
 

 
       
 

     

    

         

 
 

Nieuwsbrief 
Zondag 29 januari 2023 
 

 Liturgie viering zondag 29 januari 2023. 
Komende zondag zingt koor Katharsis in onze viering. Samen hebben we de 
dienst voorbereid rondom de lezing van de zaligsprekingen (Matteüs 5:1-12). 
We verheugen ons op een mooie dienst samen! 
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): Theo van de Sanden-Bout en Jeanne Geleijns 
Muzikale begeleiding: koor Katharsis onder leiding van Martin Hoondert 

 

De uitgeschreven liturgie vindt u op de homepagina van onze website www.pkn-tilburg.nl.  
En tevens 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 29 januari 2023, voor de diaconie). 

 

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

voor het jeugdwerk van de PKN (Sirkelslag). 

Toelichting: ''Sirkelslag is het grootste en spannendste interactieve spel tussen kindergroepen en 
jeugdgroepen uit protestantse gemeenten in heel Nederland. Elk jaar opnieuw strijden 
jongerengroepen vanaf hun eigen plek voor de hoogste score bij dit interactieve bijbelspel, dat 
gemaakt is door de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk.  
 

Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Jongeren gaan zo op een ongedwongen manier 
met geloofsonderwerpen aan de slag. Voor kerken is Sirkelslag een mooie kans om hen betrokken te 
houden.'' 

 
De bloemengroeten in de dienst van zondag 22 januari waren voor: 
*Mevrouw Els Flenter, zij werd woensdag 18 januari 80 jaar. 
*Mevrouw S. Walhout – Gijssel, zij werd donderdag 19 januari 89 jaar. 
  JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl  

 

 

Protestantse Gemeente 
te Tilburg en omstreken 

Jaarthema 2022-2023 
‘Aan Tafel’ 

                 

https://www.youtube.com/channel/UCFstZY3ZWb-Oubk_BbTzKew
http://www.pkn-tilburg.nl/
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 Mevrouw Cissy Mohr legt haar taak als ouderling neer 
 

 

Bericht van mevrouw Cissy Mohr 
Lieve gemeenteleden,  
Op zondag 23 juni 2019 werd ik in de Opstandingskerk door ds. Dirk Jan Bierenbroodspot, 
bevestigd als ouderling voor een periode van twee jaar.  Die twee jaar zijn inmiddels 
ruimschoots verstreken. 
Nu de kerkenraad, onder begeleiding van bureau Kerk&Raad een nieuwe start gaat maken, 
leek het mij een goed moment om af te treden als ouderling. Ruimte makend voor nieuwe 
ideeën en acties. 
Ik blijf zeker actief in onze  kerkelijke gemeente.  
Ik blijf uitzien naar volop fijne ontmoetingen, In Christus verbonden, 
Met hartelijke groet, 
Cissy Mohr 

 
Bijbehorend bericht van de kerkenraad 
Beste gemeente, 

 

We laten Cissy gaan 
en zeggen dank voor de overtuiging, inzet en liefde 
waarmee zij haar dienst in Christus' kerk heeft vervuld. 
Wat blijft is de verbondenheid met het ambt, 
waarin alles wat haar vertrouwelijk te kennis is gekomen 
geheim zal blijven, ook na haar afscheid. 
 

Op vrijdag 20 januari ontvingen wij het bericht dat Cissy Mohr haar taak als kerkenraadslid 
neerlegt. In een persoonlijk gesprek heeft Cissy haar keus toegelicht. Voor haar voelde dit als 
het juiste moment om na haar herbevestiging afscheid te nemen van de kerkenraad. 
 

Cissy is vele jaren actief geweest als kerkenraadslid in allerlei kerkwerk. Voor haar inzet en 
trouw zijn we haar zeer dankbaar. Velen van u zullen dit kunnen onderschrijven. We zullen 
haar inzet en kennis in de kerkenraad zeker missen. Fijn om te weten dat zij betrokken blijft 
bij onze gemeente bij diverse activiteiten. 
 

Onze God begint elke keer opnieuw met mensen. Zoals bijvoorbeeld de oude Elizabeth 
onvermoed zwanger wordt van Johannes de Doper. Of zoals Jezus mensen geneest en hen -
soms letterlijk- terug op hun voeten zet. Of zoals de tollenaar Matteüs discipel wordt. Zo 
mogen wij elke keer opnieuw beginnen. Zo mogen wij als gemeente elke keer opnieuw 
beginnen met elkaar. 
 

Cissy we wensen je alle goeds. Gods zegen gewenst bij alles wat je doet. 
 

De kerkenraad, 
MARLIJN VAN DER SLUIS, interim voorzitter 
 

 
 Berichtje van ds. Sietske Blok 

->Woensdag 1 februari ben ik aanwezig bij de koffieochtend met een thema. 
  
->Woensdag 1 februari is ‘s avonds in Den Bosch de ring bijeenkomst. 
 

