
 

 

 

       

 
 
 

Nieuwsbrief 
Zondag 12 juli 2020  

 
 Kerkdienst van zondag 12 juli 2020 (live te zien via www.coronaviering.nl/live om 9.30u)  

Whatsapp-nummer voor gebeden en betaallinks: 06-12705929 
 

Liturgie van zondag 12 juli 2020 
In reacties op de online-vieringen hoor ik dat het lastig kan zijn om het moment op zondagmorgen 
vrij te maken of om thuis even ruimte te maken voor de viering. Daarin missen mensen het 
kerkgebouw. Die geeft een ‘heilige ruimte’ en een ‘heilige tijd’ waardoor we ons even kunnen 
afzonderen. Dat is thuis niet altijd makkelijk. Hoe deden ze dat in de tijd van de Bijbel, vroeg ik me 
af. Daar was niet altijd een tempel beschikbaar en in de buurt. Ik kwam uit bij een verhaal over de 
oer-gelovige, Abraham. In de dienst van zondag wil ik met je op zoek gaan naar een antwoord op de 
vraag: hoe vind je bij gebrek aan (toegang tot een) kerkgebouw je eigen heilige ruimte en tijd? 
ds. OTTO GREVINK 
 

Intro 
Lied: ‘Hij die gesproken heeft een woord dat gáát’ (lied 362)  
Welkom 
Votum (Sela) 
Gebed 
Lied: ‘Verberg mij nu’ (lied 940) 
Lezing: Genesis 28: 10-22 
Lied: ‘Toekomst vol van hoop’ (Sela) 
Overweging 
Lied: ‘Wonen overal’ (Lied 419) 
Gebeden en stil gebed, telkens afgesloten met: ‘Heer doe meer dan wij kunnen bidden’ (Sela) 
Gesproken Onze Vader 
Collecten: 
1. Diaconie, via de betaallink (iDeal), of via IBAN NL02 INGB 0003 4444 54 (DIAKONALE RAAD VD 

PROT GEMEENTE TILBURG EN GOIRLE o.v.v. diaconale collecte)  

2. Coronavieringen: via de betaallink (iDeal), of via IBAN NL54 INGB 0003 7000 83 (PROTESTANTSE 

GEMEENTE TE TILBURG EO o.v.v. coronaviering) 

 
Tijdens collecte: ‘Meesterwerk’ 
Gebed om zegen 
Zending en zegen 
‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ (lied 416) 
 

Betrokkenen bij de dienst: Marijn Romeijn, Maurits den Hollander en Vincent Bonis (techniek), 
Marieke Wagemakers (zang), Wouter van der Meiden (vleugel), Cissy Mohr (lector en voorbede) 
Gert van Staalduinen (ondertiteling (op afstand)), Rik de Jong (beheer Whatsapp),  (koster), ds. Otto 
Grevink (voorganger).     

 

In de media  
Tot onze verrassing verscheen maandag dit artikel in het Nederlands Dagblad: 
De Livestream van de Opstandingskerk in Tilburg: De gebedspunten mag je appen 

 

Protestantse Gemeente 
te Tilburg en omstreken 

http://www.coronaviering.nl/live
https://debijbel.nl/bijbel/BGT/GEN.28/Genesis-28
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=qh2EHmCJ32xTogzvI6f2Kw39ckp3tPD3
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=sLD9Otl0QcjZQghpKeLtlBy0Q7A0D9SX


 

