Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken

Nieuwsbrief
Zondag 10 september 2017
voedsel en drinkwater.
Eredienst van zondag 10 september 2017

Voorganger: ds. Ruth Jellema

Uitnodiging voor de
Startzondag /
kerkproeverij op 17
september. U leest
hierover meer in deze
Nieuwsbrief.
U komt toch ook?

Lezingen: Jesaja 33: 2-10 en Lucas 10: 23-37
Muzikale begeleiding: het blazerstrio Ad Spijkers op bariton, Leon van
Grinsven op hoorn en Chris Meijer op cornet à piston.
Voorafgaand aan de dienst oefenen zij Lied 982: 1 met de gemeente.
Tijdens de collecte spelen zij Alleluia van Alessandro Constantini,
arrangement John Marcellus.
Bij het uitgaan spelen zij Trumpet Tune van Henry Purcell.
Plaats van samenkomst: Opstandingskerk. Aanvang: 9.30 uur
Adres: Professor Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC Tilburg
Er is oppasdienst en kindernevendienst.
De 1e collecte is bestemd voor de diaconie
De 2e collecte is bestemd voor onze gemeente
Nieuw kerkbord bij ingang van de kerk

Opbrengst collecten zondag 3 september 2017
1 collecte, bestemd voor het diaconale werk in onze gemeente
2e collecte, bestemd voor het werk in onze gemeente
Aantal kerkgangers
e

€ 130,60
€ 142,65
88

De bloemen uit de dienst van zondag 3 september zijn, met een hartelijke en bemoedigende groet
van de gemeente, gebracht naar mevrouw J. Brun. Zij woont in Goirle.

Uitnodiging Startzondag / Kerkproeverij.

Uitnodiging Startzondag / Kerkproeverij
Ook benieuwd hoe anderen nu onze kerkdiensten beleven en hoe het hen 'smaakt'? De Startzondag
op zondag 17 september vullen we in als Kerkproeverij. Een landelijke actie vanuit de Raad van
Kerken, die vandaag, 1 september, zijn 'kick-off' beleefde. Wij delen voor onze 'kick-off'
uitnodigingskaarten uit zondag. Voor u, voor jou, om mensen uit te nodigen om hen eens te vragen of
ze eens mee willen komen naar de kerk, om te vertellen hoe zij de dienst beleven. Daar kunnen wij
veel van leren.

Kom je deze of volgende week niet in de kerk, maar wil je wel iemand uitnodigen, gebruik dan deze
tekst die op de uitnodigingskaarten staat:
Beste
Samen met anderen ga ik wel eens naar de kerk.
Dat is voor mij belangrijk en daarom wil ik dat graag delen.
Graag nodig ik je uit om een keer met me mee te gaan.
Op zondag 17 september is er in onze kerk een ‘kerkproeverij’.
Speciaal voor gasten om eens aan een kerkdienst te ‘proeven’,
omdat we heel erg benieuwd bent hoe jij het vindt 'smaken'.
Het is een korte viering met koffie/thee en iets lekkers na afloop.
Ik zou het erg leuk vinden om dan nog even met je na te praten over de kerkdienst.
Hoe komt het op je over en wat kun je er wel/niet mee?
Daar kunnen wij veel van leren!
Ga je mee?
Adres van de kerk: Professor Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC Tilburg
Je vindt meer over onze kerk op www.pkn-tilburg.nl
Met een hartelijke groet,
ds. Ruth Jellema en ds. Otto Grevink

Heel Tilburg bakt voor de Kerkproeverij?
Natuurlijk willen we onze gasten warm onthalen, met een fijne kerkdienst en warme woorden. En we
willen graag met hen napraten onder het genot van koffie, thee en wat lekkers erbij. Wie zou er iets
willen bakken om onze gasten en onszelf een nog lekkerder Kerkproeverij te bezorgen, die naar meer
smaakt?
Meld je dan bij ds. Ruth Jellema (r.jellema@pkn-tilburg.nl) of ds. Otto Grevink (o.grevink@pkntilburg.nl)

Zingen in Zonnehof. Maandag 11 september a.s. is er weer ‘Zingen in Zonnehof’, van 15.00 – 16.00
uur. Iedereen is van harte welkom. Adres: Prof. Gimbrerelaan, de zij-ingang.
Fotoalbum emeritaat ds. Dick Penninkhof. Een aantal weken geleden hebben Jessica Hagoort,
Guus van Es en Abje van Andel een fotoalbum aangeboden aan Atie de Vos. In het album staan
foto’s van het emeritaat van ds. Dick Penninkhof, zowel van de bijeenkomst op 11 maart als van de
viering en receptie op 13 maart 2016. Het album is samengesteld door Guus van Es uit een selectie
van foto’s gemaakt door Alex Beekmans en Serge Hagoort.
Een tweede exemplaar van het album ligt op de zondagen 3 en 10 september in de groene zaal
zodat een ieder die dat wil de foto’s ook kan bekijken.
Zaterdag 16 september 2017: Vredeswandeling. Thema: Stad zonder grenzen.
Op zaterdag 16 september wordt in Tilburg een vredeswandeling gehouden in het kader van de
aktie Walk of Peace die landelijk wordt gecoördineerd door vredesorganisatie PAX. Op talloze
plaatsen in Nederland wandelen mensen op die dag voor de vrede. De wandeling in Tilburg vindt
plaats onder het thema Stad zonder grenzen. Beginnend bij de Petrus en Pauluskerk (als PAX
Ambassade van Vrede) aan de Vierwindenlaan wandelen we door Tilburg met een oog voor alle

