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Nieuwsbrief
Zondag 21 november 2021
o Corona-berichten
In verband met de strengere coronamaatregelen vervalt er een aantal activiteiten die eerder in
deze Nieuwsbrief waren aangekondigd. Het gaat om:
De wekelijkse koffieochtend op de woensdagmorgen vervalt tot nader bericht. ‘Zodra de
druk weer wat van de ketel is, wordt de draad weer opgepakt’, schrijft Nelly Bonis.
Het concert van het Hasselts Gemengd Kapelle Koor van zondag 28 november in de
Opstandingskerk gaat niet door.
Ook de muziekavond met Martin Hoondert op dinsdag 23 november gaat niet door. De
avond, georganiseerd door de Raad van Kerken Tilburg e.o., is verplaatst naar dinsdag 11
januari 2022, ook weer in de Petrus en Pauluskerk, Vierwindenlaan Tilburg.

o Coronamaatregelen tijdens de kerkdienst
Tijdens de kerkdiensten gelden de volgende regels:
Bij het in- en uitgaan van de kerk en bij verplaatsingen in de kerk wordt een mondkapje
gedragen.
De kerkzaal is ingericht met inachtneming van 1,5 meter-maatregel.
Koffiedrinken na de viering is mogelijk. We vragen u om u daarbij over de
ontmoetingsruimte en de kerkzaal te verspreiden zodat we zo goed mogelijk afstand van
elkaar kunnen houden.
Bij klachten thuisblijven en de diensten dan zo mogelijk online te volgen. Wij houden de PKN
corona-instructies en -adviezen zorgvuldig in het oog en stemmen ons beleid voor wat
betreft de kerkdiensten daarop af.
De Opstandingskerk beschikt over een goed ventilatiesysteem.

Viering op zondag 21 november 2021 in de Opstandingskerk. Gedachtenisdienst.
➔ 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 onze website www.pkn-tilburg.nl.
➔ Liturgie zondag 21 november
voorganger: ds. Sietske Blok en mevrouw Cissy Mohr
ambtsdrager(s): Theo van de Sanden-Bout en Jeanne Geleijns
Muziek (orgel en vleugel): Helga Janssens-Baan en Theo van de Sanden-Bout
De liturgie vindt u op de homepagina van onze website www.pkn-tilburg.nl.
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 21 november)
2. Kerk: via betaallink (iDeal), of via NL35 INGB 0001 0806 49
(PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO o.v.v. collecte kerk)
Voor de collecte voor de kerk kunt u ook deze QR-code gebruiken.

De bloemengroeten in de dienst van zondag 14 november waren voor:
*Mevrouw W. van Doeselaar-Hartog, zij werd donderdag 11 november
94 jaar;
*De heer Hans van der Leun, hij werd vrijdag 12 november 82 jaar;
*De heer N. Schaap, hij werd dinsdag 16 november 85 jaar;
*De heer J. Groenenweg, hij werd dinsdag 16 november 95 jaar;
*Hilda en Lilian van der Plaats, voor beiden als een steuntje in de rug.
JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl
Berichtje van ds. Sietske Blok
Deze zondag vindt de gedachtenisdienst plaats waarin we de gemeenteleden die
het afgelopen jaar zijn overleden zullen gedenken door het noemen van hun
naam en het aansteken van een kaarsje. Ook is er ruimte om álle mensen die we
missen te gedenken. Vanwege de coronamaatregelen zullen we dat doen door
middel van het aansteken van de gedachteniskaars en de gelegenheid de naam
van uw dierbare hardop te noemen. Zo hebben we zo weinig mogelijk loopbewegingen in de kerk en
is de viering voor iedereen veilig te bezoeken.
Na de viering is er – voor wie wil- koffie en thee. We vragen u om u daarbij over de
ontmoetingsruimte en de kerkzaal te verspreiden zodat we zo goed mogelijk afstand van elkaar
kunnen houden.
Meet & Eat, zonder Eat
Vanwege de coronamaatregelen zullen we 1 december niet samen eten, maar elkaar wel – op
afstand- ontmoeten. Ben jij tussen de 17-22 jaar? Van harte welkom! We gaan samen in gesprek
rondom het thema ‘verwachting’ en gaan daar ook creatief mee aan de gang. We beginnen om
19:30 en eindigen om 21:00. Meld je aan bij mij 06-19532015, of dssietskeblok@gmail.com.
Oecumenische ontmoeting Mariakerk
In plaats van 2 december – zoals in De Leidraad staat- bent u 9 december 10:00 uitgenodigd voor
een oecumenische ontmoeting in de Mariakerk in Tilburg Noord. We hopen op een ontmoeting
rondom ons geloof.

