
 

 
       
 

     

    

         

 
 

Nieuwsbrief 
Zondag 5 februari 2023 
 

 Viering van zondag 5 februari 2023. 
  

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. Ruth Jellema 

Ambtsdrager(s): Caroline Jones en Jeanne Geleijns 
Muzikale begeleiding: cantorij Samen op Weg onder leiding van Helga Janssens-Baan 

 

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 5 februari, voor Kerk in Actie ‘Pakistan’). 

   Toelichting: Op 1 februari jl. was het 70 jaar geleden dat de watersnoodramp plaatsvond. 
Pakistan was een van de landen die meteen te hulp schoot door geld in te zamelen. Mooi om, 
ook na zo’n lange tijd, iets terug te doen voor de mensen in dit Zuid-Aziatische land die nu 
ónze hulp nodig hebben. In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die 
jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen. AWARD begeleidt 
de jongeren na hun opleiding bij het opzetten en uitbouwen van een eigen bedrijf. Ook helpt 
zij jongeren die een universitaire studie willen volgen zich voor te bereiden op de 
toelatingstest die daarvoor geldt. De organisatie wil jongeren niet alleen economisch 
zelfstandig maken: ze brengt ook jongeren met verschillende religieuze achtergronden bij 
elkaar, waardoor het onderlinge begrip toeneemt. 

 

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

 
De bloemengroeten in de dienst van zondag 29 januari waren voor: 
*De heer Cor Krijger, hij werd maandag 30 januari 84 jaar. 
*De heer en mevrouw Heijnenkamp–Neher, zij waren dinsdag 31 januari 64 jaar getrouwd. 
  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/
mailto:jeanne.geleijns@ziggo.nl


 

 ZWO-berichten: van 2022 naar 2023, van Moldavië naar Libanon 
Graag blikken we met u terug op het afgelopen jaar (2022). Het jaar waarin we 
met onze SaGe Gemeenten (Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg) gezamenlijk 
Bethania in Moldavië hebben gesteund. Er zijn diverse acties georganiseerd 
door ons; denk aan de fietstocht naar de Lambertuskerk in Vught, het 
pannenkoeken eten in Tilburg, de barbecue in Hilvarenbeek, de wijnverkoop en 
het Kerststukjes maken in Oisterwijk. Het bedrag dat we vorig jaar hebben 

opgestuurd naar Bethania ligt rond de 3950 Euro. We danken u hartelijk voor uw steun. 
  
Zoals u weet zullen we vanaf heden Libanon gaan steunen. We hebben met Kerk 
in Actie gezocht naar een passend project in dit land. Gezamenlijk hebben we 
gekozen voor het project Manara, een Youth Center voor Youth voor Christ. Dit 
centrum ligt in een overbevolkte en arme wijk in Beiroet waar veel problemen 
zijn (geweld, werkloosheid, verslaving etc.). Dit centrum geeft kwetsbare 

jongeren (Libanese jongeren en Syrische vluchtelingen) psychosociale hulp, 
huiswerkbegeleiding en helpt hen met het verwerken van trauma’s. De jongeren 
kunnen hier een vakopleiding volgen. Er is voor hen weer een mogelijkheid om 
positief naar de toekomst te kijken. Dit project duurt een jaar. Hierna willen we 
meer aandacht geven aan Syrische vluchtelingen in Libanon, omdat hun 
economische situatie schrijnend te noemen is. Hier hoort u komende maanden 
meer over. 

 

De Protestantse gemeente Vught heeft aangegeven dat ze de komende jaren Libanon ook willen 
steunen. Ze willen graag actief met onze gemeenten samenwerken. Omdat Vught ook Moldavië 
gesteund heeft in de afgelopen jaren, is er al vaker gebruik gemaakt van elkaars ervaringen en 
ideeën.  
Wij hopen dat u het werk van Manara wilt steunen. Wij houden u op de hoogte. 
Hartelijke groeten, 
HANS BONIS, NIKKI IDEMA (Tilburg), DIGNA CUSELL (Hilvarenbeek), HANS DE BRUIJNE EN HENRIETTE ROSEMA 
(Vught), JANTSJE BAKKEREN, JAN MARCELIS, HANS ZAAIJER EN MARIEKE TRAKSEL (Oisterwijk) 

 
 Berichtje van ds. Sietske Blok 

->Kerk naar buiten! 
Als Opstandingskerk zijn we benaderd om mee te doen met een event rondom de wijk De Reit 
waarin onze kerk staat. Een beetje achtergrondinformatie: 
Stichting Straat organiseert sinds 2003 culturele evenementen waarin Tilburgse straten, buurten, 
wijken of stadsgebieden centraal staan. Een maand lang worden er verschillende activiteiten 
georganiseerd, met de partners van het betreffende gebied, om zo de bewoners hun woonomgeving 
op een nieuwe manier te laten BELEVEN en alle belangstellenden op een unieke manier in contact 
brengen met een bijzonder stukje Tilburg. 
Van 23 maart t/m 23 april 2023 laten we ons licht schijnen op de wijk de Reit. De titel van het 
evenement is ‘DE REIT: leren, wonen, werken, zorgen’ 
Als Opstandingskerk doen we mee met het slotweekend van 22 en 23 april. De kerk is dan open 
van 13.00 tot en met 17.00 uur. Het is een heel mooie kans om verbinding te maken met de wijk en 
de stad. Een groepje gemeenteleden is bezig met de voorbereidingen. We hebben de Tilburgse 
fotoclub Kontrast gevraagd om foto’s te maken van ons gemeenteleven (U gaat ze dus wellicht 
tegenkomen) zodat we die foto’s kunnen exposeren.  Daarnaast willen we aandacht geven aan de 
architectuur van het gebouw, aan pioniersplek Vita Tilburg, de diaconie en Groene Kerk zijn. We 
hopen op muzikale bijdrages van onze musici en de cantorij. Zondag 23 april, 16.00 uur, zal er voor 
jong en oud Land van verwondering plaats vinden, het beeldend vertellen van een (Bijbel)verhaal 
met verwonderingsvragen. 
Voor de twee middagen 22 en 23 april hopen we dat er mensen gastvrouw of -heer willen zijn. 
Juist de ontmoeting op zulke middagen kan zo waardevol zijn. We horen graag of u mee wilt 
doen! Geef u op bij dssietskeblok@gmail.com. 

