
 

 

 
       
 

 
 
 

In deze Nieuwsbrief: 
➢ Liturgie viering zondag 25 juli 2021, ds. Sietske Blok gaat voor 
➢ Vakantie Kindernevendienst: download het zomervakantie doeboek met deze link 
➢ Bloemengroeten van zondag 18 juli 
➢ Overstapdienst vindt plaats op 5 september a.s. 
➢ Stadsklooster: Pioniersplek in onze gemeente? Bijdrage van Abje van Andel (herhaling 

van het bericht van vorige week) 
➢ Koffiedrinken op woensdagochtend van 10.00-11.30 uur 
➢ Tot slot: het gedicht ‘Vakantie’ geschreven door Janneke Nijboer 

 
 
        Nieuwsbrief 
    Zondag 25 juli 2021 

 
 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 de website www.pkn-tilburg.nl. 

 
 Liturgie zondag 25 juli 2021 

Voorganger: ds. Sietske Blok  
Muzikale begeleiding: Rob Itter 
Ambtsdrager(s): Hans van der Leun en Jeanne Geleijns  

 
-Welkom en korte mededelingen vanuit de gemeente  
-Stilte 
-Openingslied: Lied 276 Zomaar een dak, alle verzen 
-Bemoediging en groet  
-Gebed  
-Gloria: Lied 95 Steek nu voor God de loftrompet, vers 1, 2.  
-Aandacht voor de kinderen   
-Gebed bij opening van het Woord 
-Lezing:  Jesaja 63: 7- 14 (NBV)    
-Lied uit Taizé: Dominus spiritus est. Spiritus autem vivifivat. Spiritus autem vivificat. (3x)   

 
Vertaling: De Heer is Geest, de Geest maakt levend. 2 Korintiërs 3:17 
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       -Lezing: Psalm 114, hertaling Huub Oosterhuis (‘150 psalmen vrij’)     
       -Lied: Dominus Spiritus est (3x)   (Taizé) 
       -Lezing: Marcus 6: 45-52 (NBV)  
       -Lied 352 Jezus, meester alle dingen,   vers 1, 2, 3, 5, 7.  
       -Preek 
       -Stilte 
       -Lied  350 Het water van de grote vloed, vers 1, 2, 3, 4, 7  

-Collecten  
 

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 25 juli)  

Toelichting: de diaconale collecte is deze week bestemd voor de Pioniersplek ‘Zin op School’ 
  

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

o.v.v. collecte kerk) 
 

-Gebeden met stil gebed, afgewisseld met gezongen acclamatie Adem van God, vernieuw ons   
bestaan, Lied 368g 
-Onze Vader 
-Slotlied: lied 289 Heer, het licht van uw liefde schittert, vers 1 en 3 (Lied van de maand) 
-Zending en zegen 
-Gezongen AMEN 
-Muziek  
 

 De kindernevendienst heeft vakantie: download een leuk zomer-vakantiedoeboek via deze link. 
De kinderen hebben zo voor de hele vakantieperiode leuke werkjes om te doen. 

  
De bloemengroeten in de dienst van zondag 18 juli waren voor: 
*mevrouw Bep van Rosmalen-van Eersel, zij werd vrijdag 16 juli 92 jaar 
*mevrouw Hannie Willems-Bol, zij werd zaterdag 17 juli 84 jaar 
*de heer W. Klooster, hij werd zaterdag 17 juli 80 jaar 
*mevrouw T. Westplat, zij werd maandag 19 juli 81 jaar 
*mevrouw S. Baardwijk-Mandemakers, zij werd maandag 19 juli 80 jaar 
*mevrouw C. Swier, i.v.m. problemen met haar gezondheid 
JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl  

 
 Overstapdienst verplaatst naar zondag 5 september 2021 

De overstapdienst is verplaatst en vindt nu plaats op zondag 5 september. 
Ga jij deze zomer ook over naar de middelbare school en wil je meedoen aan deze dienst: laat het 
weten. Van harte welkom! 
Stuur een mailtje naar mij: dssietskeblok@gmail.com, of berichtje/telefoontje naar: 06-19532015. 
ds. SIETSKE BLOK 

 

 Stadsklooster. Pioniersplek in onze gemeente? 
In het gemeenteberaad van 29 juni jl. is positief gereageerd op de geïnspireerde toelichting van 
Anneriet Boonen (aangevuld door Reinier Krins) op het project Stadsklooster, ontstaan en gegroeid 
vanuit haar 15-jarige ervaring als studentenbegeleider vanuit het IFES. In aansluiting op de 
Nieuwsbrieven vanaf 30 mei waarin het projectteam zichzelf en hun plannen al eerder 
presenteerde. Stadsklooster: samen met studenten en young professionals een woon- en 
leefgemeenschap vormen, geïnspireerd vanuit het christelijk geloof. Nelleke Kruijmer lichtte als 
pioniersbegeleidster vanuit de PKN toe, wat de PKN beoogt met het vestigen en steunen (met 
begeleiding en financiële steun) van pioniersplekken in het land. Namelijk het zoeken van 
ontmoeting en verbinding vanuit de kerk naar buiten met mensen die je niet ontmoet in de kerk, 
zoals in dit geval studenten en young professionals. 
De kerkenraad heeft inmiddels de intentieverklaring om deze pioniersplek met onze gemeente te 
verbinden ondertekend en dat is een 1e stap. Er wordt nu een concreet projectplan opgesteld, 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=tHkTSJG5yP0TLlXGKBwyTVsFSV29tNEr
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waarin de doelstelling en de plannen om tot oprichting van het Stadsklooster te komen en de 
verbinding en betrokkenheid met onze kerk wordt omschreven. Ook wordt een begroting gemaakt 
van inkomsten/uitgaven voor dit project in de oprichtingsfase (3 jaar). De bijdrage van onze kerk 
wordt door de PKN (samen met de Maatschappij van Welstand) verdriedubbeld. Over de hoogte van 
de bijdrage van onze gemeente moet nog beslist worden, in overleg met het College van 
kerkrentmeesters. 
In de vergadering van de kerkenraad van 7 september a.s. staan projectplan en begroting - voordien 
nader in te vullen - op de agenda.  
Pas als de kerkenraad daar akkoord op geeft is het project Stadsklooster te Tilburg als pioniersplek 
verbonden aan onze gemeente. 
Ik wens jullie allen een goede, ontspannen vakantieperiode toe. 
ABJE VAN ANDEL, voorzitter kerkenraad 

 
 Koffiedrinken op de woensdagochtend, van 10.00-11.30 uur. 

U bent hartelijk welkom op onze inloopochtend-met-koffie!  
NELLY BONIS (contactpersoon), telefoon 013 5343504  

 Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met het gedicht ‘Vakantie’ uit 
het boekje Bermoogst geschreven door Janneke Nijboer (2016, uitgeverij Narratio). 

Vakantie 
 

Ophouden met het bouwen 
van een toren van Babel.  
Oefenen met vreemden 
vrienden te worden. 
Gods schepping prijzen 
alsof niet eerder iemand 
het zag. 
Jouw licht begroeten, 
ademruimte voor de ziel. 
 

Help mij als ik thuis kom 
hetzelfde te blijven doen. 
 
 
 

 

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  
 http://www.facebook.com/pkn.tilburg.opstandingskerk 

 
Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: NL54 INGB 0003 7000 83  
Rekeningnummer Diaconie: NL02 INGB 0003 4444 54 
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