
 

 
       
 

 
 

 

    Nieuwsbrief 
Zondag 22 mei 2022 

 
 
 

 
 
 
 
Deze week o.a. in de Nieuwsbrief: 
-Ontbijt in Oisterwijk op Hemelvaartsdag, aansluitend een viering om 10.15 uur  
-concept-jaarrekeningen 2021 inzien 
-2e notitie Ecotheologie 
-pannenkoeken eten voor Moldavië op zaterdag 28 mei a.s. 
-Nieuwe expositie in de Opstandingskerk 

       
o Liturgie viering zondag 22 mei 2022.  
 

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. Jacqueline van Marion 
Ambtsdrager(s): Hans van der Leun en Rik de Jong 
Muzikale begeleiding: Wouter van der Meiden 
 

  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.  
 

 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 22 mei)  

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

TILBURG EO o.v.v. collecte pioniersplek) 

 
De bloemengroeten in de dienst van zondag 15 mei waren voor: 
*Mevrouw Teuny de Poorte, zij werd zondag 15 mei 81 jaar. 
*Mevrouw E. Boer-Brand, zij werd zondag 15 mei 85 jaar. 
JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl 

 

Protestantse Gemeente 
te Tilburg en omstreken 

Donderdag 26 mei 2022 is het Hemelvaartsdag 
 

Wij bidden om een beetje hemel voor alle mensen, 
om saamhorigheid voor onze samenleving, 
om verdraagzaamheid tegenover hen die anders zijn, 
om gastvrijheid voor de asielzoekers en vluchtelingen, 
om een houding van welwillendheid jegens iedereen. 
 

(uit het boekje ‘Met zonder Jezus’, uitgegeven door de protestantse kerk, 2014) 

https://www.youtube.com/channel/UCFstZY3ZWb-Oubk_BbTzKew
http://www.pkn-tilburg.nl/
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=TWs4g5AI3AY69G0thLyQLDV9vKuhneFt
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=Us0tNVBgRYL7EVpOUlBtMDfxnBzgMh7x
mailto:jeanne.geleijns@ziggo.nl


 

o 26 mei: Hemelvaartsdagviering mét ontbijt. 
Na twee jaar kunnen we een mooie traditie gelukkig weer in ere herstellen: de gezamenlijke 
Hemelvaartsviering met de drie gemeentes Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg. Dit jaar vindt de 
viering plaats in Oisterwijk (Kerkstraat 64). De dienst begint op donderdag 26 mei om 10.15 uur. 
Voorganger is ds. Winanda de Vroe. 
 

Deze Hemelvaartsdag is de collecte bestemd voor ‘Bethania’ in Moldavië, het gezamenlijke Kerk In 
Actie project van Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg. Door de oorlog in Oekraïne worden veel 
Oekraïners opgevangen in Moldavië.  Bethania zorgt voor hulp(middelen) en voeding voor de 
vluchtelingen. Ondertussen gaat de zorg voor (eenzame) ouderen en kinderen gewoon door. 
Uw bijdrage blijft daarom ook nu hard nodig! 
Namens ZWO en Diaconie van de drie samenwerkende gemeenten 
 

Voorafgaand aan de viering is er om 09.00 uur een gezamenlijk ontbijt. Een mooie gelegenheid om 
elkaar te ontmoeten onder het genot van lekkere broodjes en andere lekkernijen. 
 

Meld je aan 
Voor het ontbijt moet je je opgeven, zodat we weten hoeveel we in moeten kopen. Aanmelden kan 
door een mail te sturen naar scriba@pkn-oisterwijk.nl. 
 

Wij verheugen ons erop weer samen te kunnen komen. Tot de 26e! 
Marjan van Wijngaarden, scriba PKN Oisterwijk 

 
o ‘Van de predikant’, berichtje van ds. Sietske Blok 

Ik heb vakantie van 14 tot en met 22 mei. 
23 en 24 mei heb ik de laatste keer primaire nascholing op Hydepark in Doorn. 
25 mei ben ik weer aanwezig en schuif ik aan bij de koffieochtend. 
 

