Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken

Nieuwsbrief
Zondag 11 maart 2018
4e zondag van de Veertigdagentijd
Eredienst van zondag 11 maart 2018
Voorganger: ds. Ruth Jellema
Lezingen: Jozua 4:19-24 en 5:10-12 en Johannes 6:1-15
Thema: Genoeg voor iedereen
Muzikale begeleiding: Wouter van der Meiden
Plaats van samenkomst: Opstandingskerk , aanvang: 9.30 uur
Adres: Professor Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC Tilburg
Er is oppasdienst en kindernevendienst
Het thema in de veertigdagentijd van de Kindernevendienst is 'Ik zorg voor jou'. Het object dat
steeds meegaat is een EHBO-tas.
Het S PA A R P R OJ E C T is dit jaar voor de Stichting Muziekids.
Toelichting: De positieve werking van ‘muziekbeleving’ bij
ziekte is inmiddels alom bekend. Het luisteren naar
muziek en het maken van muziek hebben krachtige en
duidelijk aantoonbare resultaten. Van een simpele lach,
een positief gevoel, minder stress tot het afnemen van
pijn. Muziek kan in niet geringe mate bijdragen tot
herstel. Stichting Muziekids wil daarom de mogelijkheid creëren om kinderen tijdens
het verblijf in een ziekenhuis kennis te laten maken met het zelf maken en spelen,
beluisteren en beleven van muziek.
Dat gebeurt door ervaren muziekdocenten, in een volledig daartoe ingerichte fraaie
muzikale ruimte: ‘De Muziekids Studio’, maar ook bij kinderen op bed. Omdat dit niet
door de ziekenhuizen betaald wordt, niet door de gezondheidszorg verstrekt wordt en
niet van overheidswege gesubsidieerd wordt, is Muziekids afhankelijk van donaties,
giften, sponsoring en fondsenwerving.
Wat Muziekids doet past als spaardoel helemaal bij het thema van ons 40-dagenproject
‘Ik zorg voor jou’. Het is iets prachtigs, iets hartverwarmends, iets … dankbaars! Dáár
gaan wij voor: De Muziekids!
DOE JE MET ONS MEE?
Je vindt de spaarbuizen voor je donatie elke viering bij de glazen deuren!
Alvast bedankt

DE KINDERNEVENDIENST

De 1e collecte is bestemd voor het diaconale werk in onze gemeente
De 2e collecte is bestemd voor de eigen kerk
Plaats van samenkomst: Opstandingskerk , aanvang: 9.30 uur
Adres: Professor Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC Tilburg
Opbrengst collecten zondag 4 maart 2018
1 collecte, bestemd voor het ZWO-project voor de Dalits in India
2e collecte, bestemd voor de eigen gemeente
Aantal kerkgangers
e

€ 93,72
€ 74,80
86

De bloemen uit de dienst van zondag 4 maart zijn, met een hartelijke en bemoedigende groet van de
gemeente, gebracht naar mevrouw Hannie Gakeer. Zij is verhuisd naar ‘de Hazelaar’. Als blijk van
meeleven waren er ook bloemen voor mevrouw Atie de Vos.
Uitnodiging Vastenmaaltijd
Op dinsdag 20 maart organiseren de Protestantse Gemeente Tilburg en Ekklesia Tilburg een maaltijd
in de vastentijd. De avond begint om 18:00 uur en eindigt rond 21:00 uur. Er is soep, brood en fruit.
Er wordt een korte uitleg gegeven over het project De Pollepel van Stichting Poels in Tilburg.
Daarna zijn er gesprekken in kleine groepen over één van de thema's: vasten, lijden en opstanding.
Aan de hand van een fragment uit de bijbel en een aantal vragen, praten we door over deze
onderwerpen.
Je kunt zelf kiezen bij welk thema je aansluit.
Er wordt een kleine, vrijwillige bijdrage gevraagd voor de onkosten en een warm aanbevolen
bijdrage voor De Pollepel. Opgeven kan tot en met zondag 18 maart bij Ruth Jellema of Jan Glorius
of door je naam op de intekenlijst te zetten die achter in de kerk ligt.
RUTH JELLEMA r.jellema@pkn-tilburg.nl of 06-22841257

