
 

 

 
       
 

 
 

In deze Nieuwsbrief: 
➢ Opstandingskerk beperkt open 
➢ Liturgie viering zondag 9 mei 2021, ds. Jacqueline van Marion gaat voor 
➢ Overlijdensberichten van de heer Kees Post en mevrouw Ineke Roepers-Staphorst  
➢ Aanmelden voor Hemelvaartsviering in de Opstandingskerk 
➢ Bloemengroeten van zondag 2 mei 
➢ Jaarrekening 2020 van het college van kerkrentmeesters 
➢ Gewijzigd beleid betaald parkeren rondom de Opstandingskerk 
➢ Twee activiteiten op woensdag: Koffiedrinken in de ochtend en wandelen in de avond 
➢ 24 mei (2e Pinksterdag) fietsen in Oisterwijk voor het ZWO-project 
➢ Tot slot. Deze week met een gedicht van Karel Eykman 

 
Nieuwsbrief 

Zondag 9 mei 2021  
 
o Opstandingskerk beperkt open 

De viering van deze zondag kan in de Opstandingskerk door maximaal 30 personen bijgewoond 
worden. Voorafgaande aanmelding voor deze dienst is niet nodig.  
Bij de dienst gelden de bekende coronaregels: handen wassen; 1.5 meter afstand; mondkapje op bij 
binnengaan van de kerk, het lopen naar de plaats en het uitgaan van de kerk; registratie van de 
namen; goede ventilatie is aanwezig. 

 

Online is de viering te volgen via de link op de homepage van de website www.pkn-tilburg.nl. 
Aanvang van de viering: 9.30 uur.  

 
o Liturgie zondag 9 mei 2021 

Voorganger: ds. Jacqueline van Marion 
Ambtsdrager(s): Hilda van der Plaats en Jeanne Geleijns 
Muziek: het blazerstrio, bestaande uit de heren Ad Spijkers op bariton, Leon van Grinsven op hoorn 
en Chris Meijer op cornet à piston. 
 
-Ambtsdragers komen naar voren 
-Welkom en korte mededelingen vanuit de gemeente 
-Aanvangslied : Lied 216, afwisselend muziek en door gemeente uitgesproken verzen 1,2,3 
-Bemoediging 
-Kyrië /Gloria: afgewisseld met gesproken verzen 1,2,3 /  4,5 van Lied 281  
-Aandacht voor de kinderen 
-Klik hier voor de werkbladen van de kindernevendienst 

       -Eerste lezing : psalm 33 
       -Lied: Zing als God je lief is  (opname in YouTtube) 
       -Evangelielezing : Joh 15 :9-17 

-Lied: Ubi caritas You tube 
-Verkondiging 
-Lied 791, afwisselend door blazerstrio en door gemeente uitgesproken verzen 1-6 
-Collecten; blazerstrio speelt tijdens de collecte ‘Recercate et Canzone 2’ van Paola Quagliati 1601 

 

Protestantse Gemeente 
te Tilburg en omstreken 

http://www.pkn-tilburg.nl/
werkbladen%20zondag%209%20mei%20Moeders%20in%20de%20bijbel.pdf


 

 
1. Diaconie via betaallink (iDeal), of via IBAN NL02 INGB 0003 4444 54 (DIAKONALE RAAD VD 

PROT GEMEENTE TILBURG EN GOIRLE o.v.v. diaconale  collecte 9 mei). Deze collecte is 
bestemd voor Stichting Noodzaak in Tilburg 

 

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

TILBURG EO o.v.v. collecte kerk) 
 

-Gebeden, afgewisseld met Oh Lord hear my prayer, door blazerstrio 
-Stil gebed   
-Onze Vader 
-Slotlied: aantal verzen van Lied 977 (lied van de maand), afwisselend muziek en gesproken woord  
-Zegen  
-Blazerstrio: Trio in F 2. Andante van Michel Rondeau. 

