
 

 
       
 

     

    

         

 
Nieuwsbrief 

    Zondag 27 november 2022 
        1e Adventszondag 

 
 

 Liturgie viering zondag 27 november 2022.  
Komende zondag is het eerste advent. Een eerste adventskaars wordt ontstoken. 

We leven toe naar het feest van kerstmis. Deze eerste adventsdienst is voorbereid 

samen met deelnemers van de 50min groep. We lezen van een visioen van vrede uit 

Jesaja en van de dag dat de Mensenzoon komt uit het evangelie van Matteüs.  

Er zijn werkbladen voor eerste advent voor de kinderen. Deze zijn te vinden op de homepage van 

onze website, bij de informatie over de dienst van vandaag. 

Een mooi kinder adventslied kunt u beluisteren door op deze link te klikken:  
https://vimeo.com/766494815 
DS. SIETSKE BLOK       

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 Jeanne Geleijns   
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 ook een doeboek voor kinderen die thuis de dienst volgen.

  
  Collecten: 
  1.Diaconie: via NL02 INGB 0003 4444 54 (DIAKONALE RAAD VD PROT GEMEENTE TILBURG EN     

GOIRLE o.v.v. collecte zondag 27 november 2022).  
Toelichting: Deze collecte is bestemd voor Kerk in Actie in Colombia.  

   'Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’. In Bogotá zet een stichting zich in voor kinderen en 
jongeren in een achterstandswijk vol criminaliteit. De medewerkers bieden hen een veilige plek en 
een toekomst. De kinderen leren samenwerken, conflicten oplossen, krijgen begeleiding om 
schooluitval te voorkomen en leren wat hun rechten zijn.  

   Het centrum is voor honderd kinderen en jongeren een veilige haven temidden van een omgeving 
vol armoede, geweld en (drugs)criminaliteit. Kinderen leren prachtige producten van papier maken 
(filigraan) en leren groenten verbouwen in de moestuin op het dakterras van het gebouw. Ieder jaar 
kunnen 45 jongeren een koksopleiding van een half jaar volgen, waarin ze leren koken met gezonde 
Colombiaanse producten. Ook tienermoeders vinden hier hun plek. De medewerkers onderhouden 
contact met ouders, verzorgers en leraren van de kind eren.'' 

 

Protestantse Gemeente 
te Tilburg en omstreken 

Jaarthema 2022-2023 
‘Aan Tafel’ 

                 

https://vimeo.com/766494815
https://www.youtube.com/channel/UCFstZY3ZWb-Oubk_BbTzKew
http://www.pkn-tilburg.nl/


 

 

  2.Kerk: via NL35 INGB 0001 0806 49 (PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO o.v.v. collecte kerk) 

 

Symbolische bloemschikking Advent en Kerst 2022 
Tijdens Advent krijgt het jaarthema het accent 
van Gods nabijheid. We volgen het jaarthema 
‘Aan Tafel’, de nadruk ligt op de gemeenschap, op 
je gezien weten en mee mogen doen in de 
beweging van God en de Geest, die zichtbaar 
werd in Jezus. Er is plek voor iedereen, God komt 
iedereen nabij en iedereen mag zich genodigd 
weten in Gods nabijheid - niemand uitgezonderd.  
De tafel is gekozen als uitgangspunt voor de 
symbolische schikkingen voor Advent en Kerst 
2022. 
De tafel is vierkant, verwijzing naar de eerste 
altaren in de tempel en is bekleed met jute en 
mos, bloemen, aren, elke week een kaars meer.  
 

In de lezingen gaat het over vier vrouwen, die verbonden zijn met de levenslijn in de geschiedenis 
van Jezus: Bathseba, Ruth, Rachab en Tamar. In Jezus’ stamboom staan vrouwen, met een 
bijzonder moeilijke achtergrond. Bij hen staan we de komende zondagen tot en met Kerst stil. Zij 
zijn mededragers van de tafel, gesymboliseerd door vier verschillende stokken, in vorm en kleur, 
welke de tafel ondersteunen. 
 
1e Advent 2 Samuel 11:14-27, Mattheüs 1:6 
Gebroken identiteit Batseba, de vrouw van Uria. 
Weet jij wie je voorouders zijn? Ben je trots op hen of juist niet? In veel niet-westerse culturen is 
het kennen van elkaars stam/achtergrond heel belangrijk: het bestempelt je herkomst en daarmee 
ook je betrouwbaarheid. Dat was ook zo in de tijd van Jezus. Vandaag staat de vrouw van Uria 
centraal. We weten dat ze Batseba heet, hier een vrouw zonder naam. Ze is knap en krijgt te 
maken met misbruik, moord en onverwachts leed. Een pijnlijk herkenbaar verhaal. #MeToo. Toch 
geeft God haar leven een nieuwe wending en maakt haar voor Hem van betekenis. Hoe hoopvol is 
dat! 
Symboliek schikking: paars is de kleur van de rouw, de gele kogelbloem, een koninklijke kleur, 
Koning David nam Batseba tot zijn vrouw.  
Meditatieve tekst: Jong is zij, mooi, in paarse rouw, aan de koninklijke tafel. 

 
De bloemengroeten in de dienst van zondag 20 november waren voor: 
*Mevrouw Betty Bladergroen-Massink, zij werd zondag 20 november 80 jaar. 
*De heer Ab Bagijn, hij kreeg op vakantie in Spanje corona en werd opgenomen in het ziekenhuis.   
Sinds een paar weken is hij weer thuis waar hij verder herstelt. 
*Er is een kaart gestuurd naar de heer en mevrouw Van Dalsen – Heuvel, zij waren donderdag 17 
november 63 jaar getrouwd. 
JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl  

 
 Berichtje van ds. Sietske Blok 

Aankondiging van de Advent maaltijd op woensdag 14 december 2022, samen eten met Ekklesia 

Tilburg: Samen op weg naar kerst. Inloop 17.30 uur; begin maaltijd 18.00 uur.  

Vanaf woensdag 30 november is er elke woensdag een vesper in de adventstijd om 19.00 uur, ook 
aansluitend op de maaltijd van 14 december. Een halfuur van aandacht voor God, stil worden, het 
lezen van een psalm, het lezen van de tekst van de komende zondag. Een initiatief samen met 
Ekklesia Tilburg. Welkom! 
ds. SIETSKE BLOK 

mailto:jeanne.geleijns@ziggo.nl


 

 
 Kerk in Actie: SAMEN TEGEN ARMOEDE 

Armoede. Opeens is dit ook een thema in Nederland. Door de torenhoge inflatie komen steeds 
meer mensen in de problemen. De fors gestegen energieprijzen maken het er niet beter op. Om je 
een beeld te geven: volgens schattingen leven in 2023 ruim 800.000 in ons land onder de 
armoedegrens, onder wie ruim 200.000 kinderen. Het aantal aanvragen bij de Voedselbank steeg in 
het afgelopen jaar met 22 procent. 
 
Tijd om in actie te komen! Dit doen we graag samen met jou. We helpen mensen met acute nood 
door in samenwerking met de Voedselbank voedselpakketten te maken en die in heel Nederland uit 
te delen. Natuurlijk helpen we ook op de lange termijn. Dat doen we samen met SchuldHulpMaatje. 
Met onze hulp kunnen zij nieuwe locaties openen waar mensen worden geholpen om uit de 
schulden te komen. 
 
Rond deze tijd ontvang je van de overheid 2 keer een bedrag van € 190 als tegemoetkoming in je 
energiekosten. Misschien heb je dit zelf broodnodig. Maar misschien ook niet. In dat geval vragen 
we je vrijmoedig om solidair te zijn met mensen die niet langer kunnen rondkomen en met (een 
deel van) dit bedrag bij te dragen aan de actie Samen tegen armoede van Kerk in Actie. Je kunt je 
gift overmaken via rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Samen tegen armoede.  

 
 Begrotingen 2023 van de diaconie en van de kerk. 

De kerkenraad heeft de begrotingen voor het jaar 2023 van zowel de diaconie als van de kerk 
voorlopig vastgesteld. De begrotingen liggen nu online voor gemeenteleden ter inzage. De verkorte 
weergave van beide begrotingen vindt u onderaan deze Nieuwsbrief. Op de homepage van onze 
website www.pkn-tilburg.nl en in de App Appostel vindt u de volledige versies van de begrotingen. 
Tot maandag 28 november kunt u vragen stellen aan penningmeester Rik de Jong van de diaconie 
(rikdejong1995@hotmail.com) of aan Caroline Jones als het gaat om de begroting van de kerk 
(cvk@pkn-tilburg.nl). 
 

