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Nieuwsbrief 
Zondag 5 december 2021 

 
o Corona-berichten 

In verband met de strengere coronamaatregelen vervalt een aantal activiteiten die eerder in deze 
Nieuwsbrief waren aangekondigd. Het gaat om: 

 De oecumenische ontmoeting op 9 december 10:00 uur in de Mariakerk. 

 De gezamenlijke vesper met de Ekklesia gemeenschap van 9 december. 

 De filosofiegroep van 15 december 20:00 uur.  

 

o Coronamaatregelen tijdens de kerkdienst 
Tijdens de kerkdiensten gelden de volgende regels: 

 Bij het in- en uitgaan van de kerk en bij verplaatsingen in de kerk wordt een mondkapje 
gedragen. 

 De kerkzaal is ingericht met inachtneming van 1,5 meter-maatregel. 
 Vanaf zondag 5 december wordt er geen koffie en thee meer gedronken na de 

viering.  Het is helaas niet mogelijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden bij het 
koffiedrinken. 

 Bij klachten thuisblijven en de diensten dan zo mogelijk online te volgen. Wij houden de PKN 
corona-instructies en -adviezen zorgvuldig in het oog en stemmen ons beleid voor wat 
betreft de kerkdiensten daarop af. 

 De Opstandingskerk beschikt over een goed ventilatiesysteem. 
 

 Viering op zondag 5 december 2021 in de Opstandingskerk. 2e Advent 
➔ 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 onze website www.pkn-tilburg.nl. 

 
➔ Liturgie zondag 5 december 

 

Protestantse Gemeente 
te Tilburg en omstreken 

2e Advent 

http://www.pkn-tilburg.nl/


 

voorganger: mw. Matthea Klaasse, predikant in opleiding 
ambtsdrager(s): Theo van de Sanden-Bout en Rik de Jong 
Muziek: Helga Janssens-Baan 
 
De liturgie vindt u op de homepagina van onze website www.pkn-tilburg.nl.  
Op deze plaats zijn ook de werkbladen van de kindernevendienst te vinden.   
 
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 5 december)  

Toelichting: Opvang en scholing van kwetsbare kinderen in Rwanda 
Wat begon als een opvangcentrum voor weeskinderen na de genocide van 1994 in Rwanda, groeide uit tot 
een stevige organisatie voor kinderen en verzorgers, die te maken hebben met hiv en kinderen die geen 
veilig thuis hebben. Kinderen worden thuis bezocht, krijgen hulp op school. Verzorgers ontvangen steun 
met goed voedsel, inkomen en een zorgverzekering. Via sport en spel leren kinderen omgaan met hun 
ziekte. Want ook als je met hiv besmet bent, ligt er nog een hele toekomst voor je. 
 

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

o.v.v. collecte kerk) 

 
 Liturgisch Bloemschikken Advent en Kerst 2021: thema ‘In een ander licht’ 

Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker. Met Zijn komst als kind naar onze aarde, 
komt de toekomst ons al tegemoet. De vaste grond 
voor een goede afloop is door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven. In dat 
vertrouwen mogen we toeleven naar Kerst en laten zien dat we leven vanuit de hoop op een beter 
leven. 

 

Symboliek  
‘Licht’ staat centraal in de lezingen. De lezingen die gebruikt worden komen uit het evangelie van 
Lucas en Johannes. 
In viering van de 2e Advent krijgt Maria bezoek van de engel Gabriël en wordt de geboorte van Jezus 
aangekondigd. Lucas 1:26-38. 
We zien de engel, omringd door hedera, als teken van trouw. 
In de bloemschikking maken we gebruik van het beeld van de zon. 
De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet.  
In het begin van de adventstijd is de zon bescheiden, met Kerst zal de zon in volle glorie stralen.  
Bij de zon worden symbolische voorwerpen of kleuren geplaatst om aan te sluiten bij de lezing van 
de zondag. 
De Adventskaarsen zijn dit jaar goudkleurig en sluiten aan bij de warmte van het Licht. 
 

Symbolische uitwerking   
De opkomende zon is nog maar klein. Wij gebruiken voor de stralen alleen gele tinten van 
gedroogde grassen. Voor de schikking ligt een in wol en linnen verpakte vrucht (geweven, als een 
mantel), veilig en beschermd. Het moet nog tot bloei komen. 
Naast de schikking plaatsen we vier kaarsen. Op de tweede Advent staan er twee gouden kaarsen 
rechts en twee kaarsen links. De 2e kaars links wordt aangestoken. 