 
o Twee gemeenteleden overleden 

Op woensdag 5 mei 2021 overleed de heer Cornelis (Kees) Post, in de leeftijd van 80 
jaar. Kees was al enige tijd ziek en hij is thuis rustig overleden. Kees heeft zich 
gedurende vele jaren ingezet voor onze gemeente, onder andere als lid van de 
wijkraad Noord, als koster -samen met zijn vrouw Janke- in de Pauluskerk én in de 
Opstandingskerk, als ouderling-kerkrentmeester en tot het laatst als diaconaal 
medewerker, als lid van de oecumenische werkgroep Noord en als gastheer.  
Er wordt op zaterdag 15 mei 2021 afscheid genomen van Kees. Dit gebeurt op de 
natuurbegraafplaats ‘De Hoevens’ in Alphen in een besloten bijeenkomst. Namens 
onze gemeente leidt mevrouw Cissy Mohr de afscheidsdienst. Op zondag 9 mei 
gedenken we Kees in de kerkdienst met Lied 139: ‘Heer, die mij ziet zoals ik ben’. 
 
 
 

 Op dinsdag 4 mei 2021 overleed mevrouw Gesina Adolfina (Ineke) Roepers - Staphorst, in de 
leeftijd van 83 jaar. Zij woonde in Goirle en werd namens de wijkraad bezocht door Hannie 
Lampert.  
Op maandag 10 mei om 14.00 uur wordt in besloten kring afscheid genomen van Ineke Roepers. 
In de dienst van zondag 9 mei zal een Gedachteniskaars voor haar worden aangestoken. 

 
o Aanmelden nodig voor de Hemelvaartviering op donderdag 13 mei 2021 

Donderdag 13 mei is het Hemelvaartsdag. We vieren deze dag in SAGE-verband dit jaar in de 
Opstandingskerk. Leden van alle drie de gemeentes (Tilburg, Hilvarenbeek en Oisterwijk) kunnen 
zich voor deze dienst telefonisch (06-23993302) of via de mail (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl) 
aanmelden bij Anja Severijnen. We kunnen 30 kerkgangers ontvangen.  
Het wordt een eenvoudige, vesperachtige viering, die begint om 9.30 uur.  
ds. SIETSKE BLOK 

 
o De bloemengroeten in de dienst van zondag 2 mei waren voor: 

-de heer Louter, hij werd op vrijdag 29 april 87 jaar 
-de heer en mevrouw Sijbrings - Boelens, zij waren op 29 april 50 jaar getrouwd 
-mevrouw Nel van Haarlem, zij woont sinds een paar maanden in ‘Zonnehof’ 
JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl  

  
o Jaarrekening 2020 ter inzage op website 

De kerkenraad heeft in zijn vergadering  van 12 april jl. de jaarrekening 2020 van het college van 
kerkrentmeesters voorlopig vastgesteld. U kunt de jaarrekening online inzien. Op de homepage van 
onze website (www.pkn-tilnburg.nl) vindt 3 links naar stukken die de jaarrekening betreffen.  
U kunt de stukken ook opvragen via het e-mailadres kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl.  
Vragen, opmerkingen en eventuele bezwaren bij de jaarrekening kunt u tot 15 mei indienen bij 
Caroline Jones ch.jones@home.nl). 

 

Kees Post 
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o Gewijzigd parkeerbeleid rond Opstandingskerk  
Vanaf 1 mei wordt het betaald parkeren 
uitgebreid tot het hele gebied vanaf de Ringbaan 
West tot aan de Academielaan. Dit geldt dus ook 
voor de straten rondom de Opstandingskerk. 
Het kaartje toont de bestaande zone voor 
betaald parkeren (groen) waaraan de nieuwe 
(blauwe) zone wordt toegevoegd. Het betaald 
parkeren geldt van maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 15.00 uur. 
Dagelijks rijden de scanauto’s. 
TRUUS LINKELS  

 
 
 
o Twee activiteiten op woensdag 12 mei: 

➔ Koffiedrinken op de woensdagochtend, van 10.00-11.30 uur. 
‘Op gepaste afstand kunnen we elkaar weer ontmoeten.  
We vragen wel of iedereen die wil komen dit van tevoren wil doorgeven, zodat we weten hoeveel 
mensen we kunnen verwachten. 
Tot ziens weer bij de koffie!’  
NELLY BONIS, 013 5343504 of 06 18193673 
 