Nascholing
22 en 23 november (maandag en dinsdag) ben ik weer op Hydepark vanwege mijn nascholing en
ben ik afwezig.
Goede week en hartelijke groet!
ds. SIETSKE BLOK
Sinterklaas voor iedereen
Sinterklaas voor iedereen…een jaarlijks terugkerend project van onze gemeente
waarin wij kinderen die samen met hun ouders gebruikmaken van de Voedselbank
een cadeautje geven met Sinterklaas.
Het gaat om tientallen kinderen en dit jaar willen we zelfs ongeveer 350 pakketjes
kunnen verzorgen. Het zijn er heel wat maar we zijn ervan overtuigt dat het gaat
lukken!
Om de cadeaus te kunnen bekostigen zullen we de komende tijd een aantal
collectes houden in onze gemeente. De Ontmoetingskerk Tilburg heeft zich bij ons aangesloten en
werkt graag mee, in de vorm van collectes.
350 pakketjes…dat zijn er heel veel. Gelukkig kunnen wij weer rekenen op de hulp van Mariska
Kooistra. Zij zorgt voor geschikte cadeaus waarna deze worden ingepakt en voorzien van een mooi
gedichtje door de mensen die bij Siza werken.
Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke of
meervoudige beperking en aan mensen met autisme of niet-aangeboren hersenletsel. De
dienstverlening van Siza loopt uiteen van ondersteuning thuis tot aan 24-uurs zorg in een
woongroep en van behandeling tot begeleiding naar werk. Siza ondersteunt op die
momenten dat het nodig is en daagt mensen uit om hun grenzen waar mogelijk te
verleggen. De hulp van de mensen die bij Siza werken is onmisbaar voor het project
Sinterklaas voor Iedereen
U kunt uw bijdrage storten op het rekeningnummer van de diaconie :
NL 02 INGB 0003 4444 54 onder vermelding Sint voor Iedereen.
Woensdag 1 december 2021: Eat & Meet 17:00 – 21:00 uur.
Een avond voor jongeren van 17 – 22 jaar over advent. Advent gaat
over wachten, verwachten, voorbereiden, uitkijken naar, verlangen.
Hoe raakt dat aan ons leven?
Verlangen is een drijvende, spirituele kracht in ons leven.
Verlangen is het begin van levenskunst.
Het schept ademruimte voor de ziel.
Anselm Grün
Eat en Meat, zonder Eat
Vanwege de coronamaatregelen zullen we 1 december niet samen
eten, maar elkaar wel – op afstand- ontmoeten. Ben jij tussen de 1722 jaar? Van harte welkom! We gaan samen in gesprek rondom het
thema ‘verwachting’ en gaan daar ook creatief mee aan de gang. We
beginnen om 19:30 en eindigen om 21:00. Meld je aan bij mij 0619532015, of dssietskeblok@gmail.com.
ds. SIETSKE BLOK

Concept begrotingen van de diaconie en de kerkrentmeesters zijn online in te zien.
De begrotingen van de diaconie en van het college van kerkrentmeesters zijn vanaf heden
beschikbaar en in te zien op de homepage van de website van de kerk www.pkn-tilburg.nl. Tot 21
november kunt u vragen hierover stellen aan penningmeester Rik de Jong van de diaconie
(rikdejong1995@hotmail.com) of aan Caroline Jones als het gaat om de begroting van de
kerkrentmeesters (cvk@pkn-tilburg.nl).

Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week, 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

Agenda
Datum en aanvangstijd

Activiteit

Locatie, bijzonderheden

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

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Schilderen met Sjoukje Gniewyk
sjoukje@portrettenenmeer.com

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

NOVEMBER 2021

Donderdag 25 november 2021

DECEMBER 2021

Zaterdag 4 december 2021
9.30 tot 12.00 uur

Steeds elke 1e zaterdag van de maand

Dinsdag 7 december 2021
20.00 – 22.00 uur

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

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.
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(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