  

Meditatieve tekst 
Als warme stralen van de zon 
kondigt de engel Gabriel aan 
Maria is in verwachting van 
Een kind, Jezus 
Zoon van de Allerhoogste 
 

Namens Taakgroep Eredienst, 
ANNELIES VAN WIJK en JESSICA HAGOORT 

Bloemschikking 1e Advent. De foto 
is gemaakt door Annelies van Wijk 

http://www.pkn-tilburg.nl/
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=uZRbh1D66zYJJiU8fKd3dU8rNBOeBX6u
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=87jSp8c9NxL1Y7xHd2RZ0AJoEMfah0My


 

 Bericht van overlijden. 

Op zondag 28 november 2021 is overleden mevrouw Nelly Mathijssen- Van Gorsel, in de leeftijd van 
88 jaar. Mevrouw Mathijssen woonde de laatste jaren in het Boeijend Huys maar daarvoor woonde 
ze in Goirle. Vanuit de wijkraad Goirle werd zij tot het laatst trouw bezocht door Hannie Lampert. 
Het afscheid vindt plaats op maandag 6 december a.s. om 16.30 uur in het crematorium 
Hilvarenbeek. Ds. Sietske Blok is betrokken bij het afscheid van mevrouw Mathijssen. 
Belangstellenden kunnen het afscheid volgen via een livestreamverbinding: 
www.harrietvandervleuten.nl/livestream/nelly-mathijssen.  

 
De bloemengroeten in de dienst van zondag 28 november waren voor: 
*Mevrouw J. van Vuren – de Waal, zij werd maandag 29 november 90; 
*De heer Bert Wolfswinkel, in verband met  zijn gezondheid; 
*Mevrouw Hannie Willems – Bal, als een steuntje in de rug. 
JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl  

 
 Kerstpakketten 

Ieder jaar maakt de diaconie het mogelijk om een kerstpakket samen te stellen voor mensen die wel 
een extraatje kunnen gebruiken. Met het wekelijkse budget dat zij tot hun beschikking hebben zit 
dat er niet in. Het zou heel mooi zijn als deze mensen met kerst ook kunnen genieten van een 
extraatje. Hierbij hebben we uw hulp nodig: als u iemand of een gezin kent waarvoor u een 
kerstpakket zou willen samenstellen, laat het dan aan de diaconie weten. 

       JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl  
 

 Berichtje van ds. Sietske Blok 
We zijn ons samen met de Ekklesia gemeenschap aan het beraden op de 

organisatie van de kerstnachtdienst, waarschijnlijk helemaal online. 

Veel kan niet, maar elkaar op zondagochtend ontmoeten bij de viering kan wel. 

We leven toe naar kerst! Feest van hoop.  

Heel vriendelijke groet en goede week gewenst 

ds. SIETSKE BLOK 

06-19532015 
 
 

Actie ‘Sint Voor Iedereen’ groot succes 
 

Als u de nieuwsbrief leest is het nog net geen 5 december, maar voor 
onze gemeente is de klus geklaard. Donderdag 25 november zijn de 
pakketjes afgeleverd bij de voedselbank en de vrijwilligers daar zorgen 
voor de verdeling. Onze speciale dank is voor de mensen van SIZA de 
dagopvang voor onze medemensen met een niet aangeboren 
hersenletsel. Zij hebben maanden gewerkt om alles in te pakken en klaar 
te maken, geweldig. En natuurlijk voor Mariska Kooistra die alles 
ingekocht heeft en zorgt dat alles goed verloopt. Maar ook voor al die 
mensen die het financieel mogelijk maken al die giften zomaar, recht uit 
het hart, je wordt er zo maar blij van.  
 

Waar je ook blij van wordt is de samenwerking met de diaconie van de 
Ontmoetingskerk ook zij hebben een prachtig bedrag bijgedragen, met 
elkaar kunnen we zoveel meer. Wij hopen dat er in de toekomst meer 
ruimte komt om diaconaal samen te werken. Ook onze dank aan Rik die 
als penningmeester van de diaconie alles in beeld heeft en altijd met raad en daad klaar staat.  
 

Met elkaar hebben we het mooie bedrag van € 1.868,95 opgebracht. De totale kosten van Sint 
Voor Iedereen waren € 1.559,45 dus er blijft onder de streep € 309.50 over. In overleg met onze 

dit meisje is blij met de 
Sinterklaascadeautjes 

http://www.harrietvandervleuten.nl/livestream/nelly-mathijssen
mailto:jeanne.geleijns@ziggo.nl
mailto:jeanne.geleijns@ziggo.nl


 

diaconie hebben we besloten dit bedrag over te maken aan de Stichting Broodnodig, voorheen 
pater Poels ,een stichting die hulp biedt aan de minstbedeelden in onze 
samenleving. Een goed doel voor mensen die het broodnodig hebben. Wat ook 
over blijft, al die mensen nogmaals te bedanken die ervoor willen gaan, en die 
ondanks die af en toe stille kerk er toch zijn. Wij wensen iedereen veel goeds 
toe met mensen om je heen die voor je willen gaan.  
 