->Vrijdag 3 februari komt de groep 40-60 bij elkaar in de kerk, aangepast vanwege de grootte van de 
groep. We gaan samen eten en daarna met elkaar in gesprek rondom een Bijbeltekst en het 
commentaar daarop van Jonathan Sacks. We beginnen om 18:30 met de maaltijd. Wil je nog 
meedoen? Geef je snel op bij mij, dssietskeblok@gmail.com. Opgave vóór aanstaande maandag 30 
januari. 

mailto:dssietskeblok@gmail.com


 

 Actie Kerkbalans 2023 is van start gegaan 

 

U hebt inmiddels via of een papieren formulier of via e-mail een verzoek ontvangen om 

mee te doen met de Actie Kerkbalans. Wij vragen u vriendelijk het toezeggingsformulier vóór 

31 januari a.s. in te vullen en te verzenden 

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 overmaken op: 

Protestante Gemeente te Tilburg e.o. : NL 54 INGB  0003 7000 83 o.v.v. Kerkbalans 

2023 

Diaconale Raad te Tilburg: NL 02 INGB 0003 4444 54 o.v.v. Diaconale bijdrage 2023 

Mededeling van het College van Kerkrentmeesters 

Op 13 januari jl. zijn de papieren en digitale brieven voor Actie Kerkbalans verstuurd. Het CvK 

heeft berichten ontvangen dat niet alle gemeenteleden die zich hadden aangemeld voor de 

digitale versie, de Actie Kerkbalans e-mail hebben ontvangen. Het blijkt dat de Actie 

Kerkbalans e-mail bij een aantal gemeenteleden automatisch bij de spam of ongewenste mail is 

geplaatst. Als u zich heeft opgegeven voor de digitale versie van de Actie Kerkbalans maar 

nog geen bericht heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk uw spam of ongewenste inbox 

na te kijken. Mocht dan alsnog blijken dat u geen bericht heeft ontvangen, dan verzoeken wij 

u dat door te geven aan het Kerkelijk Bureau via het e-mailadres kerkbalans@pkn-tilburg.nl  
 

Namens het CvK, 
ANNELIES VAN WIJK 

 
 Abonnement De Leidraad wordt duurder in 2023 

We worden de laatste tijd overvoerd met berichten dat alles duurder is geworden. Helaas kan ook 
het maken en verzenden van ‘De Leidraad’ niet aan die trend ontsnappen. Sinds 2018 kostte het 
abonnement € 16,- per jaar. Met ingang van 2023 gaat een abonnement € 17,50 per jaar kosten. 
De oorzaak van de prijsverhoging is tweeledig namelijk: de stijging van papier, inkt en verzend- en 
bankkosten. Ook de inkomsten uit abonnementen zijn verminderd door overlijden en/of door 
opzegging om een andere reden. Het College van Kerkrentmeesters zag zich daarom genoodzaakt 
om tot deze (beperkte) prijsverhoging te besluiten. 
 

Het gebruik van de acceptgirokaart vervalt 
Tot nu toe ontving u van ons een acceptgirokaart voor het betalen van de abonnementskosten 
voor ‘De Leidraad’. Omdat in de loop van 2023 het gebruik van de acceptgirokaarten stopt, gaan 
wij met ingang van 2023 over op een andere wijze voor het betalen van het abonnementsgeld. 
 

U ontvangt voortaan een e-mail met een betalingsverzoek 
De meeste mensen beschikken tegenwoordig over een e-mailadres. Wij gaan u voortaan per  
e-mail benaderen met het verzoek om de abonnementskosten te betalen. Uiteraard zullen we, 
net als met uw huisadres, zorgvuldig omgaan met het e-mailadres.  

mailto:kerkbalans@pkn-tilburg.nl


 

Van een aantal abonnees beschikken we via het kerkelijk bureau reeds over een e-mailadres, 
maar dat geldt niet voor iedereen. 

 

In 2023 doen we het als volgt: 
We verzoeken u vriendelijk om binnenkort € 17,50 over te maken op rekening  
NL77 INGB 0003 6546 61 ten name van Kerkblad Protestantse Gemeente, onder vermelding van 
Abonnement 2023 en uw e-mailadres.  
Zo komt toch alles weer op zijn pootjes terecht en besparen we kosten en het milieu. 
 

WIJNAND VAN DER LINDEN 

 
 Berichtje over de benoeming van de heer Nico van Mourik als ouderling bij Elim 

Op zondag 29 januari 2023 wordt in de dienst bij de Elim Gemeenschap afgekondigd dat de heer 
Nico van Mourik als ouderling benoemd gaat worden en daarbij ook lid wordt van onze kerkenraad. 
Indien hiertegen geen bezwaren worden ingediend zal de bevestiging kunnen plaatsvinden op 
zondag 12 maart 2023. 
Stemgerechtigde gemeenteleden mogen naar aanleiding van deze mededeling gedurende 5 dagen 
officieel bezwaar maken; dit dient schriftelijk te gebeuren bij de scriba. 

 
 Filmavond in samenwerking met Protestantse Gemeente Tilburg en Ekklesia Tilburg. 

                   We hebben gekozen voor de film ‘Silence of the Tides.’ 
Dinsdag 31 januari 2023, de tweede en laatste filmavond van dit seizoen. Een film over het in en 
uitademen van de getijden, en de terugkerende cycli en contrasten van de natuur, het licht, het 
geluid en de mens in het Waddengebied. 
Van harte welkom! Aanvang 19.30 uur. We horen graag of jij komt. 
 
Aanmelden kan via dssietskeblok@gmail.com.  Dan weten we op hoeveel mensen we kunnen 
rekenen. 
ds. SIETSKE BLOK en INGRID VAN BEUZEKOM 
 

 Berichtje van het koor Katharsis.  
Voor het project PASSIO zoekt het koor Katharsis zangers en zangeressen. Uitvoering: 2 april a.s.  
Wie zijn wij? Katharsis, een koor van leden tussen de 25 en 60 jaar, onder leiding van Martin 
Hoondert, is een koor dat muziek, spiritualiteit en ritueel met elkaar wil verbinden. We zijn een koor 
met inhoud en werken graag samen met gastzangers aan een project. 
Het project van 2023 heet PASSIO: een passie met de intensiteit van Bach’s Matteüspassie, 
gecomponeerd door Stijn van der Loo, bekend van onder andere “Ken je mij?” gezongen door 
Trijntje Oosterhuis. 
 
Repetities: 2 februari, 9 februari, 16 februari, 2 maart, 9 maart en 30 maart in Studio Elim 
(Schiphollaan 30, Tilburg). Je hoeft geen noten te kunnen lezen. Aanmelden: koorkatharsis@ziggo.nl  
Welkom! 

 
 Ter inspiratie. De kerkenraad wenst u een fijne nieuwe week. Deze keer met het gebed ‘Zoekend 

naar toekomst’ uit de bundel U die mij voorgaat, gebeden voor onderweg. KokBoekencentrum 
Uitgevers, 2021. 

 

Zoekend naar toekomst 
tast ik, God, 
naar u. 
 

Ik weet niet hoe ik verder moet – U weet een weg, altijd 
ik word belaagd door leugens – U kent de waarheid 
ik word bedreigd door de dood – U bewaart mijn leven 

mailto:dssietskeblok@gmail.com
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ik zie geen hand voor ogen – U ontsteekt mijn licht. 
 

Ik kom om van de honger – U deelt met mij Uw brood 
ik sterf van de dorst – U schenkt mij levend water 
ik ben bang voor dieven en rovers – U sluit mijn deur 
ik dwaal bij U vandaan – U blijft de goede herder. 
 

Draag ik geen vrucht – U bent mijn wijnstok 
en als mijn lichaam vergaat 
bent U mijn opstanding,  
mijn leven. 
 

Zoekend naar toekomst 
ben ik thuis, mijn God – 
bij u. 

 
 

 Agenda 
 

Datum en aanvangstijd Activiteit Locatie, bijzonderheden 

JANUARI 2023   

Zondag 29 januari 2023 
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 

Dinsdag 31 januari 2023 
Aanvang 19.30 uur 

Filmavond in de Opstandingskerk: 
‘Silence of the tides’ 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

FEBRUARI 2023   

Woensdag 1 februari 2023 
10.00 – 11.30 uur 

Koffiedrinken in de Gele 
Zaal. 
Ds. Sietske Blok is aanwezig 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Woensdag 1 februari 2023 
Aanvang 19.00 uur 

Vesper op de woensdagavond, samen 
met Ekklesia Tilburg 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Vrijdag 3 februari 2023 
Aanvang 18.30 uur 

Bijeenkomst 40-60 groep 
We beginnen met een maaltijd 

Aanmelden bij  
ds. Sietske Blok 

Dinsdag 7 februari 2023 
Aanvang 20.00 uur  

Bijeenkomst van de Geestelijke Weg Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Maandag 13 februari 2023 
Inloop vanaf 14.45 uur 

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

Zonnehof, in de Salon, 
Prof. Gimbrèrelaan 22 

Woensdag 22 februari 2023 
19.00 uur 

Aswoensdagviering samen met 
Ekklesia Tilburg 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Donderdag 9 maart 2023 
 

Aanvang 20.00 uur  
 

Een avond over godsbeelden. Welke 
godsbeelden komen we eigenlijk 
tegen in de Bijbel? Hoe is onze traditie 
gegroeid? Een avondje theologie met 
ruimte voor vragen en gesprek.  

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Dinsdag 28 maart 2023 
Aanvang 20.00 uur  

Voorbereiding van de Paasdienst van 9 
april. Samen de teksten lezen en 
daarover met elkaar in gesprek gaan.  

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

 
 
 

KOPIJ voor de Nieuwsbrief inleveren: uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur 
Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl  
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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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