Naar de kerk gaan is door corona nog altijd lastig. Maar gelukkig zijn er veel zondagse livestreams. 
Kerken doen hiermee de laatste maanden veel nieuwe ervaringen op. Welke onlinevieringen kun je 
deze zomer bezoeken? Op zondag 28 juni stapten we virtueel binnen bij de protestantse 
Opstandingskerk in Tilburg, die uitzendt via coronaviering.nl. 
Ondertitelde liederen en bijbelgedeelten, strak camerawerk, filmpjes die geen moment haperen en 
een predikant die overduidelijk camera-ervaring heeft. Nee, de protestantse Opstandingskerk in 
Tilburg is geen beginneling in de wereld van de kerkelijke livestreams. Sterker nog: deze gemeente 
besloot al over te schakelen van fysiek naar online voordat premier Rutte half maart bijeenkomsten 
met meer dan honderd mensen verbood. Dat leverde de gemeente veel media-aandacht op, met 
dominee Otto Grevink in de hoofdrol. Binnen no time had hij de website coronaviering.nl in de 
lucht, met daarbij de wens ‘Pasen te kunnen vieren in een volle kerk’. Dat bleek een misrekening; de 
dienst van vandaag is alweer de zestiende ‘coronaviering’, zoals hij de kerkdienst consequent 
noemt. 
De Opstandingskerk oogt vanbuiten als een grijs-witte blokkendoos. Voor ‘een levendige en 
veelkleurige gemeente’, zoals de Tilburgse gemeente zichzelf omschrijft, is ook het interieur een 
tamelijk kleurloze bedoening. Of positief geformuleerd: er is deze morgen maar weinig dat afleidt 
van de inhoud. 
 

Gebedsviering 
Grevink is gehuld in een blauw pak met de protestantse variant van het priesterboordje. Terwijl er 
zachte pianomuziek klinkt, kondigt hij aan dat er vandaag een gebedsviering wordt gehouden voor 
mensen overal op de wereld die lijden onder de coronamaatregelen. Hij toont een item van RTL 
Nieuws waarin een oud-militair centraal staat die in New York elke avond op zijn trompet The Last 
Post speelt, als eerbetoon aan de mensen die aan corona zijn overleden. Direct na het filmpje zet de 
piano in en zingt een zangeres, rechts voor in de kerk, een bijpassend lied uit het Liedboek voor de 
Kerken: ‘Heer herinner U de namen van hen die gestorven zijn’. 
Behalve gemeentepredikant is Otto Grevink ook internetdominee bij de online-pioniersplek 
MijnKerk.nl. Hij houdt van kort en afwisselend. Geen lange preek deze zondag, maar filmpjes, 
bijbelfragmenten, verhalen en gebeden die elkaar in rap tempo opvolgen. 
De afgelopen maanden waren maar heel weinig mensen in de kerk. Dat gaat veranderen, kondigt 
Grevink aan. ‘Langzamerhand krijgen we weer wat meer ruimte. Ook in de kerk kunnen we nu weer 
met wat meer mensen de diensten vormgeven. Vandaag lezen leden van de taakgroep diaconie 
verhalen van de mensen over wie we het hebben. Want we gaan het niet over hen hebben, we gaan 
het met hen hebben over de gevolgen die de corona-epidemie in hun dagelijks leven heeft.’ 
Die belofte wordt in de loop van de dienst ruimschoots ingelost: de diakenen lezen verhalen voor 
van mensen die lijden onder de lockdown en er komen filmpjes uit diverse landen voorbij. Zo vertelt 
een meisje uit India over gebrek aan eten, nu haar ouders door de lockdown geen werk en dus geen 
inkomen meer hebben. 
De ultrakorte preek - exact vijf minuten - volgt na de lezing van Psalm 67 uit de Bijbel in Gewone 
Taal: ‘God laat ons uw liefde zien en maak ons gelukkig’ - een vertaling die er compleet naast zit, zo 
maakt de predikant onomwonden duidelijk. ‘Maak ons gelukkig’ klinkt te veel als een individuele 
wens en als een eindstation, vindt hij. ‘De psalmdichter zegt niet: maak ons gelukkig, maar: God 
wees ons genadig en zegen ons.’ De clou van de preek is dat een zegen altijd twee elementen heeft: 
je bent zelf gezegend en mag tot een zegen van anderen zijn. 
 