mailto:dssietskeblok@gmail.com


 

->Voor donderdag 9 maart bereid ik een avond voor over godsbeelden. Zoals eerder vermeld noem 
ik God ook ‘Moeder’ en ‘Zij’. Welke godsbeelden komen we eigenlijk tegen in de Bijbel? Hoe is onze 
traditie gegroeid? Een avondje theologie met ruimte voor vragen en gesprek. Van harte welkom! 
We beginnen om 20.00 uur.  
 

->Dinsdag 28 maart, aanvang 20.00 uur, bereid ik graag met diegenen die dat willen de paasdienst 
voor van 9 april. Samen de teksten lezen van die viering en daarover in gesprek gaan. We komen 
samen in de kerk.  

 

Hartelijke groet, 
ds. SIETSKE BLOK  

 
 Actie Kerkbalans 2023  

 

Bericht van de bijdrageadministrateur kerkelijke en diaconale bijdrage  

Regelmatig kom ik toezeggingsformulieren tegen waarop een automatische incasso is 

aangekruist in 12 termijnen. Op het formulier Toezegging Kerkelijke Bijdrage en de 

Toezegging Diaconale Bijdrage staat duidelijk vermeld dat er in januari geen automatische 

incasso plaats vindt.  

Het is soms mogelijk om 12 termijnen in te voeren in het systeem als u duidelijk heeft 

aangegeven de 1e termijn zelf over te maken. Heeft u dat niet gedaan dan heb ik 11 termijnen 

ingevoerd. Dat betekent dat uw automatische bijdrage in 11 termijnen wordt geïncasseerd. 

Het termijnbedrag wordt dan met net geen 10% opgehoogd.  

Mocht dit problematisch zijn dan kunt u daarover met mij telefonisch of per e-mail contact 

opnemen. Mijn telefoonnummer is 06-30748027 en mijn e-mailadres is 

christoffelmeijer@gmail.com. 

Graag vóór 15 februari reageren zodat ik het nog kan verwerken voor de incasso van februari. 

CHRIS MEIJER 
 

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 bij 

voorkeur vóór 15 februari 2023 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 

Namens het CvK, 

CAROLINE JONES 

 
 

mailto:christoffelmeijer@gmail.com


 

 Bijeenkomst en uitnodiging van de PCOB Tilburg 
Dinsdag 7 februari a.s. geeft Alex Beekmans voor 
de leden van de PCOB  een uitleg over zijn 
tekeningen, die op dit moment nog achter in de 
kerk aan de wand hangen. U bent van harte 
welkom. Ook al bent u geen lid, misschien lijkt het 
u iets om nu wel lid te worden. Overigens u mag 
een introducee meenemen. De toegang is 
uiteraard gratis. Wij beginnen om 13.45 uur en 
deze keer is de samenkomst in de 
ontmoetingsruimte van de kerk. 
 
 

 Ter inspiratie. De kerkenraad wenst u een fijne nieuwe week. Deze keer met twee coupletten van 
het Lied van de maand februari, Lied 319 ‘Alles wat er staat geschreven’, couplet 1 en 7. 
 

1.Alles wat er staat geschreven, 
Heer doe ons verstaan, 
want uw woorden zijn ons leven, 
spreek ons aan! 
 

7.Gij gaat onze aard’ te boven, 
zend uw adem neer, 
heel de aarde moet U loven 
meer en meer. 

 
 

 
 Agenda 

 

Datum en aanvangstijd Activiteit Locatie, bijzonderheden 

FEBRUARI 2023   

Dinsdag 7 februari 2023 
 
Aanvang 13.45 uur 
Toegang is gratis 

PCOB-middag met een presentatie van 
Alex Beekmans over zijn tekeningen 
die achter in de kerk hangen.  
Iedereen is welkom, ook als u geen lid 
bent van de PCOB.  

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Dinsdag 7 februari 2023 
Aanvang 20.00 uur  

Bijeenkomst van de Geestelijke Weg Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Woensdag 8 februari 2023 
10.00 – 11.30 uur 

Koffiedrinken in de Gele 
Zaal. 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Woensdag 8 februari 2023 
Aanvang 19.00 uur 

Vesper op de woensdagavond, samen 
met Ekklesia Tilburg 

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 

Zondag 26 februari 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 

MAART 2023   

Donderdag 9 maart 2023 
 

Een avond over godsbeelden. Welke 
godsbeelden komen we eigenlijk 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 



 

Aanvang 20.00 uur  
 

tegen in de Bijbel? Hoe is onze traditie 
gegroeid? Een avondje theologie met 
ruimte voor vragen en gesprek.  

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  
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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