➔ Emmaüswandelingen, coronaproof elkaar ontmoeten. 
Tussen Pasen en Pinksteren – de verschijningen van de Heer. 
Een Emmaüswandeling is gebaseerd op het verhaal uit de Bijbel waar twee mensen samen oplopen 
van Jeruzalem naar het dorpje Emmaüs en Jezus aan hen verschijnt (Lucas 24:13-32). 
We ontmoeten elkaar op woensdagavond half 8 bij de kerk. We maken een ruime kring (natuurlijk 
met gepaste 1,5 meter afstand) en een van ons leest een Bijbeltekst over een verschijning van Jezus 
aan zijn volgelingen. In de 7 weken tussen Pasen en Pinksteren lezen we 7x zo’n 
verschijningsverhaal. Daarna maken we in tweetallen een wandeling van een half uur. Tijdens de 
wandeling kan een gedeelte in stilte worden gelopen. Je kunt ook besluiten om even lekker op een 
bankje te zitten en / of van de stilte en de omgeving te genieten. Je deelt met elkaar wat de gelezen 
tekst bij je naar boven brengt. Na een half uur komen we terug in de kring en sluiten onze 
ontmoeting af (rond half 9). 
Van harte nodigen wij jullie uit om mee te doen aan de Emmaüswandelingen. 
Woensdagavond 5 mei van 19.30 – 20.30 uur is de eerstvolgende wandeling. 
We zien elkaar bij de kerk (de kerk is niet open). 
THEO V.D. SANDEN EN ATIE DE VOS 
 

24 mei (2e Pinksterdag) fietsen in Oisterwijk voor het ZWO-project 
Op tweede Pinksterdag (maandag 24 mei 2021) organiseert de ZWO/diaconie weer een 
fietstocht om geld in te zamelen voor ons gezamenlijke Kerk-in-Actieproject in Moldavië. 
Tussen 13 uur en 16 uur kunt u starten vanaf de kerk op een afgesproken tijdsstip. U kunt weer 

kiezen uit een korte afstand en een lange afstand. Onderweg krijgt u wat opdrachten mee. 
Bovendien is er een prijsje te winnen. We vragen € 5,- (meer mag ook) per routebeschrijving. 
➔ Wilt u zich laten inschrijven als deelnemer van de tocht? Stuur dan voor 20 mei een mailtje naar 

zwo-oisterwijk@hotmail.com of bel 06 21656126 (telefoonnummer Marieke Traksel).  
➔ fietstocht.docx. :via deze link leest alle verdere informatie. 
➔ U kunt ook bijdragen zonder mee te fietsen via NL02RABO 0373 7362 66 t.n.v. Diaconie 

Protestante kerk o.v.v. fietstocht op 24 mei 2021. 
➔ Bij slecht weer wordt de fietstocht uitgesteld. 

HANS ZAAIJER, JANTSJE BAKKEREN EN MARIEKE TRAKSEL 
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o Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week.  Deze week met een gedicht van Karel 
Eykman – uit de bundel ‘Een knipoog van u zou al helpen’ – bij psalm 139, het lied waarmee we in 
de dienst van deze zondag Kees Post gedenken. 
 

Die mij door en doorheeft 
 
Ik laat me niet gauw kennen 
want zo ben ik niet. 
En wat ik wel ben 
gaat niemand wat aan. 
Zo iemand ligt mij niet 
aan wie ik ziel en zaligheid toevertrouw 
ik zou niet weten wie dat zou kunnen zijn. 
 
Maar dan te weten dat er een is 
die mij door en doorheeft 
die mij door en doorziet 
die mij doorlicht door merg en been 
tot in mijn nieren, tot op het bot, 
dwars door mij heen, tot in het hart. 
Zo één, wie zou dat kunnen zijn? 
 
Om dan te weten dat er een is 
die mij vierkant uitlacht 
als ik stoer doe, als ik opschep 
die een hand legt op mijn schouder 
als ik me opwind, als ik kwaad ben 
of diepbedroefd en dat niet wil laten zien. 
Zo één, zou hij dat kunnen zijn? 

 
 
 
 
 

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)   
  

 Website http://www.pkn-tilburg.nl  
 http://www.facebook.com/pkn.tilburg.opstandingskerk 

 
Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: NL54 INGB 0003 7000 83  
Rekeningnummer Diaconie: NL02 INGB 0003 4444 54 
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