Gebedspunten via WhatsApp 
Diverse keren in de dienst wordt er door de predikant en diakenen gebeden voor de nood in de 
wereld. Tegen het einde van de viering is er ruimte voor gebedspunten van kijkers, ingebracht via 
WhatsApp - het bijbehorende 06-nummer komt diverse keren in beeld. Grevink bidt voor diverse 
mensen die rouwen om geliefden en voor iemand die bijna jarig is. Hij noemt geen namen, al maakt 
hij een uitzondering voor een zuster uit de gemeente die negentig jaar is geworden. Tussen de 
gebeden door zingt de zanger een kort refrein: ‘Blijf met uw genade bij ons, Heer onze God.’ De 
predikant is een poosje stil, zodat iedereen persoonlijk kan bidden, en sluit af met het Onze Vader. 
De collecte sluit aan op het thema van de dienst: het geld gaat naar projecten om mensen te helpen 
die zwaar onder de coronamaatregelen lijden. Zo kan een kerk in Zuid-Afrika voor acht euro een 



 

hygiënepakket uitdelen, om verspreiding van het virus tegen te gaan. De tweede collecte is voor de 
coronavieringen. Na de zegen klinkt een laatste lied: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’. 
 

Vakantie ds. Otto Grevink 
Dominee Otto houdt vakantie van 13 juli tot en met 9 augustus. Hij zegt: ‘Na intensieve maanden 
merk ik dat het echt nodig is om even afstand te nemen om weer opnieuw creatief te kunnen zijn op 
mijn verschillende werkplekken. Ik voeg daarom de misgelopen week in mei samen met mijn 
zomervakantie om te zorgen dat ik uitgerust en geïnspireerd weer aan de slag kan gaan. Ik wens u 
en jullie allen een  gezegende zomerperiode toe.’ 
De komende vier weken zullen een aantal gastpredikanten voorgaan in de coronavieringen: ds. 
Marloes Meijer (19 juli), ds. Marieke van Baest (26 juli), ds. Elso Venema (2 augustus, predikant 
Ontmoetingskerk, waarmee we gezamenlijk zullen vieren, aanvang 10u) en ds. Ada Endeveld (9 
augustus). Van 16 augustus tot en met 6 september zal ds. Otto weer voorgaan. 
 

Zondag 2 augustus: gezamenlijk vieren met de Ontmoetingskerk  
In de zoektocht naar een voorganger voor de viering van 2 augustus zijn we uitgekomen bij de 
predikant van de Ontmoetingskerk, ds. Elso Venema. Hij zou al voorgaan in de Ontmoetingskerk in 
een online-viering. Daaruit ontstond het idee om samen te gaan vieren. Technici en musici van onze 
gemeenten werken samen. Eerder hebben onze gemeenten samengewerkt, met name in het 
jeugdwerk (kinderkerstfeesten). Het is mooie kans om elkaar te leren kennen. Als onderdeel van de 
dienst zullen gemeenteleden van beide gemeenten de geloofsbelijdenis uitspreken op een video. De 
viering wordt gestreamd via het Youtubekanaal van de Ontmoetingskerk en is gewoon te vinden op 
coronaviering.nl. De dienst wordt gehouden in de Opstandingskerk. 
AANVANGSTIJD: 10 uur!  

   
De wekelijkse bloemengroet vanuit de gemeente is in deze periode van het Coronavirus vervangen 
door een bloemengroet in de vorm van een mooie kaart. De afgelopen week hebben de volgende 
mensen een kaart ontvangen: mevrouw Hooijmans – Looije, mevrouw Jopie Kouvelt – Wolters, 
mevrouw Toos Wisselink, mevrouw Janny Visser – Alderliefste en naar de heer Schieman. 

 

 Op weg naar weer samen vieren in de Opstandingskerk 

Samen vieren deden wij al de laatste maanden, maar dan vanuit de kerk. Met een brede groep van 
volgers buiten onze vaste c.q. af-en-toe kerkgangers. Wij willen deze combinatie vasthouden en de 
onlinevieringen voortzetten, ook als onze gemeente weer kan samenkomen en elkaar kan 
ontmoeten in de zondagse kerkdienst. Zo willen we samen blijven vieren in verbinding met anderen 
die niet fysiek bij de dienst aanwezig zijn en op zondag of op een ander tijdstip de dienst of een deel 
daarvan meebeleven. Wij zoeken naar wegen om kerk "naar buiten" te zijn of anders gezegd ook 
"buiten" kerk te zijn, en anderen te bereiken en te betrekken in die zoektocht.  
Wij starten met de online vieringen in bijzijn van gemeenteleden op 6 september a.s. Dus een 
combinatie van offline meevieren van de diensten (met kerkgangers) en online meevieren 
van/meeleven met de diensten. Ds. Otto Grevink neemt (behoudens in zijn vakantie) nog het 
merendeel van de diensten voor zijn rekening tot september. Wij zijn hem dankbaar voor zijn inzet 
en creativiteit bij  het opzetten van de online diensten. Vanaf september worden meer 
gastpredikanten ingeschakeld. 
 