Overzicht vieringen, bijeenkomsten, uitvoeringen in de Goede Week (25 – 31 maart)
Vrijdag 23 maart
20.00 uur
Zondag 25 maart
9.30 uur
Zondag 25 maart
16.30 uur
Maandag 26 maart
14.30 uur
Donderdag 29 maart
10.30 uur
Donderdag 29 maart
20.30 uur
Vrijdag 30 maart 18
20.30 uur
Zaterdag 31 maart
21.30
Zondag 1 april
9.30 uur

Passieconcert TCGK
o.l.v. René Dentro
Palmpasen
Passieviering
Paasviering in de Hazelaar
Oecumenische paasviering in
‘Zonnehof’
Witte Donderdag-viering
samen met Ekklesia
Goede Vrijdag-viering
samen met Ekklesia
Stille Zaterdag
viering verzorgd door Ekklesia
Eerste Paasdag
voorganger ds. Otto Grevink

Kapel ‘Notre dame’, Sint
Oloflaan 1, 5037 EP Tilburg
Opstandingskerk
ds. Otto Grevink
Opstandingskerk
ds. Ruth Jellema
Voorganger: kand. A.H.van
Mourik uit Sprang Capelle
Voorgangers: ds. R. Jellema en
pastor H. Strijards
Opstandingskerk
Opstandingskerk
Opstandingskerk
Opstandingskerk

Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met een gebed dat hoort bij de
Biddag voor Gewas en Arbeid (14 maart 2018),uit de ‘Liturgiegids 40dagentijd’, uitgegeven door
Kerk in Actie, 2018.
Gebed
Wij komen bij U, Schepper van hemel en aarde,
die ons in de rijkdom van de schepping geeft wat wij nodig hebben.
Wij bidden U dat er voldoende geoogst mag worden,
zodat er voor iedereen genoeg is.
en dat we leren delen met hen bij wie de oogst ontbreekt.
Zegen het werk van onze handen,
dat ons werk mag dienen tot zegen voor alle mensen.
Zodat er voor ons en voor de mensen om ons heen
een rechtvaardige maatschappij is,
met voldoende voedsel en een veilige plaats voor iedereen.
AMEN
Overzicht activiteiten in de komende weken
Datum en aanvangstijd

Activiteit

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
Koffieochtend /inloopochtend

Woensdag 14 maart 2018
10.00-11.30 uur
Zondag 18 maart 2018
14.30 uur

Stabat Mater van Haydn door Hasselts
Gemengd Kapelle Koor

Dinsdag 20 maart 2018
18.00-21.00 uur

Vastenmaaltijd, georganiseerd samen
met Ekklesia

Woensdag 21 maart 2018
10.00-11.30 uur

Koffieochtend / inloopochtend

Vrijdag 23 maart 2018
20.00 uur
Gratis toegang
Maandag 26 maart 2018
Aanvang 14.30 uur

Passieconcert TCGK o.l.v. René Dentro

Donderdag 29 maart 2018
10.30 uur

Paasviering van De Hazelaar
Voorganger: kand. A.H. van Mourik uit
Sprang Capelle.
Oecumenische paasviering in
‘Zonnehof’

25 april 2018
13.00 uur

AVE-activiteit: film kijken in de
Opstandingskerk

Locatie,
bijzonderheden
Prof. Gimbrerelaan, zijingang
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Sint Jan de Doperkerk,
Sint Jansplein 2, 5141 GR
Waalwijk
Opstandingskerk
Aanmelden bij ds. Ruth
Jellema
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Kapel ‘Notre dame’, Sint
Oloflaan 1, 5037 EP
Tilburg
In de kapel van De
Hazelaar’, Dr. Eijgenraamstraat 3, 5042 SE Tilburg.
Voorgangers:
ds. Ruth Jellema en
pastor Hans Strijards
Graag één week van
tevoren opgeven bij
Johan de Vos, tel.
4680350 of via e-mail
jbdevos01@tiscali.nl.

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).
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 http://www.pkn-tilburg.nl
http://www.facebook.com/pkn.tilburg.opstandingskerk
App Protestant Tilburg. Te downloaden in de Google Play Store
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