 Beleidsplan 2022 – 2026 is gereed 
Het nieuwe beleidsplan is klaar! Het boekje ligt komende zondag in de kerk, met op de omslag de 
fraaie paaskaars 2021, waarop afgebeeld de (inmiddels) 8 werken van barmhartigheid. 
Voordat de vacature voor een nieuwe predikant (na het vertrek van ds Ruth Jellema) werd 
opengesteld, is gemeentebreed nagedacht over ‘hoe willen wij kerk zijn in 2030’. De daar besproken 
richtlijnen voor het beleid in de komende jaren en onze missie als gemeente zijn verweven in dit 
beleidsplan. 
Dit beleidsplan is tot stand gekomen in samenwerking met ds. Sietske Blok, die enthousiast mij 
(Abje) te hulp schoot. Met haar inhoudelijke inbreng, en de bijdragen van de verschillende 
taakgroepen (die zelf hun beleid, beleidsvoornemens en plannen op papier hebben 
gezet) ligt er nu een beleidsplan, waarop de werkplannen van de diverse taakgroepen gebaseerd 
kunnen worden. Met dien verstande dat er keuzes gemaakt zullen moeten worden, afhankelijk ook 
van de vrijwilligers die beschikbaar zijn om het werk in onze gemeente samen vorm te geven en uit 
te voeren. Goed vrijwilligersbeleid en zorg voor elkaar spelen daarbij een belangrijke rol. Wij zijn 
dankbaar dat veel vrijwilligers onze gemeente dragen, maar moeten daarin ook zorg voor elkaar 
hebben en elkaar niet overbelasten. 
Het beleidsplan ligt komende zondag in de kerk, ter inzage of om mee te nemen. Ook is het 
(papieren) beleidsplan op aanvraag en ook online beschikbaar op de website van onze kerk. 
Wij hopen dat het beleidsplan een goede basis en inspiratie biedt om samen gemeente en kerk van 
Christus te zijn. 
ABJE VAN ANDEL 
ds SIETSKE BLOK 

 

http://www.pkn-tilburg.nl/
mailto:rikdejong1995@hotmail.com
mailto:cvk@pkn-tilburg.nl


 

 Kerstconcert Vita Tilburg op vrijdag 9 december, 20.00 uur 
Kerst komt eraan! En dat vieren we bij Vita Tilburg met een kerstconcert in 
de sfeervolle kerk van het Kapucijnenklooster. Studentenorkest Fortissimo 
zal ons meenemen op een muzikale reis van verlangen, vrede en licht. 
Iedereen is uitgenodigd! Komt u / kom jij ook?  
Kaartjes zijn te koop voor 10 euro via vitatilburg.nl/insta. Met de opbrengst 
van dit concert steunen we toekomstige activiteiten van Fortissimo en Vita 
om het welzijn van studenten en young professionals in Tilburg te 
bevorderen.  
Namens Vita Tilburg, ANNERIET BOONEN 

 
 Adventskalender PKN bestellen 

Het thema van deze adventskalender is ‘Aan tafel - plek voor iedereen’. Met Kerst komt God 
ons heel nabij door de geboorte van Jezus. Hij nodigt ons ook nu nog elke dag uit om dicht bij 
Hem te leven en deel uit te maken van de gemeenschap die Hem volgt. In zijn nabijheid mag je 
je gezien en geborgen weten, aan zijn tafel is plek voor iedereen. 
Voor elke dag is er een overdenking, aangevuld met liederen, gebeden en citaten. Zo komen 
we iedere dag een stapje dichter bij Kerst. 
 
