
 

 
       
 

 
 

 

Nieuwsbrief 
Zondag 26 juni 2022  

 
 Liturgie viering zondag 26 JUNI 2022   

Ds. Sietske Blok: ‘Deze zondag horen van we van de profeten Elia en 

Elisa en over Jezus die zegt: volg mij! We vieren samen het heilig 

avondmaal’.  

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. Sietske Blok 
Ambtsdrager(s): Hans van der Leun en Rik de Jong 
Muzikale begeleiding: Helga Janssens-Baan 

 

 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 26 juni) 

In verband met het avondmaal is de diaconale collecte deze keer bestemd voor de Tilburgse 
voedselbank. 
 

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 zondag 19 juni waren voor: 
*Mevrouw J. Gakeer, zij werd vrijdag 10 juni 87 jaar. 
*De heer Jan van Empel, partner van mevrouw Willy Dijs. In verband met gezondheidsproblemen. 
*Mevrouw F. Touwen-van de Vinne, zij werd vrijdag 17 juni 84 jaar.  

        *Mevrouw A. de Later-Voshol, zij werd maandag 20 juni 95 jaar. 
            JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl  
 

 Berichtje van ds. Sietske Blok 
Komende donderdag ga ik voor in een oecumenische dienst in 
woonzorgcentrum Zonnehof om 10:30, van harte welkom. Elke maand 
is er een viering in Zonnehof, in het merendeel van de vieringen gaat 
pastor Hans Strijards voor.  

Wilt u of wil jij mij graag spreken? Over iets groots of kleins, dat maakt 
niet uit. Laat het mij weten.  
 

Heel hartelijke groet 
ds. Sietske Blok 

 

Protestantse Gemeente 
te Tilburg en omstreken 

We vieren deze zondag de 
Maaltijd van de Heer 

De koffieochtend van woensdag 29 
juni vervalt in verband met het 
vervangen van het riool in de kerk. 

https://www.youtube.com/channel/UCFstZY3ZWb-Oubk_BbTzKew
http://www.pkn-tilburg.nl/
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=lS8SGzQpvPajPR0YcXrwZtSrvo1eDL3Z
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=C21fl9BZBQSQtPHJb8QGG5M0UtP1MdE9
mailto:jeanne.geleijns@ziggo.nl


 

 Riolering Opstandingskerk wordt vervangen. 
Vanaf aanstaande maandag 27 juni gaat een aannemer de oude gresriolering 
aan de oostzijde en zuidzijde van de kerk vervangen door nieuwe PVC buizen. 
Dit is nodig omdat de bestaande riolering op een aantal plaatsen verzakt is 
waardoor er niet voldoende afschot en doorstroming is. Daarbij komt ook nog 
dat op veel plaatsen de bomen met hun wortels dankbaar gebruik maken van 
het water in deze gresbuizen van 120 cm met telkens een verbinding. Op veel 
plaatsen is wortel ingroei die zorgt voor verstoppingen. 
De hele klus gaat een aantal dagen duren, waarbij er overlast is bij de zij- ingang 
van de kerk. Voor een korte periode is het ook niet mogelijk in deze week om de 
toiletten te gebruiken en de afvoer van de keuken. Denk daarbij ook aan de vaat 
doen van kopjes en schoteltjes. Indien u in de kerk moet zijn is het advies hierbij 
de hoofdingang te gebruiken.   
Namens het CvK, ALEX BEEKMANS en TRUUS LINKELS 
 
 

 
 Berichten van de kerkenraad 

Vacature(s) beamteam 
Gert van Staalduinen heeft zijn taak als lid van het beamteam neergelegd. Gert heeft zich vele jaren 
van harte ingezet voor het beamteam, was trouw beschikbaar voor dit belangrijke 
‘dienstonderdeel’.  
Voor onze erediensten en de online uitzending daarvan  is het gebruik van de beamer, in de kerk en 
naar buiten, onmisbaar geworden. Het beamteam bestaat nu nog uit Annelies van Wijk en Chris 
Meijer. Dat is te weinig en te belastend voor hen tweeën. Aanvulling van het beamteam met liefst 2 
personen is zeer welkom en ook nodig om met het beamen door te kunnen gaan zoals nu (dan is er 
1 x per 4 weken dienst). De werkzaamheden betreffen het samenstellen van een diapresentatie van 
de liturgie (met o.a. liederen en lezingen) en de presentatie in de dienst. 
Wie schiet het beamteam te hulp? 
Gaarne voor nadere informatie en aanmelden (graag!) contact opnemen met Chris Meijer  
(013- 5343212, christoffelmeijer@gmail.com) of Annelies van Wijk (013-5454847, 
anneliesvanwijk@gmail.com). 
ABJE VAN ANDEL, voorzitter van de kerkenraad 

 
 Ter inspiratie. De kerkenraad wenst u een fijne nieuwe week. Deze keer met de tekst van Lied 388  

-uit het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk- ‘Voor ieder van ons een plaats aan de tafel’ 
omdat deze zondag de Maaltijd van de Heer wordt gevierd. 
 

1. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,  
voor ieder van ons schoon water en brood,  
een veilige plek, een plaats om te schuilen,  
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.  
Refr. Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen geluk! 
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen: zij scheppen recht en geluk!  
 

2. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
Voor iedere vrouw, voor iedere man. 
Niet minder of meer, de een of de ander: 
het delen van macht is deel van ons plan. 
Refrein 
 

3. Voor jong en voor oud een plaats aan de tafel, 
want iedere stem geeft klank aan het koor. 
Een hand zoekt een hand, de jongste de oudste;  
ze vinden elkaar en niemand gaat voor. 
Refrein. 

Foto van de huidige staat van 
de gresriolering. 

Foto: Alex Beekmans 

mailto:christoffelmeijer@gmail.com
mailto:anneliesvanwijk@gmail.com


 

 

4. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht, 
en ondanks de pijn: een plaats van vergeving 
genadig begin van goddelijk recht. 
Refrein 
 

5. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, 
van eerbied vervuld, van angsten bevrijd, 
een plaats om te zijn, een plaats om te worden, 
getuige van Hem, een levend bewijs. 
Refein.  

 
 Agenda 

 

Datum en aanvangstijd Activiteit Locatie, bijzonderheden 

JUNI 2022   

Zondag 26 juni 2022 
Aanvang 18.30 uur 
 
 
Volgende keer: 25-09-2022 

Avonddienst georganiseerd vanuit de 
Stichting Missionair Project Midden-
Brabant en Stadstuin Tilburg. 
Uiteenzetting van de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis. 
De diensten worden geleid door de 
heer Jan de Man.  

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8. 
In de Gele Zaal 

Woensdag 29 juni 2022 
10.00 – 11.30 uur 

GEEN koffiedrinken in de 
Gele Zaal  
 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Woensdag 29 juni 2022 
20.00 uur  

Repetitie Cantorij  Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

JULI 2022   

Woensdag 20 juli 2022 
13.30-16.00 uur 
 
Daarna: 17 augustus 

AVE-middag 
Contactpersoon: Hans Bonis, telefoon 
06-12208364/ 013-5343504 
€ 5,00 p.p. 

Rode Zaal in de 
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.  
 

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). Mw. Mohr is momenteel afwezig i.v.m. vakantie. 

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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