmiddels zijn de eerste aanmeldingen 
binnen, en er is nog plek! 
 

Vredesweek 
Komende zondag 19 september begint de Vredesweek. Hier in Tilburg wordt er 
gestart  met een Vredeswandeling om 14:00 bij het gebouw van het Apostolisch 
Genootschap. Klik op de link voor meer informatie. Welkom! 
https://raadvankerkentilburg.nl/vredesweek-start-in-tilburg-met-walk-of-peace/ 
 

Van harte welkom bij een lezing georganiseerd op dinsdag 21 september 20:00 in de katholieke 
Petrus- en Pauluskerk (Vierwindenlaan 9) in de Pauluszaal. De lezing wordt gehouden door prof. dr. 
Fred van Iersel. Deze lezing vindt plaats in het kader van de vredesweek. Het thema van de lezing is: 
‘Dromen van een wereld waarin iedereen meetelt’. Het is een interactieve lezing waarin Fred van 
Iersel zal ingaan op de droom van Martin Luther King die hij beschreef in zijn legendarische 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=M8cmkNDyupg1Hk1M8VXpbsQktrilGupI
mailto:jeanne.geleijns@ziggo.nl
https://raadvankerkentilburg.nl/vredesweek-start-in-tilburg-met-walk-of-peace/


 

toespraak uit 1963 en de relevantie ervan voor onze wereld van de eenentwintigste eeuw. Toegang 
is gratis. 
  
Hartelijke groet,  
Ds. Sietske Blok, dssietskeblok@gmail.com  
 

 Terugblik op de startzondag van vorige week: 

 
 

Met zo’n 45 mensen zaten we afgelopen zondag in de kring 

rondom de Bijbel en het licht. We spraken over bouwstenen 

voor onze gemeente. Over de kerk als open huis waarin 

iedereen welkom is. Over het belang van onderlinge 

gesprekken. Over het belang van samen leren.  We genoten 

van deze ontmoeting.  Ik zal een ‘muurtje’ maken van de 

bouwstenen die zijn opgeschreven en die een plek geven in 

ons kerkgebouw. Zodat ze zichtbaar zijn en ons kunnen 

herinneren wat voor ons belangrijk is. Werken met 

microfoon en versterking zodat iedereen het goed kan 

verstaan blijft een uitdaging, maar we doen ons best! De 

ontmoeting is er te kostbaar voor om het helemaal te laten. Blijf het aangeven als u sprekers niet 

goed kunt verstaan.  
ds. SIETSKE BLOK 

 
 Schilderen met Sjoukje Gniewyk 

Op zaterdagochtend 9 oktober van 9.30 tot 12.00u en alle eerste zaterdagen van de maand  wordt 
er weer met schilderen begonnen.  
Er wordt dan geschilderd met eigen materialen, maar als je deze nog niet zou hebben, kan je 
hiermee kennismaken tegen een kleine vergoeding (€5). 

mailto:dssietskeblok@gmail.com


 

Er zal een thema gekozen worden als schildersonderwerp, wat bij de schepping past. 
 
Op donderdag 30 september zal van 9.30 - 12.00 om de week geschilderd worden in de rode zaal. 
Er zal met acrylverf, vooral impressionistisch geschilderd worden, waarbij met mengen en het 
aanbrengen van verschillende lagen de opbouw van een schilderij geleerd wordt.  
Voor meer informatie: sjoukje@portrettenenmeer.com 
SJOUKJE GNIEWYK 

 
 Lezing over kerkvader en filosoof Augustinus 

Op woensdagavond 22 september 2021 in de Stadstuin om 20.00 uur organiseert het debatplatform 
van de Stadstuin Theresia een lezing over kerkvader en filosoof Augustinus (5e eeuw voor Chr.). 
Spreker is dr. Klaas van der Zwaag. De zaal is open vanaf 19.30. De lezing begint om 20.00 stipt. 
Entree is 2,50 (inclusief een kop koffie/thee). 
Volgende lezingen op 20 oktober, 24 november en 22 december. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met paviljoenpodium@stadstuintheresia.nl  
JAN DE MAN 

 
 Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met een gebed van Sjoerd 

Zwaan uit het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk, pagina 1366. 
 

Hoor mij, God, 
als ik tot U roep. 
U ziet mijn verdriet, 
U kent de vragen 
die mijn gedachten vervullen, 
U weet hoe ik opzie 
tegen de dag van morgen. 
Versterk in mij het geloof 
dat ik mijn weg niet alleen ga. 
Troost mij 
met uw aanwezigheid, 
nu en in de dagen die komen. 

 
 

 Overzicht activiteiten in de komende weken 
 

Datum en aanvangstijd Activiteit Locatie, bijzonderheden 

Woensdag 22 september 2021 
10.00-11.30 uur 

Koffiedrinken in de Opstandingskerk  

 

Opstandingskerk,  
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Woensdag 22 september 2021 
20.00 uur 

Lezing over kerkvader Augustinus door 
dr. Klaas van der Zwaag. 

Stadstuin Theresia, 
Theresiastraat 15A, 
5041 BG Tilburg 

Donderdag 23 september 
2021 
10.00 uur 

Oecumenische ontmoeting o.l.v. ds. 
Sietske Blok en pastor Jan Claassen. 
Aandacht voor Bijbel, stilte, gebed, 
ontmoeting. Thema ‘Maria!’ 

Opstandingskerk,  
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Woensdag 29 
september 2021 
10.00-11.30 uur  

Koffiedrinken in de Opstandingskerk 
Thema-ochtend. Ds. Sietske Blok is 
aanwezig 

Opstandingskerk,  
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Woensdag 29 september 2021 
Aanvang 20.00 uur 

Samen met filosoof Luc Middelkoop 
op een andere manier nadenken over 
God 

Opstandingskerk,  
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Donderdag 30 september 
2021 
9.30-12.00 uur 

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

Opstandingskerk,  
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

mailto:sjoukje@portrettenenmeer.com
mailto:paviljoenpodium@stadstuintheresia.nl


 

OKTOBER 2021   

Vrijdag 1 oktober 2021 
13.00 uur 

1e bijeenkomst studie- en 
gespreksgroep Ekklesia 

Opstandingskerk,  
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Zaterdag 2 oktober 2021 
10.00-16.30 uur  
 
Iedereen die van zingen 
houdt, is van harte 
uitgenodigd! 
 

Koorinspiratiedag Tilburg 
Tilburg. Het thema is dit jaar 
‘Halleluja!’ De dag begint met twee 
workshops, waarna we in de middag 
samen gaan zingen en tenslotte de 
dag afsluiten met een vesper waarin 
ds. Sietske Blok voorgaat. Zie voor 
meer informatie De Leidraad en 
www.koorinspiratiedag.nl 

Opstandingskerk,  
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Zaterdag 9 oktober 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 12 oktober 2021 
20.00 – 22.00 uur 
 

Studiekring Groene Theologie 
o.l.v. Atie de Vos, Wim de 
Kwaasteniet, Marjan de Kwaasteniet 
Komende data: 9 november,   
7 december, 11 januari, 8 februari en 
8 maart. Steeds  van 20.00-22.00. 

Opstandingskerk,  
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Vrijdag 15 oktober 2021 Vrijwilligersbijeenkomst met 
gezamenlijke maaltijd 

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 
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