De adventskalender 2022 met het thema ‘Aan tafel, plek voor iedereen’ is gratis te bestellen 
via de website van de PKN https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender/ 

Namens het Pastoraat, CISSY MOHR 
 

 Schilderen met Sjoukje Gniewyk op zaterdag 3 december 2022. 
U bent welkom op deze schildersochtend op 3 december van 10.00 tot 12.00 uur in de gele zaal. 
Het thema is deze ochtend Psalm 91, waarbij iedereen vrij is om dit thema in beeld te brengen. 
Graag van te voren aanmelden via Sjoukje@portrettenenmeer.com 
 

 Lied van de maand december 2022. 
Lied 426 God to enfold you / God zal je hoeden  
tekst en muziek John L. Bell / vert. Andries Govaart 
 

In de adventstijd zingen we lied 426 God to enfold you / God zal je hoeden.  
Het lied kan bij verschillende gelegenheden worden gezongen. Bijvoorbeeld in de zondagsviering als 
acclamatie, als gebed bij de opening van het Woord of als zegenlied aan het einde van de viering. 
Het is ook een geschikt lied om tijdens pastorale ontmoetingen te zingen, bijvoorbeeld bij een 
ziekenzegening, na een moeilijk gesprek of bij momenten waar het koud en donker lijkt te worden. 
Veel meer informatie over het Lied van de maand vindt u op de website www.pkn-tilburg.nl. 
Tabblad kerkdiensten > rond de eredienst. 
 

Namens Taakgroep Eredienst, 
HELGA JANSSENS-BAAN 
 
 

 Ter inspiratie. De kerkenraad wenst u een fijne nieuwe week. Deze keer met een gebed uit de PKN 
adventskalender 2022, behorend bij zondag 27 november. 
 

Heer onze God, 
Dank dat uw Zoon naar deze aarde kwam 
in een familiegeschiedenis van gewone mensen. 
Van gebroken mensen. 
Van vrouwen zonder naam. 
Heer, wees aanwezig bij hen   
die denken dat ze niet van waarde zijn. 
Geef hen betekenis in U. 
Mogen ook wij voor hen tot extra zegen zijn 

https://petrus.protestantsekerk.nl/adventskalender/
mailto:Sjoukje@portrettenenmeer.com
http://www.pkn-tilburg.nl/


 

in deze komende tijd. 
Om Jezus’ wil. Amen 

 
 Agenda 

 

Datum en aanvangstijd Activiteit Locatie, bijzonderheden 

NOVEMBER 2022   

Zondag 27 november 2022 
Aanvang 18.30 uur 
 
Iedere laatste zondag van de 
maand. 

AVONDdienst georganiseerd vanuit de 
Stichting Missionair Project Midden-
Brabant en Stadstuin Tilburg. 

 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8. 
In de Gele Zaal 

Woensdag 30 november 2022 
10.00 – 11.30 uur 

koffiedrinken in de Gele Zaal. 
ds. Sietske Blok is aanwezig 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Woensdag 30 november 2022 
20.00-22.00 uur 

Repetitie Cantorij  Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Woensdag 30 november 2022 
Aanvang 19.00 uur 

1e vesper in de Advent tijd, 
samen met Ekklesia Tilburg 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

DECEMBER 2022   

Zaterdag 3 december 2022 
10.00-12.00 uur 

Schilderen met Sjoukje Gniewyk. 
Het thema is Psalm 91 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Vrijdag 9 december 2022 
Aanvang 20.00 uur 

Kerstconcert van Vita Tilburg verzorgd 
door Studentenorkest Fortissimo  

Kapucijnenklooster, 
Korvelseweg 165, Tilburg 

Woensdag 14 december 2022 
Vanaf 17.30 uur inloop 

Adventsmaaltijd, samen met Ekklesia 
Aanvang maaltijd: 18.00 uur 
Aanmelden bij dssietskeblok@gmail.com 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Donderdag 15 december 2022 
Aanvang 19.30 uur 
Toegang gratis 

Thema-avond ‘Van knuffels en 
kaarsjes tot stille tocht’ van de Raad 
van Kerken.  
Interactieve presentatie door 
cultuurtheoloog Frank Bosman.  

Lochal Tilburg 

Maandag 19 december 2022 
Ontvangst vanaf 14.45 uur 

‘Zingen in Zonnehof’.  
Zingen van 15.00 – 16.00 uur 

Zonnehof, in de Salon, 
Prof. Gimbrèrelaan 22 

 
 
 
 
 
 

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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