Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken

Nieuwsbrief
Zondag 9 januari 2022
Vanaf zondag 9 januari 2022 volgen wij het beleid als vermeld bij de dienst op Kerstmorgen.
Dus alleen de kerk open voor wie niet over internet beschikt en/of door een bijzondere reden
niet in de gelegenheid is om de viering online te volgen.
Of de kerkdiensten na 14 januari 2022 (volgende persconferentie) toegankelijk zullen zijn
voor meer kerkgangers, zal afhangen van de dan geldende coronamaatregelen en de
beslissing over het al dan niet verlengen van de lockdown.
Wij volgen daarin het advies van de PKN.
DE KERKENRAAD

o

Liturgie viering zondag 9 januari 2022: aanvang 9.30 uur
Deze viering is online te volgen. De link naar de dienst staat bovenaan de homepage van de
website van onze gemeente www.pkn-tilburg.nl
Voorganger: dr. Miranda Vroon
Ambtsdrager(s): Theo van de Sanden-Bout en Jeanne Geleijns
Muzikale begeleiding: het blazersduo Ad Spijkers op bariton en Chris Meijer op cornet à piston.
-Voorafgaand aan de dienst spelen zij:
Hava Nagila (Laten wij ons verheugen), een Israëlisch lied, in een van arrangement Allen Small.
-Na de overweging brengen spelen zij:
The three Kings van Peter Cornelius in een arrangement van Jan de Haan.
-Tijdens het collectemoment vertolken zij:
Uit de Suite voor twee instrumenten: 1. Largo 2. Menuet van G.F. Telemann in een arrangement
van Jan van Beekum.
-Bij het uitgaan klinkt:
Shalom Alaychem (Vrede voor jullie) Liturgisch joods lied, in arrangement van Allan Small
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 9 januari) .
De diaconale collecte is bestemd voor het project Zin op School in Waalwijk waar ds. Otto
Grevink bij betrokken is.
2. Kerk: via betaallink (iDeal), of via NL35 INGB 0001 0806 49 (PROTESTANTSE GEMEENTE TE
TILBURG EO o.v.v. collecte kerk)

o

Bericht van overlijden. Op Kerstavond jl. heeft de Heer God ons gemeentelid Jaap Groeneweg tot
zich geroepen in de leeftijd van 95 jaar.
De laatste jaren woonde hij samen met zijn vrouw in de “ Woonlandschap de Leyhoeve” te Tilburg.
Ze waren samen onlangs 69 jaar getrouwd.
Johan de Vos en ook Jeanne (mijn vrouw) hebben hen nog bezocht vanwege hun beider
verjaardagen. Ze waren zeer dankbaar voor het bezoek.
De heer Groeneweg heeft zich in het verleden (als kerkrentmeester) ingespannen voor het welzijn
van de toenmalige Gereformeerde Kerk. Zo was hij betrokken bij de bouw van de huidige
Opstandingskerk (een plaquette bij de hoofdingang verwijst nog naar hem). En heeft zeker nog meer
betekend voor onze kerkelijke gemeenschap.
Wij wensen zijn vrouw en verdere familie sterkte om dit verlies te dragen. En bidden dat de heer
Jaap Groeneweg zich geborgen weet in Gods Hand.
MEEUWIS GELEIJNS

De bloemengroeten in de dienst van 2 januari waren voor:
*Mevrouw H. van Willigen–van Driel, zij werd zondag 2 januari 87 jaar;
*Mevrouw E. Deters, zij werd maandag 3 januari 83 jaar;
*De heer C. Storm, hij werd dinsdag 4 januari 85 jaar;
*Annette Heinerman, als een steuntje in de rug in deze moeilijke periode.
JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl
o

Bedankberichtje van mevrouw Nel Appelo

Lieve mensen,
Het was hartverwarmend om te ervaren hoeveel
gemeenteleden met ons meeleefden na het overlijden van
onze bijzondere dochter en zusje Alie Appelo.
Het heeft ons goed gedaan te merken dat nog zoveel
mensen aan haar dachten, terwijl ze al bijna 10 jaar niet
meer naar de kerk kon komen.
Heel hartelijk dank voor alle lieve kaarten, brieven, bloemen
en telefoontjes. Het ga u allen goed!
Een warme groet van Nel Appelo

o

Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met een tekst uit het boekje
Medemens2. Medemens is een uitgave van Kerk in Actie (2011).
Hij wil ons als zijn bondgenoten
Zien is aandacht
voor alles wat we meemaken.
Het is dieper ingaan
op wat er in deze wereld gebeurt.
Zien is je bewust worden
van de noden van de mensen.

Het is ook zien dat onze maatschappij
armoede voortbrengt en in stand houdt.
Bewustwording is met velen
hardop meedenken
om de echte oorzaken van onrecht en miserie
in de wereld te ontmaskeren.
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