Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken

In deze Nieuwsbrief:
➢ Opstandingskerk gesloten; dienst met de GKIN in de Pauluskerk, aanvang 10.00 uur
➢ Liturgie viering zondag 2 mei 2021, ds. Marla Winckler-Huliselan en
ds. Sietske Blok gaan voor
➢ Aanmelden voor Hemelvaartsviering in de Opstandingskerk
➢ Berichtjes van ds. Sietske Blok
➢ Bloemengroeten van zondag 25 april
➢ Jaarrekening 2020 van het college van kerkrentmeesters
➢ Gewijzigd beleid betaald parkeren rondom de Opstandingskerk
➢ Lied van de maand mei, Lied 977 Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd
➢ Twee activiteiten op woensdag: Koffiedrinken in de ochtend en wandelen in de avond
➢ 24 mei (2e Pinksterdag) fietsen in Oisterwijk voor het ZWO-project
➢ Tot slot: 5e couplet van het Lied van de maand

Nieuwsbrief
Zondag 2 mei 2021

o

Gezamenlijke dienst met de GKIN in de Pauluskerk, Opstandingskerk gesloten
Op zondag 2 mei 2021 -aanvang 10.00 uur- is er een gezamenlijke dienst met de GKIN in de
Pauluskerk, Heuvelstraat 141.
De viering in de Pauluskerk kan door maximaal 30 personen bijgewoond worden. Aanmelding voor
deze dienst is niet meer mogelijk.

Bij de dienst gelden de bekende coronaregels: handen wassen; 1.5 meter afstand; mondkapje op bij
binnengaan van de kerk, het lopen naar de plaats en het uitgaan van de kerk; registratie van de
namen.
Online is de viering te volgen via de link op de homepage van de website www.pkn-tilburg.nl.
Aanvang van de viering: 10.00 uur.
Er is geen dienst in de Opstandingskerk!
ds. SIETSKE BLOK en THEO VAN DE SANDEN-BOUT
o

Liturgie Pauluskerk zondag 2 mei 2021
Voorgangers: ds. Marla Winckler-Huliselan en ds. Sietske Blok
Ambtsdrager(s): Theo van de Sanden-Bout en br. Jan van den Driest
Muziek: br. Bhayu Prasetya, zr. Melisa Sinuraya, br. Togar Siahaan
Beamer: br. Daniel Siregar, br. Tonny Felchlin en br. Manuel Felchlin
Thema: Een verhaal van opstanding: Jona
-INTOCHTSLIED: Lied 216/NKB 42: 1, 2, 3 ‘Dit is een morgen als ooit de eerste’
-Welkom door ds. Sietske en ds. Marla
-STIL GEBED
-VOTUM EN GROET / VOTUM & SALAM
-DE AANVANGSTEKST / AYAT PEMBUKA : Exodus / Keluaran 14: 21-22
-SAMENZANG: KJ 292 / Lied 415: 1, 2, 3 ‘Tabuh Gendang’
-De kinderen gaan naar de kindernevendienst
-> klik hier voor leuke informatie en werkbladen over ‘Jona en de walvis’
-GEBED VAN TOENADERING / DOA MENGHADAP TUHAN
-SAMENZANG: NKB 14: 1, 2 ‘Jadilah Tuhan, KehendakMu’
-GENADEVERKONDIGING / BERITA ANUGERAH: Titus 2: 11, 14
-GODS WOORD VOOR LEVENSVERNIEUWING / PETUNJUK HIDUP BARU: Galaten/Galatia 5: 1, 13-15
-SAMENZANG: Opwekking 826 ‘De Heer is mijn Bevrijder’
-GEBED OM VERLICHTING MET DE HEILIGE GEEST
-SCHRIFTLEZING: Jona 1:1-4, 13-16 / Jona 2:1, 11 / Jona 3:1-6, 10
-Voorganger: Gelukkig zijn zij die luisteren naar het Woord van God en ernaar leven
-Gemeente zingt: ‘Halleluja (3x)’ uit KJ 473b
-PREDIKING: ‘Een verhaal van opstanding: Jona’ / ‘Cerita Kebangkitan: Yunus’
-VOORDRACHT van Tieners en Jongeren Koor ‘Pisungsung’ (betekent: Iets wat je aan God geeft) uit
Salatiga, Midden Java, Indonesië ‘The Power of the Cross’
-APOSTOLISCHE GELOOFSBELIJDENIS / PENGAKUAN IMAN RASULI
-SAMENZANG: KJ 416: 1, 3 ‘Grote God die mij bevrijdt’ (melodie ’Wat de toekomst brengen moge’)
-DANK EN VOORBEDEN / DOA SYAFAAT dan diakhiri Doa Bapa Kami (eindigend met het Onze Vader)
-DANKOFFER / PERSEMBAHAN (het Bijbelvers wordt eerst gelezen)
1.
2.

