Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken

Nieuwsbrief
Zondag 7 augustus 2022
Liturgie viering zondag 7 AUGUSTUS 2022
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: mw. Cissy Mohr
Mevrouw Cissy Mohr vervangt ds. Marieke van Baest. Ds. Van Baest heeft afgezegd in verband met
gezondheidsproblemen.
Ambtsdrager(s): Theo van de Sanden-Bout en Jeanne Geleijns
Muzikale begeleiding: Rob Itter
De uitgeschreven liturgie vindt u op de homepagina van onze website www.pkn-tilburg.nl.
Op de homepage van de website vindt u 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. diaconale collecte 7 augustus).
Toelichting: de collecte is bestemd voor het werk van de diaconie
2. Kerk: via NL35 INGB 0001 0806 49 (PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO o.v.v. collecte
kerk)
Collectegeld overmaken via de gratis Appostel App van SKG Collect
Graag willen wij u wijzen op de mogelijkheid om bij te dragen aan beide collecten
via de Appostel App van SKG Collect, die alleen beschikbaar is voor gemeenten
binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Via deze app kunt u op een
gemakkelijke manier digitaal collectegeld overmaken naar de kerk of de Diaconie
en eenvoudig collectetegoed (digitale collectebonnen) bestellen. Door in één keer
een (groter) tegoed aan te kopen via iDEAL (eenmalige transactie) beperkt u de
transactiekosten voor de kerk en de Diaconie.
U kunt de Appostel App downloaden op een smartphone, iPhone, tablet of iPad via de App Store
(Apple) of Google Play (Android).
Ziet u iemand in de kerk die de collectezak aan zich voorbij laat gaan, dan is dat vast een gebruiker
van de Appostel App!
Mocht u hulp nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met CHRIS MEIJER, RIK DE JONG,
ANJA SEVERIJNEN EN CAROLINE JONES

De bloemengroeten in de dienst van zondag 31 juli waren voor:
*Mevrouw Tannie Vogelaar-de Visser, zij werd donderdag 28 juli 80 jaar.
*Mevrouw M. van Laerhoven-Baas, zij werd maandag 1 augustus 96 jaar.
JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl
Verhuisbericht
De heer Jan Koster liet ons weten dat hij per 10 augustus 2022 verhuist naar Loon op Zand.
Zijn nieuwe adres is: Residentie Molenwijck
Molenwijck 147
5175 WE Loon op Zand
Het is een bijzondere week voor Jan Koster want op 11 augustus a.s. hoopt hij de leeftijd van 80 jaar
te bereiken. Wij feliciteren hem van harte met zijn verjaardag.
Berichten uit de kerkenraad
Huwelijk
In De Leidraad van juli/augustus jl. hebben Rik de Jong en Maurits den Hollander
aangekondigd dat zij op 27 augustus a.s. in het huwelijk hopen te treden. De
huwelijksdienst, waarin Gods zegen zal worden gevraagd over hun huwelijk, wordt
gehouden in de Opstandingskerk te Tilburg op 27 augustus a.s.; aanvang 14.00
uur. Ds. Sietske Blok zal voorgaan in de dienst. De gemeente wordt uitgenodigd de
viering bij te wonen. Rik en Maurits, beiden actief in onze gemeente, zouden het
ontzettend fijn vinden als een aantal gemeenteleden bij deze kerkdienst aanwezig
zijn, zo schrijven zij in De Leidraad.
Wij sluiten ons van harte daarbij aan.
Elim
De bevestiging van de heer Ton Hutten als ouderling voor Elim zal D.V. plaatsvinden in de dienst van
Elim van zondag 4 september a.s. in het kerkgebouw van Elim aan de Minister Mutsaersstraat 22 te
Tilburg; aanvang 10.00 uur.
Ds. W. Stijf (predikant Meeuwen/Hagoort) zal de heer Hutten in het ambt bevestigen.
Wij wensen de heer Hutten Gods zegen toe bij zijn (voortgezette) ambtsvervulling.
ABJE VAN ANDEL, voorzitter Kerkenraad
Berichtje van ds. Sietske Blok
Ik heb vakantie tot en met 22 augustus.
Er zijn collega's in de regio zo nodig beschikbaar voor contact. Neemt u daarvoor contact op met het
kerkelijk bureau.
Hartelijke groet,
ds. SIETSKE BLOK
Ter inspiratie. De kerkenraad wenst u een fijne nieuwe week. Deze keer met een bijdrage uit het
Zinboekje ‘Vrede’, geschreven dor Greet Brokerhof-van der Waa. Oase Media b.v., 2014.
Sterk staan
Bestrijd geweld,
verzet je
tegen onrecht,
prik de leugen door
maar doe het
met open vizier.
Trek het harnas aan
van geduld,
laat vertrouwen

je schild zijn,
maak de liefde
tot een speerpunt.
Wapen je
als het even kan
met vrede
en je zult sterk staan.

Agenda
Datum en aanvangstijd
AUGUSTUS 2022
Woensdag 10 augustus 2022
10.00 – 11.30 uur
Woensdag 17 augustus 2022
13.30-16.00 uur

Zaterdag 27 augustus 2022
14.00 uur
Zaterdag 27 augustus 2022
Inloop vanaf 17.00 uur
Barbecue begint om 17.30 uur

Activiteit

Locatie, bijzonderheden

koffiedrinken in de Gele Zaal

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Rode Zaal in de
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

AVE-middag
Contactpersoon: Hans Bonis, telefoon
06-12208364/ 013-5343504
€ 5,00 p.p.
Huwelijksinzegening van Rik de Jong
en Maurits den Hollander.
Voorganger is ds. Sietske Blok
BARBECUE in Hilvarenbeek. De
opbrengst is voor ons ZWO-project.
Kosten: € 15,00 per persoon
Opgeven bij Hans Bonis of Nikki Idema

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Andreaskerk / Open Huis,
Vrijthof 21a, 5081 CB
Hilvarenbeek

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.
Vakantie t/m 22 augustus 2022
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

