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SAGE-carrouseldiensten
De carrouseldiensten van 2019 zijn vorige week begonnen. In deze reeks van drie
diensten gaan de voorgangers van de Protestantse Gemeenten in Hilvarenbeek,
Oisterwijk en Tilburg beurtelings voor in de drie gemeenten. Ze starten in hun eigen
gemeente. Het is een uiting van de samenwerking die we als gemeenten met elkaar
hebben opgezet (SaGe) om met elkaar wegen te zoeken voor de toekomst van de
kerk in onze regio. Dit jaar is het thema: ‘Een sprankelend gesprek’.
In de Opstandingskerk ziet het schema er als volgt uit:
3 febr. Koning David vertelt een spiegelverhaal

ds. Otto Grevink

10 febr. De Syro-Fenicische vrouw gaat in gesprek met Jezus ds. Winada de Vroe uit Oisterwijk
17 febr. Abraham onderhandelt met God over Sodom en Gomorra ds. Annemarie Hagoort uit Hilvarenbeek

Eredienst van zondag 10 februari 2019
Tweede van de drie carrouseldiensten
Voorganger: ds. Winanda de Vroe
Lezing(en): Psalm 40: 1-4 en Marcus 7: 24-30
Thema: In gesprek in gesprek over kruimels
Muzikale begeleiding: Wouter van der Meiden
Er is oppasdienst, kindernevendienst en brug

D

De 1e collecte is bestemd voor het diaconale werk in onze gemeente
De 2e collecte is bestemd voor Catechese en Educatie: Eigentijdse catechesematerialen
Toelichting: Er is veel te leren over het christelijk geloof en wat dat betekent voor jouw leven. Toch is het niet
altijd makkelijk om jongeren mee te nemen op deze mooie ontdekkingsreis. Om catecheten hierbij te
ondersteunen ontwikkelt JOP, Jong Protestant, het catechesemateriaal ‘Overhoop’. Alle belangrijke
basisthema’s komen aan de orde, zoals doop, avondmaal, wat gebeurt er in de kerkdienst en hoe weet je
dat het christelijk geloof ‘waar’ is? De creatieve en interactieve werkvormen sluiten goed aan bij de
leefwereld van jongeren. Zij maken bijvoorbeeld een instastory over Jakob en organiseren met andere
gemeenteleden een maaltijd. Het materiaal is gratis toegankelijk via jop.nl. Collecteer mee, zodat jongeren
blijven leren over het christelijk geloof op een manier die bij hén past.

Plaats van samenkomst: Opstandingskerk
Adres: Prof. Cobbenhagenlaan 8 / hoek Waringinlaan, 5037 DC Tilburg
De bloemen uit de dienst van zondag 3 februari zijn, met een hartelijke en bemoedigende groet
van de gemeente, gebracht naar de heer Gerard van Alewijk. Het echtpaar Heijnekamp ontving
eveneens bloemen; dit i.v.m. hun 60-jarig huwelijk.

Zingen in Zonnehof. Maandag 11 februari is er weer ‘Zingen in Zonnehof’, van 15.00 – 16.00 uur. U
kunt vanaf 14.30 uur inlopen. Het zingen vindt plaats in ‘de Salon’, te bereiken via de zij-ingang.
Ontmoeting jongvolwassenen
Vorige week kwamen 10 jongvolwassenen (twintigers en begin dertigers) af op onze uitnodiging om
eens met elkaar te kijken hoe ze deel uit willen maken van onze gemeente en wat ze met elkaar
willen doen. Het was een heel positieve avond. Iedereen was verrast door het aantal waarmee we
samenkwamen. We spraken een volgende ontmoeting af en wisselden vooral positieve ervaringen
uit over onze gemeente, waar ze zich in thuis voelen. Kerkgangers hebben vorige week gezien dat
een aantal met elkaar naar de kerk kwam. Ze voelen zich altijd warm onthaald.
Eén observatie mijnerzijds: de groep spreekt heel positief over ook actief iets doen in de gemeente,
maar: laat dan vooralsnog aan hen over. De verleiding is groot hen voor allerlei zaken te benaderen.
Maar dan komen mensen niet automatisch op de juiste plek en kunnen we ze juist weer verliezen.
Áls ze iets willen doen, komen ze daar in onze gesprekken wel mee. Het is een goed principe om iets
te vinden dat bij mensen past en niet andersom. Zo bouwen we duurzaam aan onze gemeente. Voor
meer info kunnen andere jongvolwassenen en anderen bij mij terecht.
DOMINEE OTTO, o.grevink@pkn-tilburg.nl, 06-30565951
Actie Kerkbalans en bijdrage diaconale projecten 2019
De jaarlijkse actie Kerkbalans is voorbij. Bij velen is de antwoordenvelop weer opgehaald; anderen
hebben hun toezegging via het antwoordnummer naar ons toegestuurd. Peter Groenenboom, de
bijdrage-administrateur, is deze weken druk met het invoeren van uw toezeggingen in het daarvoor
bestemde systeem.
In het geval uw toezeggingsformulieren niet zijn opgehaald opgehaald, kunt u deze versturen (geen
postzegel nodig) in de antwoordenvelop die u bij de brief heeft ontvangen.
Verzoek van de diaconie. Wij zijn op zoek naar een damesfiets en een goed
werkende laptop voor een gemeentelid dat het even niet zo breed heeft.
Als u haar kan helpen heel fijn, neemt u dan even contact op met mij op .
Namens de diaconie HANS BONIS, tel. 06-1220 8364