Diaconie betaallink via de (iDeal), of via IBAN NL02 INGB 0003 4444 54 (DIAKONALE RAAD VD PROT
GEMEENTE TILBURG EN GOIRLE o.v.v. diaconale collecte 2 mei)
Kerk: via betaallink (iDeal), of via NL35 INGB 0001 0806 49 (PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO
o.v.v. gezamenlijke dienst Tilburg 02-05-2021)

-Tijdens de collecte zingen SL: KJ 365:1, 4 ‘Neem mijn leven laat het Heer’
-De kinderen komen terug uit de Kindernevendienst
-SLOTLIED: Lied 634 / KJ 194:1, 2 ‘U zij de glorie’
-ZENDING EN ZEGEN / PENGUTUSAN DAN BERKAT
-GEMEENTE ZINGT: ‘Amen, amen, amen’
-STIL GEBED / DOA HENING

o

Aanmelden nodig voor de Hemelvaartviering op donderdag 13 mei 2021
Donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag. We vieren deze dag in SAGE-verband dit jaar in de
Opstandingskerk. Leden van alle drie de gemeentes (Tilburg, Hilvarenbeek en Oisterwijk) kunnen
zich voor deze dienst telefonisch (06-23993302) of via de mail (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl)
aanmelden bij Anja Severijnen. We kunnen 30 kerkgangers ontvangen.
Het wordt een eenvoudige, vesperachtige viering, die begint om 9.30 uur.
ds. SIETSKE BLOK

o

Berichtjes van ds. Sietske Blok
*Afgelopen week is er een nieuwe keuken geplaatst in het appartement waar ik woon. Heerlijk!
Heel veel dank aan alle sjouwers en aan Alex Beekmans voor de coördinatie. Het huis wordt steeds
mooier.
*Van 3 tot en met 9 mei heb ik vakantie. U kunt bij dringende zaken contact opnemen met de
kerkenraad.
Een heel hartelijke groet,
ds. SIETSKE BLOK

o

De bloemengroeten uit de dienst van zondag 25 april waren voor:
• De heer Lintz, Stadhuisplein 82, hij werd vrijdag 23 april 92 jaar,
• Mevrouw Verhagen – Renken, Elzenstraat 64, zij werd zondag 25 april 92 jaar,
• De heer Wim Reijnders, hij werd zaterdag 24 april 80 jaar,
• De heer Schieman, hij werd zondag 25 april 88 jaar,
• Mevrouw Nini van der Kuijlen – de Kievid, zij werd dinsdag 27 april 85 jaar.
JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl

o

Jaarrekening 2020 ter inzage op website
De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 12 april jl. de jaarrekening 2020 van het college van
kerkrentmeesters voorlopig vastgesteld. U kunt de jaarrekening online inzien. Op de homepage van
onze website (www.pkn-tilnburg.nl) vindt 3 links naar stukken die de jaarrekening betreffen.
U kunt de stukken ook opvragen via het e-mailadres kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl.
Vragen, opmerkingen en eventuele bezwaren bij de jaarrekening kunt u tot 15 mei indienen bij
Caroline Jones ch.jones@home.nl).

o

Gewijzigd parkeerbeleid rond
Opstandingskerk
Vanaf 1 mei wordt het betaald
parkeren uitgebreid tot het hele
gebied vanaf de Ringbaan West tot
aan de Academielaan. Dit geldt dus
ook voor de straten rondom de
Opstandingskerk.
Het kaartje toont de bestaande zone
voor betaald parkeren (groen)
waaraan de nieuwe (blauwe) zone
wordt toegevoegd. Het betaald
parkeren geldt van maandag tot en
met vrijdag van 9.00 tot 15.00 uur.
Dagelijks rijden de scanauto’s.
TRUUS LINKELS

o

Lied van de maand mei
Lied 977 Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd
t Paul Gerhardt (1606-1676) – Geh aus, mein Herz, und suche Freud
vert. Ad den Besten (1923-2015)