grenzen die we onderweg passeren. Die grenzen zijn in eerste
instantie geografisch, maar ze krijgen vaak ook een
geestelijke en culturele betekenis. Als afscheiding tussen rijke
en arme buurten, woonwijken en zakencentra, oude en
nieuwe stadsdelen, parochies en geloofsgemeenschappen.
Grenzen kunnen inperken, maar ook ruimte geven. Vrede
ontstaat waar grenzen worden overstegen, maar misschien
ook wel waar ze juist worden gerespecteerd. Zo gaan we op
16 september in deze vredeswandeling op zoek langs de
grenslijnen in Tilburg om ons te bezinnen op wat die grenzen
in de stad ons te zeggen hebben.
Praktische info: Aanmelding vooraf onnodig.
Deelname is gratis.
Vertrek om 09.00 uur vanaf het kerkplein Vierwindenlaan.
Onderweg houden we ook halt voor een kopje koffie of thee.
Om 12.00 uur ben je weer terug op het kerkplein aan de Vierwindenlaan.
NB. Deze wandeling komt in de plaats van de P&Pwandeling van 16 sept. zoals in De Leidraad
aangekondigd.
Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met een uitspraak van Henri
Nouwen, gelezen in Deel je leven, inspiratie voor elke dag. Een uitgave van de Protestantse Kerk in
Nederland.
‘De basis van het menselijk bestaan is dat wij, ieder afzonderlijk, geliefd zijn’.

Overzicht activiteiten in de komende week
Datum en
aanvangstijd
Maandag 11 september 2017
Vanaf 14.45 uur
Woensdag 13 september 2017
10.00-11.30 uur
Zondag 17 september 2017
Aanvang : 16.00 uur. De kerk is
open vanaf 15.30 uur.

Activiteit
Zingen in Zonnehof
Zingen van 15.00 – 16.00 uur
Koffieochtend / inloopochtend
Koffie, thee en ruimte voor
gesprek
In een bijzondere Taizéviering wordt
herdacht dat 500 jaar geleden Maarten
Luther met zijn 95 stellingen de
Reformatie inleidde. Zie verder:
www.taizeindenbosch.nl

Locatie,
Bijzonderheden
Prof. Gimbrerelaan,
zij-ingang
Opstandingskerk
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Grote Kerk ,
Kerkstraat 20 , 5211
KG Den Bosch

Overzicht activiteiten verder in de tijd
Datum en aanvangstijd

Activiteit

Donderdag 5 oktober 2017
20.00 uur

Twee lezingen in het kader van 500 jaar
Reformatie door Mgr. Dr. Gerard de
Korte en door Dr. Klaas van der Zwaag,
historicus, theoloog en filosoof

Locatie,
bijzonderheden
Stadstuin Theresia
Theresiastraat 15 a,
5041 BG Tilburg

Zaterdag 7 oktober 2017
Zaterdag 14 oktober 2017
15.30 uur

Zaterdag 28 oktober 2017
13.30-16.30 uur

Zaterdag 11 november 2017
20.30 uur

Kerkenradendag 2017 voor de KR-leden
van Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg
Project ‘Luther in de Elckerlyc’ (2 films,
aperitief, diner met tafelgesprek).
Prijs € 27,50

Dienstenveiling in Oisterwijk. Opbrengst
is voor het ZWO-project van de
Dalitkinderen
Meer info: zie website
‘Die Schöpfung’ van Joseph Haydn,
Concert door Hasselts Gemengd Kapelle
Koor e.a.uitvoerenden. Zie verder
www.cantiqua.nl/kaartverkoop

Tilburg,
Opstandingskerk
Cultureel centrum
Elckerlyc
Hilvarenbeek.
Informatie en
aanmelding:
ineke.vanloon396@g
mail.com
‘De Voorhof’, naast
de kerk.
Kerkstraat 64
5061 EK Oisterwijk
Concertzaal Tilburg

Scriba / Kerkelijk Bureau: telefoon 013-5711906 of e-mail (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl ).
Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met ds. Ruth Jellema, telefoon 06-2284 1257. E-mail:
r.jellema@pkn-tilburg.nl
Ds. Otto Grevink is bereikbaar via e-mail: o.grevink@pkn-tilburg.nl
of per telefoon 06-30565951 / 0416-349952
Website www.pkn-tilburg.nl
www.facebook.com/pkn.tilburg.opstandingskerk
App Protestant Tilburg. Te downloaden in de Play Store
Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: IBAN NL54 INGB 0003 7000 83
Rekeningnummer Diaconie: IBAN NL02 INGB 0003 4444 54
Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl

