
 

 
       
 

     

    

         

 
Nieuwsbrief 

    Zondag 4 december 2022 
        2e Adventszondag 

 
 

 Liturgie viering zondag 4 december 2022.  
Komende zondag is het de tweede adventzondag.   

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: dr. Miranda Vroon 

Ambtsdrager(s): Cissy Mohr en Rik de Jong  
Muzikale begeleiding: Helga Janssens-Baan en een aantal leden van de cantorij 

 
 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 4 december 2022). 
 Toelichting:  collecte voor Kerk in Actie, Werelddiaconaat.  

Miljoenen Syriërs zijn hun land ontvlucht en onder meer terecht gekomen in de buurlanden Libanon, 
Jordanië en Irak. Ze leven daar in extreme armoede en proberen zo goed en zo kwaad als dat kan 
een nieuw bestaan op te bouwen. Vaak is dat lastig, omdat zij geen werk kunnen vinden. Daarom 
ondersteunt Kerk in Actie jonge Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in 
sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf.' 

  

  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.  

 

Protestantse Gemeente 
te Tilburg en omstreken 

Jaarthema 2022-2023 
‘Aan Tafel’ 

                 

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


 

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. 
 
2e Advent Ruth 4:13-17, Mattheüs 1:5  
Geloof in Gods liefde Ruth, de buitenstaander 
Je schoondochter, die je meer liefheeft dan duizend zonen, heeft hem gebaard. (Ruth 4:15) Over 
buitenstaanders zijn we meestal politiek correct, maar misschien wens je jezelf of je kind in je hart 
liever iemand uit je eigen groep toe. Dan weet je een beetje wat voor vlees je in de kuip hebt. 
Stuurde Naomi daarom ook haar schoondochters aan de grens weer terug naar hun eigen land 
(Ruth 3:7-19)? Ruth gaat echter in tegen Naomi, haar verbitterde schoonmoeder, ze begint over 
haar geloof in die bijzondere God van Israël. Dat geloof zit diep en geeft haar vleugels in haar 
nieuwe omgeving, gehoorzaamheid en een enorm doorzettingsvermogen. Ze krijgt de ruimte en 
wordt gezien. Dan blijkt ze zelfs met haar liefde meer waard dan duizend zonen. Zo geeft God 
Ruth, die buitenstaander, een plek in zijn familie. Met het oog op Jezus. 
 

Meditatieve tekst: Reis naar het onbekende, pijn om het vertrouwde. Genadebrood aan Boaz’ 
tafel. 
 

 
De bloemengroeten in de dienst van zondag 27 november waren voor: 
*Mevrouw J. van Vuren-de Waal, zij werd dinsdag 29 november 91 jaar. 
*De heer Piet van de Nadort, een steuntje in de rug en ook voor de nodige zorg voor zijn vrouw en 
hemzelf. 
JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl  
 

 Berichtje van ds. Sietske Blok 
Ik wens u allen een mooie tweede adventsviering toe. Er gaan twee 
kaarsen branden. Lichtpuntjes in wat moeilijk is.  
Wilt u mij graag spreken, over iets groots of iets kleins, dat maakt 
niet uit, neemt u dan contact met mij op.     
Een heel goed (Sinterklaas) weekend gewenst! 
Hartelijke groet, 
ds. Sietske Blok 
tel. 06-19532015 

 
 Aandacht Voor Elkaar (AVE) organiseert een SINTERKERSTmiddag. 

Op woensdag 7 december is er weer een AVE middag . Deze middag willen met elkaar 
een gezellige Sinterkerstmiddag vieren. Wij vragen u om een kleinigheidje van 
maximaal € 3.00 mee te nemen en in te pakken. Het mag ook iets zijn wat u al in huis 
heeft en denkt er iemand blij mee te maken. We gaan hier een leuk spel mee spelen. 
Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. De kosten zijn weer € 5.00, aanmelden 

is niet nodig. Iedereen is welkom.                            
Aanvang 13.30 uur, is vervoer lastig even bellen met Hans Bonis, tel. 06 12208364.  
Namens de AVE-ers, HANNIE, RIA, JEANET, NELLY EN CISSY 

 
 Maaltijd in de Advent op woensdag 14 december a.s. 

Het is een mooie traditie geworden dat in de Adventtijd de Protestantse Gemeente Tilburg samen 
met Ekklesia Tilburg een maaltijd houdt, met ruimte voor ontmoeting, gesprek, bezinning en een 
eenvoudige (vegetarische) maaltijd.  
Op woensdag 14 december ben je welkom om aan te schuiven. Inloop 17.30 uur; begin van de 
maaltijd 18.00 uur. 
Ds. Sietske Blok verzorgt een korte inleiding voor het gesprek aan tafel. 

mailto:jeanne.geleijns@ziggo.nl


 

Na afloop is er om 19.00 uur de wekelijkse vesper. 
Opgeven voor deelname kan tot 12 december via de intekenlijst achter in de kerk of via de mail: 
janglorius@kpnmail.nl  
JAN GLORIUS 

 
 Uitnodiging: Zingen in Zonnehof op maandag 19 december 2022 

Aanvang 14.30 uur. Einde omstreeks 16.30 
Onze maandelijkse zangmiddag staat deze keer in het teken van Advent.  
Vanaf 14.15 uur (andere aanvangstijd!) ontvangen wij u graag in ‘de Salon’, Prof. 
Gimbrèrelaan 22. Na afloop is er gelegenheid om gezellig na te praten onder het genot 
van een drankje en wat lekkers. 
Van harte welkom! 

