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Zondag 20 november 2022
o

Liturgie viering zondag 20 november 2022.
Gedachtenisdienst. Laatste zondag van het kerkelijk jaar
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): Theo van de Sanden-Bout en Rik de Jong
Muzikale begeleiding: Rob Itter, met ondersteuning van voorzangers
Deze zondag noemen we de namen van de gemeenteleden die het
afgelopen jaar overleden zijn. Bij het noemen van hun naam zal
een lichtje worden ontstoken. Na het noemen van de namen is er
voor iedereen gelegenheid om een kaarsje aan te steken.
Op deze manier gedenken wij hen die niet meer bij ons zijn.

De uitgeschreven liturgie vindt u op de homepagina van onze website
www.pkn-tilburg.nl.
Op de homepage van de website vindt u ook
een doeboek voor kinderen die thuis de dienst volgen.

Gebed om troost
Heer, mijn hart
is ziek van verdriet,
die mij lief was
is dood,
er is leegte
waar geen taal voor is,
mijn woorden
strompelen naar U toe,
mijn gedachten struikelen,
God, vang mij op,
ik ben zo radeloos moe.
Nu ik weet wat verdriet is,
laat mij ook weten wat
troost is.
Het is zo donker,
toon uw gezicht,
laat mij het licht
van uw ogen zien.
(Jaap Zijlstra).
Uit ons liedboek blz. 1488

Collecten:
1.Diaconie: via NL02 INGB 0003 4444 54 (DIAKONALE RAAD VD PROT GEMEENTE TILBURG EN GOIRLE
o.v.v. collecte zondag 20 november 2022).
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 13 november waren voor:
*Mevrouw W. van Doeselaar – Hartog, zij werd vrijdag 11 november 95 jaar.
*De heer Hans van der Leun, hij werd zaterdag 12 november 83 jaar.
*De heer N. Schaap, hij werd woensdag 16 november 86 jaar.
*De heer en mevrouw Kees en Hannie Lampert, een steuntje in de rug i.v.m. hun beider gezondheid.
JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl
o

Berichtje van ds. Sietske Blok
Aankondiging van de Advent maaltijd op woensdag 14 december 2022, samen eten met Ekklesia
Tilburg: Samen op weg naar kerst. Inloop 17.30 uur; begin maaltijd 18.00 uur.

Vanaf woensdag 30 november is er elke woensdag een vesper in de adventstijd om 19.00 uur, ook
aansluitend op de maaltijd van 14 december. Een halfuur van aandacht voor God, stil worden, het
lezen van een psalm, het lezen van de tekst van de komende zondag. Een initiatief samen met
Ekklesia Tilburg. Welkom!
ds. SIETSKE BLOK
o

Actie Sint Voor Iedereen.
Ook dit jaar zorgt de diaconie van de Opstandingskerk, samen met Siza, weer voor een presentje
voor de kinderen van de Voedselbank. Het gaat dit jaar om circa 500 kinderen in de leeftijd tot 9
jaar. 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

o

Begrotingen 2023 van de diaconie en van de kerk.
De kerkenraad heeft de begrotingen voor het jaar 2023 van zowel de diaconie als van de kerk
voorlopig vastgesteld. De begrotingen liggen nu online voor gemeenteleden ter inzage. De verkorte
weergave van beide begrotingen vindt u onderaan deze Nieuwsbrief. Op de homepage van onze
website www.pkn-tilburg.nl en in de App Appostel vindt u de volledige versies van de begrotingen.
Tot maandag 28 november kunt u vragen stellen aan penningmeester Rik de Jong van de diaconie
(rikdejong1995@hotmail.com) of aan Caroline Jones als het gaat om de begroting van de kerk
(cvk@pkn-tilburg.nl).

o

VerduurSamen
Vanuit de 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.
De volgende bijeenkomst is op dinsdag 22 november a.s. bij Atie de Vos.
Oudenboschstraat 15.
Opgeven bij Atie de Vos; 06-83393397 of bij
Marjan de Kwaasteniet: 06-20818721
ATIE DE VOS EN MARJAN DE KWAASTENIET

o

Adventskalender PKN bestellen
Het is wellicht nog vroeg maar om teleurstellingen te voorkomen presenteert de PKN nu
alvast deze prachtige kalender!
Het thema van deze adventskalender is ‘Aan tafel - plek voor iedereen’. Met Kerst komt God
ons heel nabij door de geboorte van Jezus. Hij nodigt ons ook nu nog elke dag uit om dicht bij
Hem te leven en deel uit te maken van de gemeenschap die Hem volgt. In zijn nabijheid mag je
je gezien en geborgen weten, aan zijn tafel is plek voor iedereen.
Voor elke dag is er een overdenking, aangevuld met liederen, gebeden en citaten. Zo komen
we iedere dag een stapje dichter bij Kerst.
De adventskalender 2022 met het thema ‘Aan tafel, plek voor iedereen’ is gratis te bestellen via de
website van de PKN https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender/
Namens het Pastoraat, CISSY MOHR