Heel hartelijke groet,   
ds. SIETSKE BLOK 
dssietskeblok@gmail.com, of appen / bellen: 06-19532015. 

 
o Vanuit de kerkenraad. 

->Dinsdag 7 juni, aanvang 20.00 uur, is er gemeenteberaad. We willen stil staan bij de afgelopen 
twee jaar van corona en wat dit met ons gedaan heeft maar we willen ook vooruitkijken. Het is 
bekend dat er in de kerkenraad en op andere plekken in onze gemeente vacatures zijn. We zijn 
benieuwd naar uw ideeën over hoe we met elkaar de toekomst in kunnen gaan.  
 

->ELIM verkiezing ambtsdragers 
De maximale ambtstermijn van de heer A.W.M. Hutten (Ton), als ouderling van de Hervormde 
Gemeente Elim lid van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Tilburg e.o., is meer dan 11 
maanden verstreken. Dat betekent dat de heer Hutten voor een nieuwe ambtstermijn kan worden 
voorgedragen. De heer Hutten is bereid zich verkiesbaar te stellen en een nieuwe ambtstermijn als 
ouderling van Elim te aanvaarden. De kerkenraad draagt de heer Hutten voor als ouderling van de 
Hervormde Gemeente Elim, te verkiezen door de gemeente Elim. De gemeenteleden van Elim 
worden uitgenodigd schriftelijk en ondertekend bij de scriba van de kerkenraad uiterlijk 1 juni 2022 
aanbevelingen in te dienen van personen die naar hun mening voor verkiezing als ouderling in 
aanmerking komen. Worden geen andere personen kandidaat gesteld voor het ambt van ouderling, 
dan blijft verkiezing achterwege en wordt de heer Hutten door de kerkenraad verkozen verklaard als 
ouderling van de gemeente Elim. 
Dit bericht zal worden afgekondigd en gepubliceerd in de gemeente Elim, waar de verkiezing 
plaatsvindt. 
ABJE VAN ANDEL, voorzitter kerkenraad 
FEMKE BOS, scriba (scriba@pkn-tilburg.nl) 
 

-> De concept-jaarrekeningen 2021 van de diaconie én van het college van kerkrentmeesters vindt u 
onderaan deze Nieuwsbrief 

 

mailto:scriba@pkn-oisterwijk.nl?subject=Aanmelden%20Hemelvaartsontbijt
mailto:dssietskeblok@gmail.com
mailto:scriba@pkn-tilburg.nl


 

o Pannenkoeken eten voor ‘Moldavië’, zaterdag 28 mei 11.30-14.30  
Eindelijk het is weer zover na twee jaar corona kunnen we weer pannenkoeken eten in de kerk. Ook 

nu weer voor Bethania in Moldavië, het gezamenlijke project van de diaconieën van 
Tilburg, Oisterwijk en Hilvarenbeek. Met elkaar ons bewust zijn van onze zekerheden onze 
veiligheid. Zekerheden die in Moldavië niet voor de hand liggen en er is ook heel veel 
armoede. Het is een moment van betrokkenheid en solidariteit .Door de verkoop van 
pannenkoeken hopen we weer een mooi bedrag bij elkaar te krijgen. Ook dit jaar hebben 
we voor een vrije inloop gekozen, niet aanmelden, iedereen is welkom en we zien wel hoe 

het gaat. Wij hopen net als de vorige keer op een verassende opkomst, en ja dan kan het wel eens 
wat wachttijd opleveren.  
 

Je bent welkom tussen 11.30-14.30 uur en wat je wil geven bepaal jezelf. Er is koffie, thee en 
limonade. Voel je welkom in je kerk, laat je verrassen. 
Dit is het laatste jaar dat we als diaconie betrokken zijn bij het project in Moldavië. In het najaar 
gaan we met een nieuw project van start. Het is moeilijk Moldavië los te laten, het voelt als je buren, 
zo dichtbij. Mocht je niet in de gelegenheid zijn om erbij te zijn maar voel je je toch betrokken het is 
altijd mogelijk een bedrag over te maken op de rekening van de diaconie NL02 INGB 0003 4444 54 
onder vermelding van Moldavië.  
 