m Wittenberg 1560 – Heut singt die liebe Christenheit
In het Liedboek zijn van Paul Gerhardt twaalf liederen opgenomen. Hierin staat vaak het thema
vertrouwen centraal. Ook het natuurmotief neemt bij Gerhardt een belangrijke plaats in. Hiervan is
lied 977 een voorbeeld. In verband met de breedsprakige teksten van zijn liederen zijn de meeste
liederen bij opname in gezangboeken ingekort. Het origineel van Lied 977 heeft oorspronkelijk
vijftien coupletten waarvan er zeven zijn opgenomen. Het lied is een lofzang op de schoonheid van
de natuur die in de lente vreugde geeft. In couplet vijf wordt het nadrukkelijke verband tussen
lentetijd en Paastijd gelegd. Een passend lied bij de Paastijd die op de vijftigste dag na Pasen
(Pinksteren) wordt afgesloten.
Namens Taakgroep Eredienst,
HELGA JANSSENS-BAAN

o

Twee activiteiten op woensdag 5 mei:
➔ Koffiedrinken op de woensdagochtend, van 10.00-11.30 uur.
‘Op gepaste afstand kunnen we elkaar weer ontmoeten.
We vragen wel of iedereen die wil komen dit van tevoren wil doorgeven, zodat we weten hoeveel
mensen we kunnen verwachten.
Tot ziens weer bij de koffie!’
NELLY BONIS, 013 5343504 of 06 18193673
➔ Emmaüswandelingen, coronaproof elkaar ontmoeten.
Tussen Pasen en Pinksteren – de verschijningen van de Heer.
Een Emmaüswandeling is gebaseerd op het verhaal uit de Bijbel waar twee mensen samen oplopen
van Jeruzalem naar het dorpje Emmaüs en Jezus aan hen verschijnt (Lucas 24:13-32).
We ontmoeten elkaar op woensdagavond half 8 bij de kerk. We maken een ruime kring (natuurlijk
met gepaste 1,5 meter afstand) en een van ons leest een Bijbeltekst over een verschijning van Jezus
aan zijn volgelingen. In de 7 weken tussen Pasen en Pinksteren lezen we 7 x zo’n
verschijningsverhaal. Daarna maken we in tweetallen een wandeling van een half uur. Tijdens de
wandeling kan een gedeelte in stilte worden gelopen. Je kunt ook besluiten om even lekker op een
bankje te zitten en / of van de stilte en de omgeving te genieten. Je deelt met elkaar wat de gelezen
tekst bij je naar boven brengt. Na een half uur komen we terug in de kring en sluiten onze
ontmoeting af (rond half 9).
Van harte nodigen wij jullie uit om mee te doen aan de Emmaüswandelingen.
Woensdagavond 5 mei van 19.30 – 20.30 uur is de eerstvolgende wandeling.
We zien elkaar bij de kerk (de kerk is niet open).
THEO V.D. SANDEN EN ATIE DE VOS

24 mei (2e Pinksterdag) fietsen in Oisterwijk voor het ZWO-project

Op tweede Pinksterdag (maandag 24 mei 2021) organiseert de ZWO/diaconie weer een
fietstocht om geld in te zamelen voor ons gezamenlijke Kerk-in-Actieproject in
Moldavië.
Tussen 13 uur en 16 uur kunt u starten vanaf de kerk op een afgesproken tijdsstip. U kunt
weer kiezen uit een korte afstand en een lange afstand. Onderweg krijgt u wat opdrachten
mee. Bovendien is er een prijsje te winnen. We vragen € 5,- (meer mag ook) per
routebeschrijving.
➔ Wilt u zich laten inschrijven als deelnemer van de tocht? Stuur dan voor 20 mei een mailtje naar
zwo-oisterwijk@hotmail.com of bel 06 21656126 (telefoonnummer Marieke Traksel).
➔ fietstocht.docx. :via deze link leest alle verdere informatie.
➔ U kunt ook bijdragen zonder mee te fietsen via NL02RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie

Protestante kerk o.v.v. fietstocht op 24 mei 2021.
➔ Bij slecht weer wordt de fietstocht uitgesteld.
➔ HANS ZAAIJER, JANTSJE BAKKEREN EN MARIEKE TRAKSEL

o

Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met de tekst van het vijfde
couplet van het Lied van de maand mei, Lied 977 ‘Ga uit, o mens, en zoek uw vreugd’

God heeft zijn schepping goed gedaan,
hoe zou ik zelf dan buiten staan?
Hij heeft de dood verdreven.
En ik zing mee, nu alles zingt,
Het lied dat overal weerklinkt,
De lofzang om het leven.
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