NIKKI IDEMA en  HANS BONIS  

 
 

 Geluidskwaliteit in kerkzaal Opstandingskerk is verbeterd  
 

 
 
Op deze foto van de kerkzaal -gemaakt door Alex Beekmans- kunt u zien dat het geluidsteam de 
geluidsboxen heeft verplaatst. Door deze nieuwe opstelling is de geluidskwaliteit verbeterd. 
De draden zijn nu nog zichtbaar maar dat is tijdelijk. Namens het geluidsteam wil Alex Beekmans 
graag van u horen of u tevreden bent over de verbeterde geluidskwaliteit. U kunt hem hiervoor 
aanspreken in de zondagse kerkdienst of een mail sturen via alexbeekmans@versatel.nl  

 
 Update Bethania Moldavië  

Ook in 2022 collecteren we voor Bethania in Moldavië. 
Bethania blijft onze hulp hard nodig hebben. Van onze 
contactpersoon Annemarieke Voorsluijs van Kerk In 
Actie ontvingen we de volgende informatie: 

Hoe gaat het daar nu? 
De gevolgen van de coronapandemie zijn ook in 
Moldavië meer en meer voelbaar. Bethania merkt dat ouderen en kinderen het nóg moeilijker 
hebben en de armoedeproblemen alleen maar groter worden. Met name ouderen worden hard 
getroffen door de economische crisis, en kunnen niet rondkomen van hun kleine pensioen. Kinderen 
groeien op zonder of met weinig ouderlijk toezicht.  
 
Wat heeft Bethania met uw steun kunnen realiseren? 
Het team van Bethania heeft meer dan 560 voedselpakketten bij gezinnen rondgebracht. Zo’n 20 
kinderen ontvingen nieuwe schooltassen en schoolspullen, schoenen en kleding. Vijf kinderen met 
een beperking kregen medicijnen, meer dan 200 kinderen kregen winterschoenen. Arme families 

mailto:alexbeekmans@versatel.nl


 

kregen kachelhout om hun huis in de winter te kunnen verwarmen. Niet alleen gezinnen, ook 
eenzame ouderen kregen voedselpakketten. Er zijn er meer dan 550 pakketten uitgedeeld aan 
ouderen in vijf verschillende dorpen. Tachtig ouderen kregen iedere dag een lunch thuisbezorgd.  

Wij hopen van harte dat u Bethania blijft steunen en dat we in 2022 de mogelijkheid zullen hebben 
om activiteiten te organiseren in het kader van dit project. 

Namens ZWO, Hans Bonis & Nikki Idema 

 Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met de tekst van het 
Adventslied Kijken naar wat komt. Dit lied wordt gezonden in de dienst van 5 december 
 
1. Advent is kijken naar wat komt,  
hoewel er weinig licht is. 
Je steekt een kaars aan in de nacht,  
omdat je iets van God verwacht 
een wereld waar het licht is. 
 
2. Advent is kijken naar wat komt,   
zoals toen, lang geleden,  
Er werd een kind van God verwacht, 
een kind van licht, een kind vol kracht,  
een kind dat zorgt voor vrede. 
 
3. Advent is kijken naar wat komt 
Advent is durven hopen.  
Het kerstkind is een nieuw begin.  
We slaan een weg van vrede in.  
Die moet je verder lopen. 
 
4. Advent is kijken naar wat komt  
Advent is durven dromen.  
Is licht zien in de duisternis,  
geloven dat God met ons is  
en dat zijn rijk zal komen. 
 

 
 
 
 

 Agenda 
 

Datum en aanvangstijd Activiteit Locatie, bijzonderheden 

DECEMBER 2021   

Zaterdag 4 december 2021   
9.30 tot 12.00 uur 

Schilderen met Sjoukje Gniewyk 
sjoukje@portrettenenmeer.com 
Steeds elke 1e zaterdag van de maand 

Opstandingskerk,  
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Dinsdag 7 december 2021 
20.00 – 22.00 uur 
 
 

Studiekring Groene Theologie 
o.l.v. Atie de Vos, Wim de 
Kwaasteniet, Marjan de Kwaasteniet 
Komende data: 11 januari, 8 februari 
en 8 maart.  
Steeds  van 20.00-22.00. 

De bijeenkomst vindt bij 
een van de deelnemers 
thuis plaats 

Donderdag 9 december 2021 
9.30 tot 12.00 uur 

Schilderen met Sjoukje Gniewyk in de 
rode zaal.  
Om de week op de donderdagmorgen 

Opstandingskerk,  
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

 

mailto:sjoukje@portrettenenmeer.com


 

 

 
 
 

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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