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Nieuwsbrief
Zondag 24 oktober 2021
Viering op zondag 24 oktober 2021 in de Opstandingskerk
DOOPDIENST waarin Ruben Matthias Romeijn gedoopt zal worden
Van harte welkom bij de dienst komende zondag! Een feestelijke dienst waarin Ruben, de zoon van
Marijn en Carlijn Romeijn, gedoopt zal worden.
Na de dienst is er koffie met iets lekkers, een traktatie van de doopouders.
Hartelijke groet,
ds. SIETSKE BLOK, dssietskeblok@gmail.com of 06-19532015
➔ 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 24 oktober 2021
voorganger: ds. Sietske Blok
ambtsdrager(s): Abje van Andel en Rik de Jong
Muziek: Wouter van der Meiden
De liturgie vindt u op de homepagina van onze website www.pkn-tilburg.nl.
Uw bijdrage aan de collecten kunt u overmaken via iDeal:
1e: Diaconie via betaallink (iDeal), of via NL02 INGB 0003 4444 54 (DIAKONALE RAAD VD PROT
GEMEENTE TILBURG EN GOIRLE o.v.v. diaconale collecte 24 oktober)
2e: 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 zondag 17 oktober waren voor:
*Mevrouw L. Groeneweg-Demmers, zij werd donderdag 18 oktober 92 jaar;
*Mevrouw I. Bontekoe, zij werd zondag 17 oktober 91 jaar;
*Mevrouw N. van der Gouw-Geugjes, zij werd maandag 18 oktober 84 jaar;
*De heer J. Dolk, hij werd maandag 18 oktober jaar.
JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl

Woensdag 17 november 2021, 14.00 uur: AVE organiseert een High Tea

AVE (Aandacht Voor Elkaar)

UITNODIGING
Woensdag 17 november: High Tea
Plaats: Opstandingskerk
Aanvang 14.00 uur
Kosten: € 5,- p.p.
Aanmelden vóór 15 november bij:
Johan de Vos, tel. 4680350 óf
e-mail: jbdevos01@ziggo.nl
Komt U ook? Van harte uitgenodigd!

Heel graag willen wij de activiteiten van AVE weer opstarten, het is bijna
twee jaar geleden dat we elkaar konden ontmoeten. We kunnen terug kijken
op vele jaren leuke en verrassende AVE activiteiten, met waardevolle
ontmoetingen. Helaas zijn er ook een aantal mooie mensen overleden, en
natuurlijk zullen we die missen.
Anders dan in het verleden zullen de ontmoetingen plaats vinden in onze
kerk, de Opstandingskerk. De plaats waar we ons geborgen mogen voelen
ongeacht wie of wat we zijn of welke leeftijd we hebben bereikt. Hoe de
activiteiten de rest van het jaar gaan verlopen weten we eigenlijk nog niet,
we horen het graag ook van u.
We willen feestelijk beginnen met een High Tea, komen we toch zomaar in
hogere sferen. Aanmelden kan natuurlijk weer bij Johan, als het vervoer
lastig is geeft u het even door dan proberen wij een oplossing te vinden.
Graag tot ziens op woensdag 17 november om 14.00 uur.
Namens de AVE–ers:
Cissy Mohr, Ria Huitink, Hannie Wolfswinkel, Jeanet Vermeulen,
Nelly Bonis, Jan Hulsebos, Johan de Vos en Hans Bonis

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.
Terugblik op de vrijwilligersavond van vrijdag 15 oktober jl.

De vrijwilligers ontmoeten elkaar bij een hapje en een drankje
Wij kijken terug op een goede, geanimeerde vrijwilligersbijeenkomst. Met een heerlijke
Indonesische maaltijd en een heuse Bijbelquiz als toetje, waarbij onze Bijbelkennis flink op de proef
werd gesteld. Eén tafel won overtuigend, maar daar zaten rasechte Bijbelkenners in!
Veel dank is verschuldigd aan wat ik maar noem het team ‘vrijwilligers voor vrijwilligers’:
* uitnodiging nieuwsbrief (Caroline)
* catering (Truus)
* kerkzaal inrichten (Alex en Hans van der Leun)
* tafels dekken, kopjes glazen, drank(jes) klaarzetten, koffie thee zetten (Teuny, Ria, Nelly)
* tafelversiering met bloemen/herfstblad (Jessica)
* opruimen (Sjoukje en velen)

