
 

 

 
       
 

 
 

Nieuwsbrief 
Zondag 23 januari 2022 

 
      
 Actie Kerkbalans 2022 

Meer informatie in deze Nieuwsbrief 

 
 

De kerk gaat weer open! 

De kerk gaat weer open vanaf zondag 23 januari a.s. De kerkenraad had dat al besloten, 
vooruitlopend op het advies van de PKN na de persconferentie van 14 januari jl. 
Dat PKN-advies geeft meer ruimte aan fysieke kerkdiensten - naast de online diensten- , het weer 
gaan opstarten van het gemeentewerk (gesprekskringen e.d.), koorzang en (ingetogen) 
gemeentezang. Onder handhaving van de tot nu toe geldende coronamaatregelen.  
In het PKN-advies wordt overwogen dat een toenemende behoefte aan het fysiek houden van 
kerkdiensten en het gezamenlijk delen van het geloof wordt gehoord en gezien, en dat de noodzaak 
voor het weer opstarten van andere gemeente-activiteiten steeds sterker wordt gevoeld. 
Wij bemerken dat  ook in onze eigen gemeente en zijn blij met het positieve perspectief in het PKN 
advies. 
Voor de dienst van 23 januari adviseert men vooralsnog maximaal  50 kerkgangers. Na de 
persconferentie van 25 januari a.s. volgt nader advies en is meer maatwerk mogelijk o.a. ten aanzien 
van het aantal kerkgangers.  
U bent van harte uitgenodigd de dienst op zondag 23 januari o.l.v. ds. Woltering in de kerk te vieren, 
samen met de degenen die online de viering volgen. Met speciale dank aan de musici en vrijwilligers 
die iedere zondag onze diensten kleur, klank, zorg en een gastvrije sfeer geven. 
 
De maatregelen van vóór de lockdown blijven voorlopig voor de diensten vanaf 23 januari van 
kracht: 

*  Stoelen zijn op 1.5 meter geplaatst en de kerk wordt goed geventileerd tijdens de dienst. 
*  Mondkapjes bij in- en uitgaan van de kerk; zij mogen af zodra men zit. 
*  Jassen meenemen naar de zitplaats. 

* Na de dienst weer gaan zitten en wachten op aanwijzing van de kosters voor het verlaten van de     
kerk 
*  Géén koffiedrinken na de dienst. 
 
Namens de kerkenraad, ABJE VAN ANDEL 
 

 
 

 

 

Protestantse Gemeente 
te Tilburg en omstreken 



 

 Liturgie viering zondag 23 januari 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 de link bovenaan de homepage van onze website www.pkn-
tilburg.nl. 
 
Voorganger: ds. Leo Woltering 
Ambtsdrager(s): Hans van der Leun 
Muzikale begeleiding: Wouter van der Meiden 

 Voorzangers: Jessica en Serge Hagoort 
 

         De uitgeschreven liturgie vindt u op de homepagina van onze website www.pkn-tilburg.nl.  
Hier vindt u ook de werkbladen voor de kinderen. 
 

  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 23 januari) 

Toelichting: De diaconale collecte is bestemd voor het sop en zeep-project van het Ronde 
Tafelhuis in Tilburg. 
  

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

TILBURG EO o.v.v. collecte kerk) 

 
 De bloemengroeten in de dienst van 16 januari waren voor: 
*Mevrouw S. Walhout – Gijssel, zij werd woensdag 19 januari 88 jaar; 
*Mevrouw Janke Post, mevrouw Nel Appelo en mevrouw Truus Linkels; voor alle drie als een steuntje   
in  de rug. 
 JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl 

 

 Berichtje van ds. Sietske Blok. 
-Binnenkort gaan we ook weer van start met de filosofiekring. We hopen binnen twee weken. Samen 
met de deelnemers van de kring wordt een geschikte datum geprikt. 
-Fijn dat er nu weer meer kan in de kerk en de samenleving meer open gaat. Ik hoop op goede 
ontmoetingen met elkaar! 
-De voorbereidingen van de carrouseldiensten zijn in volle gang. Daar gaan we volgende week mee 
van start. Ik begin ‘thuis’, bij ons in Tilburg. 

 

   Heel vriendelijke groet, 
ds. SIETSKE BLOK 

 

 Actie Kerkbalans 2022 
 

De actie Kerkbalans is vorige week van start gegaan en naar verwachting hebben de meeste 
gemeenteleden inmiddels onze brief met de diverse formulieren ontvangen. 

http://www.pkn-tilburg.nl/
http://www.pkn-tilburg.nl/
http://www.pkn-tilburg.nl/
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=54LZA08q5ai2M6llqodDxhHKxSVcRvCM
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=4r5tBSj8T1qh4JYCVjVBVtUfMY63amQB
mailto:jeanne.geleijns@ziggo.nl


 

Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen 
plaatselijke gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. De kerk kan alleen 
bestaan dankzij deze financiële steun van haar leden. 

Tijdens deze ingewikkelde coronatijd, willen we als gemeente een plek zijn en blijven waar we 
rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. 
Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Meer dan ooit 
missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een 
spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding, contact en 
genegenheid. En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je 
geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band. 
Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Uw bijdrage is 
onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2022 vorm en inhoud te geven. 
 

De kerkrentmeesters en de diaconie hebben besloten om in 2022 weer één gezamenlijke actie te 
houden. In de brief vindt u daarom twee toezeggingsformulieren: één voor de kerk en één voor 
de diaconie. Doet u dit jaar (ook weer) mee? 