Waarom niet nu al gestart met samenkomen in de kerk op zondag en pas in september?  
Het vereist veel voorbereiding om dit mogelijk te maken. De PKN heeft een protocol met 
voorwaarden opgesteld waaraan voldaan moet worden, voordat gemeenteleden weer mogen en 
vooral ook veilig kunnen samenkomen in de zondagsdienst. De kerkrentmeesters zijn daar druk mee 
doende. Er moet een gebruiksplan van de kerkruimte/ zitplaatsen en een looproute opgesteld 
worden, een reinigingsplan na ieder gebruik van de kerk/keuken/wc en voldoende ventilatie. Verder 
allerlei voorschriften: reservering/registratie, coördinatoren bij de diensten, geen koffie na. Er zijn 
extra vrijwilligers nodig voor de diverse taken en ook voor de opnames.  Ook moeten afspraken 
gemaakt worden met 3 andere gebruikers (huurders) van onze kerk op zondag: Ekklesia, 
Pinkstergemeente en Trinity Chapel.  
Daarom is besloten hier rustig de tijd voor te nemen, zodat wij en de andere kerkgenootschappen 



 

veilig weer kunnen samenkomen in de kerk en wij  het risico van een uitbarsting van het coronavirus 
vanuit onze samenkomsten vermijden door goede gebruiksplannen en afspraken. 
 
Intussen zullen vanuit de taakgroep Pastoraat in deze maanden initiatieven worden genomen om 
elkaar weer te kunnen ontmoeten. De koffieochtend op woensdag is weer gestart met een beperkte 
groep. Verder zijn zogeheten Emmaus-wandelingen gaande op woensdagavond in de Warande. Ik 
kan aanraden daaraan eens mee te doen, een korte zomeravond-activiteit van 1 uur, al wandelend 2 
aan 2 een gesprekje over een Bijbeltekst. Tot nog toe kwamen gemiddeld zo'n 7 mensen. Er wordt in 
de buitenlucht getekend met Sjoukje Gniewijk. Initiatieven/plannen om elkaar te ontmoeten in deze 
maanden zijn welkom. Graag melden bij taakgroep Pastoraat (Cissy Mohr; Theo van de Sanden is tot 
eind juli op vakantie).  
 
In de taakgroep Eredienst wordt nagedacht over de invulling van bijzondere diensten vanaf 
september, zoals avondmaal, belijdenisdienst e.d. Tot nog toe nog zonder gemeentezang of cantorij 
(tot nader order). 
 
Ik wens u een goede zomertijd toe. Tot weerziens. 
ABJE VAN ANDEL 

 
 Boekenlegger overstapdienst 

Hieronder ziet u de boekenlegger die vorige week zondag in de overstapdienst werd gepresenteerd en digitaal 
overhandigd aan Elise van Berkel en Jasmijn Mentink. Het is ons bekend dat er gemeenteleden zijn die deze 
boekenleggers verzamelen en hen willen we graag de mogelijkheid bieden om dit ook dit jaar kenbaar te 
maken.  
U kunt uw naam doorgeven aan Anja Severijnen (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl of 06-23993302) tot en met 
20 juli a.s. Als bekend is hoeveel boekenleggers er bijgemaakt moeten worden, zal Alex Beekmans er voor 
zorgen dat de boekenleggers worden gemaakt.  

 

 
 
 

 Het digitale prikbord ‘Hoe gaat het met u en met jou’.  
 