* afwassen op zaterdag (Teuny, Ria, Abje, Truus) NB afwasmachine kon niet gebruikt worden; alles
met de hand.
Alles onder bezielende leiding en coördinatie van Truus.
Wat fijn dat zoveel vrijwilligers kleine en grote taken doen voor onze kerk, en zo zorg voor elkaar
hebben.
Het afscheid en welkom, gepland op 15 maart 2020 kon door corona niet doorgaan. Nu kreeg ik de
kans alsnog degenen die toen op mijn lijst stonden alsnog te bedanken en ook degenen die nadien
een taak hadden neergelegd. Zo konden wij Lieneke en Peter Groenenboom bedanken voor
kerkenwerk in resp. wijk 2-3 en voor de commissie van beheer/kerkrentmeesters, vele jaren. Zij
verhuisden naar Breukelen, maar corona belette persoonlijk afscheid van onze gemeente. Truus en
Alex werden extra bedankt voor het vele kosters- en technische werk in onze kerk.
Al met al een gezellige avond, rondom een goede maaltijd, in goed gezelschap, bovendien leerzaam.
Helaas bleek pas na afloop dat ik Gert van Staalduinen per abuis niet op
mijn bedanklijstje had gezet. Hij legde medio 2020 zijn taak als opsteller
van het dienstenrooster (vrijwilligers kerkdiensten) en het
predikantenrooster na 6 jaar neer. Een taak die veel inzet, flexibiliteit en
creativiteit vergt bij het opstellen en bij noodzakelijke wijzigingen van de
roosters. Dank Gert, voor deze consciëntieuze taakvervulling in de
taakgroep eredienst. Een bloemetje hoort daarbij.
ABJE VAN ANDEL

Voorzitter Abje van Andel bedankt de vrijwilligers met lovende woorden en bloemen
Adreswijziging van Lieneke en Peter Groenenboom
Vorig jaar zijn Peter en Lieneke Groenenboom naar Breukelen verhuisd. Zij waren aanwezig op de
vrijwilligersavond van 15 oktober waar zij werden bedankt voor hun werk in onze kerk. Lieneke liet
volgende weten: ‘Het was voor ons een mooie afsluiting met een heerlijk etentje, een gezellige
avond en we kregen ook nog prachtige bloemen voor ons werk voor de kerk. Als iemand ons in
Breukelen wil bezoeken is dit ons adres: Linnaeusdreef 65, 3621 XV Breukelen. Tel. 0346-830497’.
Hartelijke groeten van PETER EN LIENEKE GROENENBOOM
Informatiemiddag over donorregistratie. Op 2 november 2021 geeft dr. Miranda Vroon-van Vugt
een presentatie over donorregistratie. Iedereen die graag meer wil weten over dit onderwerp is van
harte welkom. U hoeft geen lid te zijn van de PCOB, maar dat mag u natuurlijk wel worden… U mag
ook een introducé meenemen.

De presentatie vindt plaats in de Opstandingskerk op 2 november 2021, 13.45 uur.
GERARD VAN ALEWIJK

secretaris PCOB Tilburg
Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met de twee verzen van Lied
359 uit het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk: Leven is gegeven.
Leven is gegeven
1. Leven is gegeven
door het water, nu gaat er
ver boven ons geloven
steeds een naam met ons mee.
2. Dopen is geloven
dat een herder je verder
bewaren zal en sparen,
zo gaat God met jou mee.

Overzicht activiteiten in de komende weken
Datum en aanvangstijd

Activiteit

Locatie, bijzonderheden

Koffiedrinken in de Opstandingskerk
Thema-ochtend met ds. Sietske
Blok
Schilderen met Sjoukje Gniewyk in de
rode zaal.
Om de week op de donderdagmorgen

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Informatiemiddag over
donorregistratie. Presentatie door
dr. Miranda Vroon-van Vugt
Schilderen met Sjoukje Gniewyk
sjoukje@portrettenenmeer.com
Steeds elke 1e zaterdag van de maand
Studiekring Groene Theologie
o.l.v. Atie de Vos, Wim de
Kwaasteniet, Marjan de Kwaasteniet
Komende data: 7 december, 11
januari, 8 februari en 8 maart.
Steeds van 20.00-22.00.
‘Muziek als universele taal van de
ziel’. De tweede avond over muziek
want muziek zegt zo veel meer dan
woorden. Hoe komt dat? Welke
speciale kracht bezit muziek?
Inleider: dr. Martin Hoondert,
musicoloog en theoloog

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

OKTOBER 2021

Woensdag 27 oktober 2021
10.00-11.30 uur
Donderdag 28 oktober 2021
9.30-12.00 uur

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

NOVEMBER 2021

Dinsdag 2 november 2021
Vanaf 13.45 uur
Zaterdag 6 november 2021
9.30 tot 12.00 uur
Dinsdag 9 november 2021
20.00 – 22.00 uur

Dinsdag 23 november 2021
Aanvang vanaf 19.30 uur
De kosten per avond zijn € 5
inclusief koffie of thee.
Aanmelden is niet verplicht,
maar wordt wel op prijs
gesteld. Stuur een mailtje naar
parochie.petrusenpaulus@gm
ail.com

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Petrus en Pauluskerk,
Vierwindenlaan 11,
5037 MN 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

