Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken

Nieuwsbrief
Zondag 11 februari 2018
Volgende week zondag, 18 februari.
Zondag 18 februari is er, naast de Taizéviering die om 16.30 uur begint, ook op de vertrouwde tijd van
9.30 uur een samenkomst. Het is een Viering van woord en gebed; thema ’Franciscus van Assisi’.
De viering wordt verzorgd door ambtsdragers. Wouter van der Meiden zorgt voor de muzikale
begeleiding.

Eredienst van zondag 11 februari 2018
Voorganger: ds. Siets Nieuwenhuizen
Lezingen: 2 Koningen 5: 1-3; 9-15b en Marcus 1: 40-45
Muzikale begeleiding: het blazersduo Ad Spijkers op bariton en Chris Meijer op cornet à piston.
Vooraf oefenen zij met de gemeente het Kyrie van Lied 299d ‘Wij hebben op de fluit gespeeld’ uit
Alles wordt nieuw.
Het muzikaal intermezzo is ‘Tien melaatsen’ van Wim ter Burg.
Tijdens de collecte spelen zij ‘That God is great’ van G.F. Handel in een arrangement van Lionel
Lethbridge.
Bij het uitgaan spelen zij een ‘Rondeau’ van Chédeville L'ainé (± 1730).
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 het diaconale werk in onze gemeente
De 2e collecte is bestemd voor de eigen kerk

Opbrengst collecten zondag 4 februari 2018
1 collecte, bestemd voor Kerk in Actie ‘Visserijslaven in Ghana naar huis’
2e collecte, bestemd voor de eigen gemeente
Aantal kerkgangers
e

€ 207,00
€ 125,45
105

De bloemen uit de dienst van zondag 4 februari zijn, met een hartelijke en bemoedigende groet van
de gemeente, gebracht naar mevrouw Nel van Haarlem; haar gezondheid laat ernstig te wensen
over. Er waren ook bloemen voor mevrouw Rika Meijlink. Zij herstelt van een operatie.
GEEN Zingen in Zonnehof. In verband met carnavalsfestiviteiten vervalt deze maand het Zingen in
Zonnehof.

Actie Kerkbalans 2018
Actie Kerkbalans loopt ten einde. Is uw toezegging voor 2018 nog niet opgehaald? U kunt dan de
envelop gratis verzenden naar Antwoordnummer 60164, 5000 VB Tilburg.
Voelt u zich betrokken bij onze gemeente? Is de kerk voor u ook een plek van
ontmoeting en inspiratie? U kunt ook bijdragen zonder een toezegging te
doen. U kunt uw bijdrage ook overmaken. Gebruik daarvoor het
rekeningnummer
NL54 INGB 0003 7000 83 t.n.v. Protestantse Gemeente te Tilburg e.o., onder
vermelding van Kerkbalans 2018.
Voor meer informatie: zie de homepage van onze website www.pkn-tilburg.nl
HERINNERING. Binnenkort: boek over de geschiedenis van de Hervormde Gemeente van Tilburg
en Goirle
Beste lezer van deze nieuwsbrief,
Dit jaar komt in samenwerking met uitgeverij Boekscout het boek met de voorlopige titel ‘Een
dag in Uwe voorhoven’ uit. Dit boek gaat over de geschiedenis van de Hervormde Gemeente van
Tilburg en Goirle van 1629 tot en met 2004.
Om de uitgever te helpen met de verzending van een promotiemailing, zijn we op zoek naar de emailadressen van een selecte groep mensen die mogelijk interesse heeft in dit boek. Deze mailing
wordt verstuurd op het moment dat het boek beschikbaar is. Jij wordt dus als eerste op de hoogte
gesteld van de verschijning.
Je e-mailadres wordt eenmalig gebruikt voor het verzenden van de promotiemailing voor het boek. Je
zit nergens aan vast en het wordt ook niet voor andere doeleinden gebruikt. Dat ligt zo ook
contractueel vast met Boekscout. Bedenk wel dat we pas net gestart zijn, het kan dus enige tijd duren
voordat de promotiemail wordt verzonden.
Als je deze promotiemailing van Boekscout wilt ontvangen, laat me dat dan even weten, zodat wij je
e-mailadres aan de uitgever kunnen doorgeven. Stuur daarvoor een kort mailtje naar het volgende emailadres: erik.mentink.73@gmail.com. Geef in het mailtje met onderstaande zin duidelijk aan dat je
toestemming geeft:
Ja, ik geef toestemming voor gebruik van mijn e-mailadres voor het toezenden van een eenmalige
promotiemailing.
Met vriendelijke groeten,
PIM VAN DER KUIJLEN EN ERIK MENTINK

Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met de woorden van Lied 1006
‘Onze Vader in de hemel’ uit het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk.
Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen.
Geef dat alle mensen weten: zoals U is er maar één.
Doe ons telkens weer geloven in een wereld zonder pijn,
in uw rijk dat eens zal komen en dat soms te zien kan zijn.
Help ons samen goed te leven en te doen wat U graag wilt.
Geef ons elke dag te eten tot de honger is gestild.
En vergeef ons wat we fout doen, net als wij niet blijven staan
bij de fouten van een ander, maar weer samen verdergaan.
Help ons om te zien wat goed is en wat slecht is, boos of naar.
Geef dat wij het juiste kiezen, dat we goed zijn voor elkaar.
Onze Vader, wij geloven, dat u onze wereld leidt.
Met uw licht helpt U ons verder.
Hier en nu en straks. Altijd.
Amen.

Overzicht activiteiten in de komende weken
Datum en aanvangstijd

Activiteit

Maandag 12 februari 2018

GEEN Zingen in Zonnehof i.v.m. de
carnavalsfestiviteiten in Zonnehof
Filmavond van het Ronde Tafelhuis en
de bibliotheek. Film: Demain tout
Commence

Dinsdag 13 februari 2018
Aanvang 19.30 uur
Reserveer via
inof@rondetafelhuis.nl
Woensdag 14 februari 2018
10.00-11.30 uur
Donderdag 15 februari
Aanvang 20.00 uur,
gratis toegang

Koffieochtend / inloopochtend

Studieavond met Peter Pellemans,
spreker voor Christenen voor Israël.
Het onderwerp waarover hij spreekt is:
Waarom Jeruzalem?

Woensdag 21 februari 2018
10.00-11.30 uur

Koffieochtend / inloopochtend

Donderdag 22 februari 2018
Aanvang: 20.00 uur
Na elke MUZIKALE VERSTILLING is er
koffie en thee
en tijd om elkaar te ontmoeten
(tot ca. 21.00u).

Het koor Katharsis verzorgt vijf MUZIKALE
VERSTILLINGEN in de Veertigdagentijd.
Er zijn vijf intrigerende thema’s:
-Back to basics (22 februari)
-Human eye (1 maart)
-Sound of silence (8 maart)
-Let it go (15 maart)
-I say sorry (22 maart)
Koffieochtend / inloopochtend

Woensdag 28 februari 2018
10.00-11.30 uur
Maandag 12 maart 2018
Inloop vanaf 14.00 uur

Zingen in Zonnehof. Thema ‘op weg
naar het Paasfeest’
Zingen van 14.30 – 16.30 uur

Locatie,
bijzonderheden

Verhalenhuis,
Wagnerplein 101,
5011 LR Tilburg
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Ontmoetingskerk,
Diederikdreef 14
5046 GT Tilburg

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Plaats: Studio Elim,
Schiphollaan 30,
Tilburg

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Prof. Gimbrerelaan,
zij-ingang
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