  Namens de Protestantse bezoekgroep, 
   LENI VAN WENSEN, TILLY DEN OUDSTEN,  JANNIE VISSER EN CISSY MOHR 

  

Ook in 2023  bent u, steeds op de tweede maandagmiddag van de maand, van 15.00 tot 16.00 uur, 
weer welkom in de Salon van Zonnehof. De eerste zangmiddag in 2023 zal plaatsvinden op 9  
januari. 
 

 Wij zijn een Groene Kerk: nieuwsbericht 
We zijn Groene Kerk geworden. Op zondag 6 november hebben we het bordje Groene 
Kerk aan de muur van onze kerk gehangen, na een mooie dienst rond het thema 
klimaat en duurzaamheid. Een groepje mensen gaat onder de titel VerduurSamen 
aan de slag om het thema verder uit te werken, in nauwe samenspraak met de kerkenraad en de 
beheergroep van onze kerk.  
Op onze website -op het tabblad ‘Wij zijn een groene kerk’, in de linkerkolom onderaan- vindt u een 
artikel met een overzicht van waar de groep VerduurSamen mee aan de gang is gegaan en wat haar 
plannen zijn. 
Vragen en opmerkingen zijn altijd welkom. 
ATIE DE VOS,  
devosatie@gmail.com; tel. 06-83393397 

 
 Berichtje van ds. Leo Woltering. 

Ds. Leo Woltering heeft  ons laten weten dat hij heeft besloten om vanaf 2023 geen gastdiensten 
meer te verzorgen. Het besluit valt hem zwaar omdat hij het voorgaan in kerkdiensten altijd graag 
heeft gedaan maar, schrijft hij, ‘het voorbereiden van de diensten kost mij te veel energie’. 
Met een hartelijke groet van ds. Woltering aan alle gemeenteleden. 
THEO VAN DE SANDEN-BOUT, preekroosteraar 

 
 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 
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 Uitnodiging expositie pentekeningen Alex Beekmans 
 

Momenteel is er in de Opstandingskerk een expositie 
te zien van pentekeningen, gemaakt door Alex 
Beekmans. Het is inmiddels een goede gewoonte om 
familie, vrienden en belangstellenden hiervoor op 
een geschikt moment uit te nodigen.  
 

Deze ‘open middag’ staat gepland op zaterdag-
middag 17 december van 14.00 tot 17.00 uur.  
U kunt dan deze prenten, met de uitleg die daarbij 
hoort en onder het genot van een hapje en een 
drankje, bewonderen. Speciaal voor deze middag 
wordt er nog een aantal tekeningen aan de expositie 
toegevoegd.  
U bent van harte welkom. 
DE KUNSTCOMMISSIE 

 
 Kerststukjesactie voor Moldavië 

In het weekend van 17 december start de gemeente Oisterwijk een 
kerststukjesverkoop.  De opbrengst van deze verkoop gaat naar Bethania in 
Moldavië. Bethania kan dit geld weer gebruiken om o.a. voedsel, kleding en/of 
kachelhout te kopen voor arme inwoners.  
Wilt u meer informatie hebben over deze actie, kerststukjes kopen of maken, 
stuur dan een berichtje naar Marieke Traksel via zwo-oisterwijk@hotmail.com of via 06-21656126. 
We hopen de kerststukjes voor ongeveer 10 of 15 Euro per stuk te kunnen verkopen en zo een 
mooie opbrengst te halen. Betaling gebeurt natuurlijk digitaal. 
Wij zijn bereid om kerststukjes bij u langs te brengen en/of op te halen. 
 

Wilt u Bethania wel steunen, maar niet mee doen aan deze actie? 
Dan kunt u uw gift overmaken via deze link of via NL02RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie 
Protestante kerk o.v.v. adventsactie Bethania Moldavië. Voor de betaling van kerststukjes kunt u 
ook gebruik maken van deze link. 
Wij willen alvast hartelijk danken voor uw steun en deelname aan deze actie. We hopen op weer 
een mooi resultaat. 
Hartelijke groet,  
HANS ZAAIJER, JANTSJE BAKKEREN, JAN MARCELIS EN MARIEKE TRAKSEL (ZWO Prot. Gem. Oisterwijk) 
NIKKI IDEMA EN HANS BONIS (ZWO Prot. Gem. Tilburg) 

 
 Uitnodiging leerlingenconcert pianisten Ekklesia Tilburg d.d. 11 december, aanvang 14.00 uur.  

Noortje Krämer en Erna Melis, de pianisten van Ekklesia Tilburg, verzorgen op zondag 11 december 
van 14.00 uur tot omstreeks 15.30 uur een leerlingenconcertje in de Grote Zaal van de 
Opstandingskerk. Leden van Ekklesia Tilburg en de Protestantse Gemeente zijn daarbij van harte 
welkom. Toegang gratis.  
 

 Onze gemeente ontving onderstaande uitnodiging van Elim: 
 

We willen graag het nieuws met u delen dat verbonden aan Elim, in samenwerking met IZB, een 
pioniersplek gestart is. Dat er uit deze kleine gemeente een nieuwe pioniersplek is ontstaan, is 
heel bijzonder. Bij de jonge mensen die zich de afgelopen paar jaar bij Elim aansloten was een 
verlangen om de deuren van Elim vaker te openen, en meer connectie te zoeken 
met Theresia, de wijk rondom het kerkgebouw. Vanuit dit gevoel groeide een 
gezamenlijk verlangen om naar nieuwe manieren te gaan zoeken om het leven te 
delen met God, met elkaar, en de wijk. Zo werd de pioniersplek ‘Oase’, geboren. 
 

‘We hebben behoefte en verlangen om het Evangelie in een seculier en katholiek Brabant te 
delen. Om mensen te bereiken in een omgeving en in een tijd waarin iedereen druk is, waarin er 

mailto:zwo-oisterwijk@hotmail.com
https://www.pkn-oisterwijk.nl/kerkelijke-gemeente?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyI0NiIsIjFhZGE3NSIsIjE0NiIsImRiMDdjNDg3NDE3ZCIsZmFsc2Vd


 

weinig oog voor elkaar en voor rust is en waarin velen eenzaam zijn,’ staat in het pioniersplan van 
Oase. Door informele ontmoetingen rondom de pioniersplek hoopt het pioniersteam te werken 
aan groei in verbinding met de wijk Theresia. Bij de pioniersplek staat gastvrijheid, vriendelijkheid, 
muziek, samenzijn en God centraal.  
 

Muziek zal ingezet worden om in contact te komen met buurtbewoners. Daarnaast leven er 
plannen om van het terreintje rondom het kerkgebouw een (moes)tuin te maken waar het goed 
toeven is, en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten rondom koffie en maaltijden.  
 

Op Deo volente zondag 18 december zal het pioniersteam Oase de zegen van God ontvangen 
tijdens de eredienst. De dienst begint om 10.00 uur en is in gebouw Elim, Minister Mutsaersstraat 
22, Tilburg. In deze dienst gaan voor, namens de IZB ds. Sjaak van den Berg, en als 
predikant/pionier ds. Wolter Stijf. 
  
We nodigen u, mede namens het bestuur van Elim, van harte uit om deze uitzendings- en 
inzegeningsdienst bij te wonen. Na afloop van de dienst bent u uitgenodigd om samen koffie te 
drinken.  
  
Het pioniersteam Oase, 
Ds. Wolter Stijf, Cor en Irene, Martijn en Jeanine, Nico en Meta 

 
 

 Ter inspiratie. De kerkenraad wenst u een fijne nieuwe week. Deze keer met een gebed uit de PKN 
adventskalender 2022, behorend bij zondag 4 december. 
 

 
Barmhartige God, 
 
uw kijk op mensen uit andere groepen 
is vaak anders dan de onze. 
Vergeef ons onze beperkte blik. 
Leer ons naar het hart van mensen te kijken 
en naar uw bedoelingen met hen. 
Geef ons de moed om ons hart 
en uw liefde met anderen te delen. 
In Jezus’ naam. 
Amen 
 
 

(de foto toont de liturgische bloemschikking van zondag 27 november) 
 

 Agenda 
 

Datum en aanvangstijd Activiteit Locatie, bijzonderheden 

DECEMBER 2022   

Woensdag 7 december 2022 
10.00 – 11.30 uur 

koffiedrinken in de Gele Zaal. Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Woensdag 7 december 2022 
20.00-22.00 uur 

GEEN Repetitie Cantorij  Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Woensdag 7 december 2022 
Aanvang 19.00 uur 

2e vesper in de Advent tijd, 
samen met Ekklesia Tilburg 

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 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 



 

Aanmelden bij 
dssietskeblok@gmail.com 

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 
Van 14.30 tot 16.30 uur 
(ontvangst vanaf 14.15 uur) 

‘Zingen in Zonnehof’.  
De maandelijkse zangmiddag staat in 
het teken van Advent.  
Na afloop is er gelegenheid om 
gezellig na te praten onder het genot 
van een drankje en wat lekkers. 

Zonnehof, zaal ‘de Salon’, 
Prof. Gimbrèrelaan 22 

JANUARI 2023   

Maandag 9 januari 2023 
Ontvangst vanaf 14.45 uur 

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

Zonnehof, in de Salon, 
Prof. Gimbrèrelaan 22 

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 

 
 
 
 
 
 

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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