o

AANKONDIGING Thema-avond Van knuffels en kaarsjes tot stille tocht
Over de ongeëvenaarde kracht van rituelen rondom verlies en dood
Wij Nederlanders staan te boek als een nuchter, zakelijk volkje. Tot zich ergens een aangrijpend
drama voltrekt. Dan worden er stille tochten georganiseerd en spontane monumenten gebouwd
met knuffels, kaarsjes en een bloemenzee.
In een interactieve presentatie zal cultuurtheoloog Frank Bosman ons op een nieuwe manier laten
kennismaken met de rituelen van onze moderne tijd. Volgens Bosman is er helemaal geen sprake
van secularisatie. Mensen zijn en blijven ongeneeslijk religieus. Elk mens is op zoek naar zingeving
en spiritualiteit, naar antwoorden op levensvragen. Het zoeken naar die antwoorden gebeurt in
toenemende mate buiten de muren van de gevestigde kerken. Vindplaatsen van het religieuze zijn
nu veel meer de diverse uitingen van onze cultuur: films, games, reclames, soapseries, literatuur en
popmuziek.
Na de pauze is er gelegenheid tot vragen stellen en discussie, ook over de vraag of we nieuwe
rituelen nodig hebben om om te gaan met verlies en rouw.
De avond wordt georganiseerd door de Raad van Kerken Tilburg en heeft plaats op donderdag 15
december 2022 in de LocHal in Tilburg. Aanvang 19.30 uur. Toegang is gratis.
Ter inspiratie. De kerkenraad wenst u een fijne nieuwe week. Deze keer, in het kader van de
Gedachtenisdienst, met een tekst van Hanna Lam ‘De mensen van voorbij’.
De mensen van voorbij
De mensen van voorbij
wij noemen ze hier samen.
De mensen van voorbij
wij noemen ze bij namen.
Zo vlinderen zij binnen
in woorden en in zinnen
en zijn we even bij elkaar
aan ’t eind van ’t kerk’lijk jaar.
De mensen van voorbij
zij blijven met ons leven.
De mensen van voorbij
ze zijn met ons verweven
in liefde, in verhalen,
die wij zo graag herhalen,
in bloemengeuren, in een lied
dat op klinkt uit verdriet.
De mensen van voorbij
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij
zijn in een ander weten.
Bij God mogen ze wonen,
daar waar geen pijn kan komen.
De mensen van voorbij
zijn in het licht, … zijn vrij.

Devotieboom in de Opstandingskerk

Uit ‘Ik bewaar je’, gedachten en woorden bij rouw en verdriet. Protestantse Kerk in Nederland, april 2015

o

Agenda
Datum en aanvangstijd
NOVEMBER 2022

Activiteit

Locatie, bijzonderheden

Zaterdag 19 november 2022
Aanvang 20.00 uur

Dinsdag 22 november 2022
19.30-21.00 uur
Woensdag 23 november 2022
10.00 – 11.30 uur
Woensdag 23 november 2022
20.00-22.00 uur
Woensdag 30 november 2022
Aanvang 19.00 uur
Zaterdag 27 november 2022
Aanvang 18.30 uur
Iedere laatste zondag van de
maand.
DECEMBER 2022
Maandag 12 december 2022
Ontvangst vanaf 14.45 uur
Woensdag 14 december 2022
Vanaf 17.30 uur inloop

Donderdag 15 december 2022
Aanvang 19.30 uur
Toegang gratis

Concert Tilburgs Vocaal Ensemble,
o.l.v. Ramon van den Boom.
U kunt kaarten reserveren via
kaartverkoop.tve@gmail.com. Zie ook:
www.tilburgsvocaalensemble.nl
Groep VerduurSamen.
Opgeven bij Atie de Vos of bij Marjan
de Kwaasteniet
koffiedrinken in de Gele Zaal.
Repetitie Cantorij
1e vesper in de Advent tijd,
samen met Ekklesia Tilburg
AVONDdienst georganiseerd vanuit de
Stichting Missionair Project MiddenBrabant en Stadstuin Tilburg.

‘Zingen in Zonnehof’.
Zingen van 15.00 – 16.00 uur
Adventsmaaltijd, samen met Ekklesia
Aanvang maaltijd: 18.00 uur
Aanmelden bij
dssietskeblok@gmail.com
Thema-avond ‘Van knuffels en
kaarsjes tot stille tocht’ van de Raad
van Kerken.
Interactieve presentatie door
cultuurtheoloog Frank Bosman.

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Atie de Vos
Oudenboschstraat 15
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8.
In de Gele Zaal

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

Lochal 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