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan vandaag voor 
de kerk van morgen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan. 
U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken op: 
Protestante Gemeente te Tilburg e.o.  NL 54 INGB  0003 7000 83 o.v.v. Kerkbalans 2022 
Diaconale Raad te Tilburg    NL 02 INGB  0003 4444 54 o.v.v. Diaconale bijdrage 2022  
 

Met vriendelijke groet, 
ANNELIES VAN WIJK, College van Kerkrentmeesters  
JEANNE GELEIJNS, College van Diakenen  

 
 Pioniersplek Vita Tilburg gaat van start 

Vita Tilburg (voorheen Stadsklooster) gaat als pioniersplek verbonden aan onze gemeente van start!  
De samenwerkingsovereenkomst is - digitaal - getekend namens onze kerk en de Ontmoetingskerk, 
het pioniersteam en de PKN als subsidiënt.  
De begrote bijdrage van onze kerk voor deze pioniersplek gedurende 3 jaar is - met behulp van 
mooie giften van de Indonesische kerk GKIN, en de gemeentes Oisterwijk en Hilvarenbeek, en 
aangevuld met collectes in de kerken van Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg de komende 3 
pioniersjaren - behaald. Deze bijdrage wordt door de PKN aangevuld tot het driedubbele, het 
jaarlijks budget voor het pioniersteam de komende 3 pioniersjaren.  Er is een klank- en adviesgroep 
gevormd onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad, waarin ook de Ontmoetingskerk 
vertegenwoordigd is. De penningmeester van de kerk is namens de kerkrentmeesters 
contactpersoon voor het pioniersteam.  
Met een feestelijke viering - met gasten -  willen wij de start van pioniersplek Vita Tilburg vieren en 
daarover Gods zegen vragen. Het plan was dit op 20 februari te doen, maar dat is nog even 
uitgesteld in verband met corona. 
Tot zover alvast de stand van zaken. Uitgebreidere informatie vindt u in het komende kerkblad De 
Leidraad dat op 1 februari a.s. uitkomt.  
Namens de kerkenraad, ABJE VAN ANDEL 
 

 Vooraankondiging Wijn-, honing- en theeverkoop voor Bethania (Moldavië) 
 

 



 

Het is inmiddels 2022 geworden en we hebben nog steeds te dealen met Corona. Dit is voor velen 
niet makkelijk, ook niet in Moldavië. We willen hen graag financieel blijven steunen. 
Vanaf 25 februari starten we weer een verkoop van Moldavische wijn, honing en dit jaar ook thee. 
Deze producten zijn in Moldavië gemaakt. U zult in de nieuwbrief/kerkbladen meer informatie gaan 
krijgen (waar kan ik bestellen, wanneer, hoe, prijzen etc.). U krijgt van ons een afspraak wanneer en 
waar u uw bestelde producten kunt ophalen of wij brengen deze producten bij u thuis.  
Het bedrijf Promoldavië in Leusden gaat de bestelde producten op 19 maart leveren. Zij steunen ons 
in deze actie (zie ook www.promoldavië.nl) 
U hoort snel van ons. Doet u weer mee? 
 

Hartelijke groeten, 
DIGNA CUSELL, NIKKI IDEMA, HANS BONIS, HANS ZAAIJER, JANTSJE BAKKEREN MARIEKE TRAKSEL 

 
 Agenda 

 

Datum en aanvangstijd Activiteit Locatie, bijzonderheden 

FEBRUARI 2022   

Donderdag 3 februari 2022 
9.30 tot 12.00 uur 

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

Opstandingskerk,  
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Zaterdag 5 februari 2022   
9.30 tot 12.00 uur 

Schilderen met Sjoukje Gniewyk 
sjoukje@portrettenenmeer.com  
Steeds elke 1e zaterdag van de maand 

Opstandingskerk,  
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Dinsdag 8 februari 2022 
20.00 – 22.00 uur 
 
 

Studiekring Groene Theologie 
o.l.v. Atie de Vos, Wim de 
Kwaasteniet, Marjan de Kwaasteniet 
Komende datum: 8 maart.  
Steeds  van 20.00-22.00. 

De bijeenkomst vindt bij 
een van de deelnemers 
thuis plaats 

 
 

 Ter inspiratie. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met een gebed van ds. 
Werner Pieterse uit het boekje U die voor mij uitgaat, gebeden voor onderweg. Uitgegeven door 
KokBoekencentrum Uitgevers in Utrecht, in samenwerking met ‘Petrus, vindplaats van geloof, hoop 
en liefde’ (2021). 
 

Om de liefde 
 

Om de liefde van wie zorgt 
voor een ouder, een geliefde, een kind. 
Om de mildheid voor elkaar 
- jij zo anders dan ik. 
Om de troost in de stilte,   
het geloof en de hoop 
danken wij U. 
 

Om kracht en moed voor wie werkt 
waar het nu meer dan ooit zo nodig is. 
Om geduld en liefde voor wie thuis 
tegen de muren opklimt. 
Om Uw nabijheid voor wie eenzaam is 
en de lange dagen telt, 
bidden wij U. 
 

Wie wij ook zij, 
wat wij ook doen of geloven: 
past u een beetje op ons 
en op wie ons lief zijn? 

http://www.promoldavië.nl/
mailto:sjoukje@portrettenenmeer.com


 

 
 
 

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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