Oh ja, er zijn speciale pannenkoekenpannen. Als je er even een te leen hebt horen we het graag. 
Graag tot ziens. 
NIKKI IDEMA 06 43845816 , HANS BONIS 06 12208364 
 

o Ecotheologie, 2e notitie van de kring ‘groene theologie’ 
18 mei 2022       
In het afgelopen halfjaar hebben we in kleine kring (zes deelnemers) het boek 
Groene Theologie van Trees van Montfoort gelezen en besproken. In deze 
notities willen we enkele kerngedachtes doorgeven. Het doel van het boek is 
om ‘gelovig na te denken over God in de context van mens, natuur en wereld’. 
De schrijfster geeft een schets van de opkomst van de Nederlandse ecotheologie. De invloed van 
Miskotte en Oosterhuis was dat er een zekere argwaan tegenover de natuur ontstond en dat de 
mens sterk centraal werd gesteld. De cultuuropdracht aan de mens om de aarde te bewerken en te 
bewaren heeft geleid tot een stijl van rentmeesterschap, waarin het economisch gewin voorop 
staat. Deze mentaliteit heeft sterk bijgedragen aan de huidige klimaatcrises. In het invloedrijke boek 
Christelijke Dogmatiek (Van der Brink en Van der Kooi) is een sterk onderscheid tussen schepping en 
beheer, tussen God en schepping en tussen de mens en de rest van de schepping geconstateerd. 
Kune Biezeveld, een Nederlands Hervormd theologe (1948-2008), pleit voor erkenning van de 
menselijke ervaring, voor aandacht voor lichamelijkheid en de natuur als vindplaatsen van God. Zij 
had ontdekt dat met name vrouwen hun ervaringen niet herkenden in het Liedboek. Zij was de 
inspirator van het PKN project ‘Feest van aarde en hemel’. In 1990 verschijnt ‘De aarde een 
woestijn? Een publicatie van de NH Synode, die constateert dat milieuvervreemding een teken is 
van vervreemding van God. En ‘onze zorgeloosheid een vorm van liefdeloosheid tegenover God.’ 
Zeven motieven voor duurzaamheid worden in de publicatie uitgewerkt. Paus Franciscus roept in 
‘Laudate Si’- Over de zorg voor het gemeenschappelijke huis op tot ecologische bekering en 
spiritualiteit. Deze encycliek is ook in protestantse huize goed ontvangen.  
Veel kwesties op het terrein van de ecotheologie, zoals natuur- heilig of gevaarlijk, of gaat schepping 
over de niet- menselijke natuur of over alles, vragen nadere studie en gesprek.  
Maar hoe dan ook, er ligt een grote opgave om de aarde, het milieu en de natuur weer gezond te 
maken. Overheden, het bedrijfsleven, kerken en wij als particulieren weten wat ons te doen staat.  
Trees van Montfoort komt op 17 september van 14.00- 16.00 in de Opstandingskerk om voor een 
brede groep van belangstellenden de kernpunten van ‘groene theologie’ toe te lichten en met ons 
in gesprek te gaan.  
Van harte uitgenodigd, 
STUDIEKRING GROENE THEOLOGIE 
 

 



 