✓ Mevrouw Mien Hooymans is, na weer een val, verhuisd naar: 
Verzorgingshuis Eikendonk, Lokatie Zonnebloem, Kamer 74 
Eikendonklaan 2 
5143 NG Waalwijk 
 

✓ Verhuisbericht van mevrouw Maddy van der Linden. 
Per maandag 13 juli 2020 zal haar adres zijn:  

Stichting ‘De Volckaert’ 
Afdeling Kastanjelaan, kamer 314 
Dongepark 1 
5102 DB Dongen 
 

✓ De Emmaüswandelingen op woensdagavond, van half 9 tot half 10 bij La Grotto in de Oude 
Warande, gaan de hele zomer door! Voor 15 en 22 juli is de contactpersoon Tineke Gitnig. tel. 
06-1568 6264. 
Op 29 juli is Theo v.d.Sanden-Bout er  weer: 06-2292 9948.  

 

mailto:kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl


 

✓ Leuk om te weten: 
Cantorij Samen op Weg heeft weer samen gezongen! 
We stonden buiten bij de kerk op de patio, Helga zat 
met de piano binnen in de deuropening en Ad van 
den Nieuwenhuizen begeleidde ons op de dwarsfluit. 
 

Ons lied wordt steeds gedragen 
door vleugels van de hoop. 
Het stijgt de angst te boven 
om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, 
het ademt van de Geest. 
In ons gezang mag lichten 
het komend bruiloftsfeest. 

 
Met een hartelijke groet,  
ATIE DE VOS 

 

 
 
 

 Overzicht activiteiten in de komende weken 
 

Datum en aanvangstijd Activiteit Locatie, bijzonderheden 

Woensdag 15 juli 2020 
10.00-11.30 uur 
 

Koffieochtend / inloopochtend 
Aanmelden bij Nelly Bonis: 
Tel. 013- 5343504, b.g.g. telefoon 
06-12208364 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Woensdag 15 juli 2020 
20.30-21.30 uur 

Emmaüswandeling.  
Twee aan twee wandelen en praten 
over een bijbeltekst 
Contact: Tineke Gitnig (06-1568 6264) 

Oude Warande 3, bij La 
Grotto 
Desgewenst zelf drinken 
meenemen / geen 
toiletten aanwezig 

Woensdag 22 juli 2020 
10.00-11.30 uur 
 

Koffieochtend / inloopochtend 
Aanmelden bij Nelly Bonis: 
Tel. 013- 5343504, b.g.g. telefoon  
06-12208364 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 



 

Woensdag 22 juli 2020 
20.30-21.30 uur 

Emmaüswandeling.  
Twee aan twee wandelen en praten 
over een bijbeltekst 
Contact: Tineke Gitnig (06-1568 6264) 

Oude Warande 3, bij La 
Grotto 
 

 
 

 Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met de woorden van de Zegen 
van St. Patrick: 
 

De Eeuwige zij vóór u, om u de juiste weg te wijzen. 
De Eeuwige zij áchter u, om u in de armen te sluiten en  
om u te beschermen voor gevaar. 
De Eeuwige zij ónder u, om u op te vangen als u dreigt te vallen. 
De Eeuwige zij ín u, om u te troosten wanneer u verdriet hebt. 
De Eeuwige zij óm u héén, als een beschermende muur, als anderen over u heen vallen. 
De Eeuwige zij bóven u, om u te zegenen. 
Zó zegene u God, Vader, Zoon en Geest   
vandaag, morgen, en alle dagen. Amen. 

 

 
 

 

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). 

 

Voor uitvaarten kunt u contact opnemen met mw. Cissy Mohr, via e-mail: cissymohr@hotmail.com of telefonisch 

via telefoonnummer 06 44718287.  

  

Ds. Otto Grevink is bereikbaar via e-mail: o.grevink@pkn-tilburg.nl  

of per telefoon 06-30565951. Ds. Otto heeft vakantie van 13 juli tot en met 9 augustus 2020. 

Werkdagen: maandag, donderdag, vrijdag (op andere dagen verminderd bereikbaar) 

 

Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met mw. Cissy Mohr of met het Kerkelijk Bureau (gegevens zie 

hierboven) 

 

 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 
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