
 

 
       
 

      

   

         

 
Nieuwsbrief 

Zondag 2 oktober 2022 
 

 Liturgie viering zondag 2 oktober 2022. Het is vandaag Israëlzondag. 
Deze zondag vieren we samen met de GKIN. Het thema is: Aan tafel! We sluiten aan bij het 

jaarthema van de Protestantse Kerk. In de gebeden staan we stil bij Israëlzondag. De songleaders 

van de GKIN verzorgen een bijdrage, naast onze blazers.  Ook is er kindernevendienst, geleid door 

de vrijwilligers van GKIN. We kijken uit naar een feestelijke dienst met elkaar! 

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.  

 

Voorgangers: ds. Sietske Blok en ds. Martha Winckler-Huliselan 
Ambtsdrager(s): Caroline Jones en Rik de Jong 
Muzikale begeleiding: blazersduo Ad Spijkers op bariton en Chris Meijer op cornet à piston. 
Zij spelen het volgende: 
-> Voorafgaande aan de dienst het lied van de maand, lied 976, en het acclamatielied "The Kingdom 
of God". Zij vervolgen met "Solveig's song", from Peer Gynt opus 23 no. 9 van Edward Grieg in een 
arrangement van Alexander Milner & Lora Sansun 
-> Na de verkonding een "Air" van Samuel Howard 
-> Bij het uitgaan een "Maestoso" van Ernest S. Williams 

 
 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 ‘Actie Sint voor iedereen’ 2 oktober 2022) 

Toelichting: Ook dit jaar hopen we in samenwerking met de Voedselbank weer vele 
kinderen in Tilburg blij te maken met een Sinterklaascadeautje. Met uw bijdrage voor de 
actie ‘Sint voor Iedereen’ kunnen weer cadeautjes worden gekocht. Deze worden door de 
vrijwilligers van SIZA ingepakt. 

 

2. Kerk: via NL35 INGB 0001 0806 49 (PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO o.v.v. collecte 

kerk) 
 

De bloemengroeten in de dienst van zondag 25 september waren voor: 
*De heer P. Bladergroen, hij werd dinsdag 6 september 81 jaar. 
*Mevrouw Trudy Berkhof–Veneberg, zij werd woensdag 28 september 90 jaar. 
*Mevrouw Roos Backx–Hartsuiker, zij werd donderdag 29 september 89 jaar. 
   JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl 

 

Protestantse Gemeente 
te Tilburg en omstreken 

Jaarthema 2022-
2023 ‘Aan Tafel’ 

https://www.youtube.com/channel/UCFstZY3ZWb-Oubk_BbTzKew
http://www.pkn-tilburg.nl/
mailto:jeanne.geleijns@ziggo.nl


 

 
 Berichtje van ds. Sietske Blok 

-> Komende maandag en dinsdag, 3 en 4 oktober, ben ik samen met de collega’s van mijn 

werkgezelschap in Dominicanenklooster Huissen voor onze jaarlijkse tweedaagse van ontmoeting en 

verdieping. 

-> Van zondag 9 tot 16 oktober ben ik een weekje in Taizé. 

-> Mijn groene stola bleek vorige week zondag verdwenen te zijn uit de consistorie. Er is van de 

week gezocht maar hij is (nog) niet terug gevonden. Het is heel vreemd. Als u hem gezien heeft, dan 

hoor ik het graag!  

ds. SIETSKE BLOK 
 

 Stemmen voor een nieuw Kerk in Actieproject over 2 weken, op zondag 9 oktober. Afgelopen 
zondag lukte het niet om filmpjes te laten zien. Omdat de filmpjes nodig zijn om de drie projecten 
toe te lichten, is er besloten om op zondag 9 oktober de filmpjes alsnog te presenteren. 
‘Beste gemeenteleden, 
Zoals u al heeft kunnen lezen in het kerkblad loopt de steun voor het Kerk in Actieproject Bethania 
in Moldavië op zijn eind dit jaar. Het is dus tijd om te stemmen voor een nieuw project voor de 
komende jaren. 
Wegens een beleidswijziging binnen Kerk in Actie kiezen we niet meer uit projecten maar uit zeven 
focuslanden (Indonesië, Bangladesh, Moldavië, Colombia Libanon, Rwanda en Ghana). Per land 
worden door Kerk in Actie 3-4 projecten gesteund. Voorbeelden van projecten zijn: 
vluchtelingenwerk, kinderarbeid, landbouw ondersteuning of diaconale steun.   
Als Sagegemeenten (Hilvarenbeek, Tilburg en Oisterwijk) hebben we samen met Kerk in Actie voor 
Rwanda, Columbia en Libanon gekozen. Dit omdat er voldoende informatie beschikbaar is m.b.t. 
deze landen en de projecten.   
Zondag 9 oktober worden deze drie landen gepresenteerd in de kerkdienst. Tijdens het 
koffiedrinken na de dienst kunt u uw stem uitbrengen. Mocht u niet in de kerk aanwezig zijn kunt u 
uw keuze kenbaar maken via de volgende emailadressen: hansbonis@ziggo.nl of 
nikki.j.idema@gmail.com.’ 
HANS BONIS en NIKKI IDEMA, ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking) 

 
 Actie Sint Voor Iedereen gaat weer van start. 

Ook dit jaar gaan we als diaconie van de Opstandingskerk weer van start om samen met Siza de 
kinderen van de Voedselbank een presentje te geven. Er moeten dit jaar heel veel gezinnen 
aankloppen bij de Voedselbank, mede veroorzaakt door de energiecrisis die extra hard aankomt als 
je al niet veel hebt om uit te geven. Het gaat dit jaar om 468 kinderen in de leeftijd tot 9 jaar. 
Vorig jaar waren het ook veel kinderen en toen is het gelukt; ook dit jaar gaan we er voor, met 
elkaar voor elkaar. Ook Siza is er klaar voor: de mensen van de dagopvang willen graag aan de slag, 
onder de goede zorgen van Mariska Kooistra.  
Ook dit jaar doen we weer een beroep op u voor een financiële bijdrage om de actie ‘Sinterklaas 
voor iedereen’ mogelijk te maken.  
U kunt uw bijdrage overmaken op IBAN NL 02 INGB 0003 4444 54 van de diaconie onder vermelding 
van ‘Sint Voor Iedereen’. 
Namens de diaconie, 
NIKKI IDEMA, HANS BONIS 
 

 Herfstfair activiteitencentrum SIZA. 
Op zaterdag 8 oktober 2022 organiseert activiteitencentrum SIZA een herfstfair van 10.00 – 16.00 
uur. Adres: Karmijnstraat 5 in Tilburg. Door te dubbelklikken op het PDF-plaatje te klikken, ziet u het 
programma van die dag. 

4255111D-979C-4115

-9FCD-2A084F4B669E.pdf
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 Uit de kerkenraad 
 

Redactie Leidraad weer op sterkte! 
Jessica en Serge Hagoort hebben gehoor gegeven aan de dringende oproep om Erik Mentink op te 
volgen, als Erik per einde van dit jaar vertrekt uit de redactie. Zij hebben dit aan de redactie gemeld 
en daar zijn wij heel blij mee. Zo kan de Leidraad blijven uitkomen, in de fraaie en inhoudelijke 
uitvoering die Erik en Meike er de afgelopen jaren aan hebben gegeven. Jessica en Serge worden 
beiden lid van de redactie,  
Wij zijn blij dat Erik een opvolging krijgt - en de door hem en Meike zo fraai vormgegeven Leidraad 
wordt voortgezet -, en dat Meike met de redactie doorgaat, als redactieteam samen met Serge en 
Jessica. 
 

Aftredend 
Ondergetekende zal uiterlijk aan het eind van dit jaar aftreden als voorzitter van de kerkenraad en 
haar taak als ambtsdrager beëindigen. Ik ben dan ruim 5 jaar voorzitter en (bijna) 12 jaar (maximale 
termijn) ambtsdrager. 
Een mooie, leerzame maar intensieve taak, waarbij ik veel mensen mocht ontmoeten en met veel 
mensen fijn mocht samenwerken. 
 

ABJE VAN ANDEL, voorzitter kerkenraad 
 

 
 VerduurSamen 

Vanuit verbondenheid met elkaar en met de aarde willen we samen in actie komen.  

-Wat kunnen we van elkaar leren als het over verduursamen gaat? Uitwisselen van ideeën op het 

gebied van voeding, supermarktbezoek, energieverbruik, reizen, consuminderen enz. 

-Zijn er kleine stappen die we met elkaar kunnen zetten? Bijvoorbeeld, een pluktuin maken rond de 

kerk? Vuilrapen in de buurt? Enz. 

-Hoe communiceren we met mensen om ons heen over het klimaat? 
 

Een keer per 4 weken komen we bij elkaar van 19.30 tot 21.00 uur. 

We starten op dinsdag 11 oktober bij Marjan de Kwaasteniet, Burg. Mutsaersstraat 16.  

Opgeven bij Atie de Vos: tel. 06-83393397 of bij Marjan de Kwaasteniet: 06-20818721 

ATIE DE VOS en MARJAN DE KWAASTENIET 

 

 De website van Vita Tilburg is online. Zie www.vitatilburg.nl   

 

 Uitnodiging PCOB 

‘Beste mensen, 
Nog twee daagjes te gaan en dan. Dinsdag 4 oktober a.s. is er weer een middag van de PCOB. Om  
± 13.45 uur geeft boswachter, dhr. F. Kapteins, een presentatie over natuurgebied ‘’de Campina’’. Ik 
mag U natuurlijk weer van harte uitnodigen, ook introducés zijn natuurlijk van harte welkom, 
evenals niet-leden van de PCOB. We hopen dat het weer een interessante en gezellige middag wordt. 
Komt U ook? Tot ziens. 
Met hartelijke groeten van Uw PCOB-secretaris.’ 
GERARD VAN ALEWIJK 
 

 Duinen, water, bos …… 
Wie van fietsen houdt, kan op zaterdag 15 oktober a.s. 
zijn/haar hart ophalen. In het pastorale overleg van juni jl.  
zijn enkele activiteiten voor dit kerkelijk jaar gepland.  
Eén daarvan is een fietstocht. Alleen bij droge weers- 
omstandigheden lijkt het ons uitnodigend om een  
gevarieerde, pittige fietstocht van circa 40 km te maken.  
 

http://www.vitatilburg.nl/


 

Vertrek vanaf de kerk tussen 12.30 en 13.00 uur. Bij 
terugkomst willen we de dag met een broodje en  
een kopje soep afsluiten. 
Opgeven bij Johan de Vos (tel. 4680350) óf e-mail 
(jbdevos01@ziggo.nl) óf ontmoeting in de kerk. 
Familieleden, vrienden, kennissen zijn van harte welkom!  
JOHAN DE VOS en NELLEKE LINDENBERG 
 

 Het Ronde Tafelhuis: bijeenkomsten over Jodendom en joods leven. 
Twee bijeenkomsten in het Ronde Tafelhuis op 6 en 20 oktober en een excursie naar de Liberaal 
Joodse Synagoge in Amsterdam. Veel aandacht wordt besteed aan de Joodse feestdagen en de 
manier waarop deze in de 21ste eeuw worden gevierd.   
Meer informatie vindt u in de Nieuwsbrief van het Ronde Tafelhuis, te vinden op de website van Het 
Ronde Tafelhuis. Zie www.rondetafelhuistilburg.nl  
 

 Ter inspiratie. De kerkenraad wenst u een fijne nieuwe week. Deze keer met een deel van het 
Openingslied van de dienst van deze zondag: uit de bundel Opwekking Lied 797 ‘Breng ons samen’. 
    

U roept ons samen als kerk van de Heer 
Verbonden met U en elkaar 
Wij brengen U lof, geven U alle eer 
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar 
Jezus is gastheer en nodigt ons uit 
Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis 
 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
Die alles gelooft en verdraagt 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft 
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar 
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt 

 

refrein 
Breng ons samen, één in Uw naam 
Ieder is welkom hier binnen te gaan 
Samen, één door de Geest 
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft 
 

 Agenda 
 

Datum en aanvangstijd Activiteit Locatie, bijzonderheden 

OKTOBER 2022   

Dinsdag 4 oktober, 
aanvang ± 13.45 uur (exacte 
tijd volgt nog) 

PCOB-middag. Presentatie door een 
boswachter over natuurgebied De 
Campina. 

Opstandingskerk,  
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Woensdag 5 oktober 2022 
10.00 – 11.30 uur 

koffiedrinken in de Gele Zaal  Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Woensdag 5 oktober 2022 
20.00-22.00 uur 

Repetitie Cantorij  Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Woensdag 5 oktober 2022 
20.00 uur 

ds. Sietske Blok en de 50-groep 
bereiden de 1e Adventsdienst voor 

Opgeven bij ds. Sietske 
Blok 

Maandag 10 oktober 2022 
Ontvangst vanaf 14.45 uur 

‘Zingen in Zonnehof’.  
Zingen van 15.00 – 16.00 uur 

Zonnehof, in de Salon, 
Prof. Gimbrèrelaan 22 

Zaterdag 15 oktober 2022  
 

Fietstocht, georganiseerd door de 
pastorale overleggroep. 

Vertrek: Opstandingskerk,  
Prof. Cobbenhagenlaan 8 
 

mailto:jbdevos01@ziggo.nl
http://www.rondetafelhuistilburg.nl/


 

Vertrek vanaf de kerk tussen 
12.30 en 13.00 uur. Bij 
terugkomst willen we de dag 
met een broodje en  
een kopje soep afsluiten. 

Een gevarieerde, pittige fietstocht van 
circa 40 km. Alleen bij droge 
weersomstandigheden! 

Opgeven bij Johan de Vos 

Dinsdag 18 oktober 2022 
20.00 uur 

2e bijeenkomst cursus ‘De Geestelijke 
Weg’. 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Dinsdag 25 oktober 2022 
aanvang 20:00 uur  

Filmavond ‘Het eiland van de 
monniken’. In samenwerking met 
Ekklesia Tilburg. 
Aanmelden nieuwsbriefet@gmail.com  

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8, 
groene zaal 

Zondag 30 oktober 2022 
Aanvang 18.30 uur 
 
Iedere laatste zondag van de 
maand. 

AVONDdienst georganiseerd vanuit de 
Stichting Missionair Project Midden-
Brabant en Stadstuin Tilburg. 
 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8. 
In de Gele Zaal 

NOVEMBER 2022   

Dinsdag 8 november 2022 
19:30 uur 

Bijeenkomst 40-60groep Waterhoefstraat 7a, 
Tilburg 

   

 
 
 
 
 
 

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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