o Wisseling expositie in de Opstandingskerk 
Afgelopen week is de expositie van de 
schilderijen gemaakt door Sjoukje Gniewyk 
beëindigd. Daarvoor in de plaats hangen er nu 
14 werken van Harrie van Diem uit Goirle. Hij 
is, nadat hij grotendeels verlamd is geraakt bij 
een fietsongeluk, 15 jaar geleden gestart met 
schilderen. Door elke dag met veel 
doorzettingsvermogen zijn lichaam te trainen 
en oefeningen te doen, lukt het Harrie om met 
zijn handen weer penselen vast te houden en 
steeds nieuwe schilderijen te maken. Wekelijks 
is hij bij de dagopvang van SIZA aan het werk 
waar hij onder leiding van docenten de techniek van schilderen met acryl leerde. Ondanks zijn 
beperking heeft hij een positieve instelling wat zich in zijn schilderijen kenmerkt door het heldere 
kleurgebruik. Hij is met elk schilderij lange tijd bezig voordat hij tevreden is over het resultaat. Als hij 
toch soms uitschiet met zijn penseel kost het hem heel veel tijd om alles weer te corrigeren; hij 
streeft steeds naar perfectie.  
Zijn inspiratie krijgt hij door goed te kijken naar andere schilders maar ook van zijn kinderen die hem 
tijdens hun vakantiereizen foto’s toesturen. Dat is de reden dat er bij zijn expositie ook drie 
schilderijen met het thema CUBA hangen. Het is een bijzondere expositie geworden van een man 
die opgeven geen optie vindt maar elke dag probeert te genieten van zijn gezin en zijn creativiteit.  
DE KUNSTCOMMISSIE  

 
o Ter inspiratie. De kerkenraad wenst u een fijne nieuwe week. Deze week met het Hemelvaartslied 

‘Al heeft Hij ons verlaten’, Lied 663 uit het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk, 2e vers. 
 

Al is Hij opgenomen, 
houd in herinnering, 
dat Hij terug zal komen, 
zoals Hij van ons ging. 
Wij leven van vertrouwen, 
dat wij zijn majesteit 
van oog tot oog aanschouwen 
in alle eeuwigheid. 

  
 

o Agenda 
 

Datum en aanvangstijd Activiteit Locatie, bijzonderheden 

MEI 2022   

Woensdag 25 mei 2022 
10.00 – 11.30 uur 

koffiedrinken in de Gele Zaal  Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Woensdag 25 mei 2022 
20.00 uur 

Repetitie Cantorij  Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Donderdag 26 mei 2022 
-Aanvang ontbijt 9.00 uur 
-Aanvang viering 10.15 uur 

Gezamenlijke viering voor Hemelvaart, 
In het kerkje van de Protestantse 
Gemeente Oisterwijk 

Kerkstraat 64, 
5061 EK Oisterwijk 

Zondag 29 mei 2022 
Aanvang 18.30 uur 
 
 
Iedere laatste zondag van de 
maand. 

AVONDdienst georganiseerd vanuit de 
Stichting Missionair Project Midden-
Brabant en Stadstuin Tilburg. 
Uiteenzetting van de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis: Art. 24 van de NGB 
over de goede werken en de heiliging 
van het leven.  

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8. 
In de Gele Zaal 



 

JUNI 2022   

Donderdag 2 juni 2022 
19.30-21.30 

Taizé Prayer 
Taizéliederen oefenen o.l.v. Martin 
Hoondert en daarna een viering 

Petrus en Pauluskerk, 
Vierwindenlaan 9-11 

Dinsdag 7 juni 2022 
20.00 uur 

Gemeenteberaad Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Maandag 13 juni 2022 
Ontvangst vanaf 14.45 uur 

‘Zingen in Zonnehof’.  
Zingen van 15.00 – 16.00 uur 
In de maanden juli en augustus is er 
geen Zingen in Zonnehof 

Zonnehof, in de Salon, 
Professor Gimbrèrelaan 
22 

 
Vierwindenlaan 9-11 Vierwindenlaan 9-11 

 
 
 
 
 

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  
 

 
 
 

 
 
o Op de pagina’s hieronder treft u de verkorte versie aan van de voorlopig vastgestelde 

jaarrekeningen 2021 van de diaconie en van die van het college van kerkrentmeesters. 
De volledige jaarrekeningen liggen tot en met woensdag 25 mei 2022 ter inzage in de kerk. 
Voor wie de App Appostel al gebruikt: ook daarin zijn de jaarrekeningen te vinden. 
Voor vragen over de jaarrekening van de diaconie kunt u contact opnemen met Rik de Jong 
(e-mail diaconie@pkn-tilburg.nl) of met Caroline Jones als het de jaarrekening van het CvK 
betreft (e-mail cvk@pkn-tilburg.nl ). 
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