Opbrengst collecten januari 2019
6 januari
13 januari
20 januari
27 januari

Diaconie
€ 275,00
Diaconie
€ 65,00
diaconie
€ 84,95
avondmaal/sop en zeep € 132,55
Diaconie
€ 118,23

Eigen gemeente
Eigen gemeente
Oecumene

€ 212,40
€ 62,37
€ 86,80

Aantal
kerkgangers
200
60
79

JOP

€ 162,25

110

Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met het slotlied van de dienst
van deze zondag: Als schrijnend onrecht mensen snoert (uit Zingenderwijs 5, op melodie van psalm
68).
1 Als schrijnend onrecht monden snoert,
meedogenloos op mensen loert,
kunnen wij niet meer verder.
Verweesde mensen gekleineerd,
verdwaasde moeders genegeerd,
kinderen zonder herder.

Tegen de brute wereld in
hopen wij op een nieuw begin
waar iedereen mag leven.
Wij zingen boven onze macht
op hoop van zegen deze nacht
de toekomst te beleven.

2 Waar woorden waardeloos verwaaid
en wanhoop ligt rondom gezaaid,
groeit zingen uit tot bidden.
Daarom verzuchten wij vandaag:
kom uit de hemel naar omlaag,
o God, kom in ons midden.

Kom tot ons in dit late uur.
Verschijn in lichtglans en in vuur,
opdat wij vieren mogen:
God, die met ons wil samen zijn
een lichtend licht voor groot en klein,
om ons bestaan bewogen.

Overzicht activiteiten in de komende weken
Datum en aanvangstijd

Activiteit

Maandag 11 februari 2019
15.00-16.00 uur
Woensdag 13 februari 2019
10.00 uur-11.30 uur
Woensdag 20 februari 2019
10.00 uur-11.30 uur

‘Zingen in Zonnehof’
Inloop vanaf 14.30 uur
Koffieochtend / inloopochtend
Koffieochtend / inloopochtend

Locatie,
bijzonderheden
Zaal ‘de Salon’, Prof.
Gimbrèrelaan, zij-ingang
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

KOPIJ voor de Nieuwsbrief inleveren: uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur
Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl
Kerkelijk Bureau: telefoon 013-5711906 of e-mail (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl).
Tijdelijk: voor pastorale vragen kunt u contact opnemen het Kerkelijk Bureau (zie hierboven)
Voor uitvaarten kunt u contact opnemen met mw. Cissy Mohr, tel. 06-44718287
ds. Otto Grevink is bereikbaar via e-mail: o.grevink@pkn-tilburg.nl
of per telefoon 06-30565951 / 0416-349952
Werkdagen: maandag, donderdag, vrijdag (op andere dagen verminderd bereikbaar)
ds. Dirk Jan Bierenbroodspot, is bereikbaar via e-mail: d.j.bierenbroodspot@gmail.com
of per telefoon 06-15895892
Werkdagen: maandag en woensdag
Website http://www.pkn-tilburg.nl
http://www.facebook.com/pkn.tilburg.opstandingskerk
Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: IBAN NL54 INGB 0003 7000 83
Rekeningnummer Diaconie: IBAN NL02 INGB 0003 4444 54

