Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken

Nieuwsbrief
Zondag 13 mei 2018
Eredienst van zondag 13 mei 2018, Wezenzondag
Een gezamenlijke viering met de GKIN Tilburg in de Pauluskerk
Voorgangers: ds. S.M. Winckler-Huliselan en
ds. Ruth Jellema-Greydanus

LET OP: deze zondag, 13 mei, is
er een gezamenlijke dienst met
de Indonesische kerk in de
Pauluskerk.
Aanvang 10.00 uur.
Er is géén dienst in de
Opstandingskerk.

Thema: op adelaarsvleugels gedragen
Lezingen: Exodus 19: 3-8 en Johannes 17: 14-23
Muzikale begeleiding: Bhayu Prasetya
Plaats van samenkomst: Pauluskerk , aanvang: 10.00 uur
Adres: Heuvelstraat 141, 5038 AD Tilburg
Er is oppasdienst en kindernevendienst

Voorbereiding Kind&Jongerenviering 27 mei
Op 27 mei houden we weer een Kind&Jongerenviering; een viering voor iedereen en in taal,
muziek, media en activiteiten afgestemd op kinderen en jongeren. We bereiden de viering weer
graag voor met ouders. Jullie weten wat er nu in het leven van jullie kinderen speelt en hoe ze
de eerdere vieringen eventueel ervoeren. Denken jullie mee? We houden woensdag 16 mei een
brainstorm-avond. Dat is ook wat het is: een brainstorm-avond. Dominee Otto gaat met onze
ideeën aan de slag, en als je iets wilt oppakken in de verdere voorbereiding is dat fijn, maar dat
hoeft niet. We komen samen bij de familie Kleijer. Hun adres krijg je als je je opgeeft bij
dominee Otto (06-30565951, o.grevink@pkn-tilburg.nl). De avond begint om 20.00u en duurt
tot ca. 21.30u. Denk je mee? Grijp de kans om mee te denken en mee vorm te geven aan deze
vieringen!
ds. OTTO GREVINK

De 1e collecte is bestemd voor de diaconie
De 2e collecte is bestemd voor de kerk
Opbrengst collecten zondag 6 mei 2018
1 collecte, bestemd voor het diaconale werk in onze gemeente
2e collecte, bestemd voor de eigen kerk
Aantal kerkgangers

€ 144,89
€ 119,50
112

Opbrengst collecten SAGE-Hemelvaartsviering 10 mei 2018
1 collecte, bestemd voor SAGE ZWO-project voor de Dalitkinderen
2e collecte, bestemd voor de eigen kerk
Aantal kerkgangers

€ 203,85
€ 87,65
88

e
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De bloemen uit de dienst van zondag 6 mei zijn, met een hartelijke en bemoedigende groet van de
gemeente, gebracht naar de heer D. Grootjans in Loon op Zand.
Zingen in Zonnehof. Maandag 14 mei a.s. is er weer ‘Zingen in Zonnehof’, van 15.00 – 16.00 uur.
Iedereen is van harte welkom. Adres: Prof. Gimbrèrelaan, de zij-ingang.
Gemeenteberaad op dinsdag 15 mei en woensdag 16 mei a.s.
De kerkenraad nodigt u uit voor het Gemeenteberaad dat wordt gehouden
op zowel dinsdagavond 15 mei als woensdagmorgen 16 mei a.s. U kunt
dus kiezen of u op dinsdagavond of woensdagmorgen het Gemeenteberaad
wilt bijwonen. De kerkenraad gaat met u in gesprek over het vormgeven
van de toekomst van onze gemeente; we kunnen simpelweg niet meer alle
ballen in de lucht houden, er moeten keuzes gemaakt worden. Maar welke
keuzes? Ik verwijs hierbij ook graag naar het kerkblad van mei/juni 2018: op
de pagina’s 7 en 8 schrijft Abje van Andel over het gemeenteberaad. De
agenda en het verslag van het vorige Gemeenteberaad liggen vanaf a.s.
zondag in de kerk. U kunt de stukken ook downloaden. De kerkenraad hoopt velen van u te zien op
een van beide Gemeenteberaden.
Bericht over de diaconale geldwerfactie.
Beste gemeenteleden
Enige weken geleden heeft u een brief ontvangen waarin u om een bijdrage werd gevraagd om onze
diaconie te steunen. Fijn dat er veel mensen hebben gereageerd, maar helaas is er ook iets mis
gegaan. De bank stuurde de ingevulde acceptgiro kaart terug en melde dat het niet gaat. De
gemeenteleden die via internetbankieren betaald hebben liepen hier niet tegen aan. Als diaconie
hopen wij mocht het niet gelukt zijn via de acceptgiro, dat u alsnog de diaconie steunt via een
bankoverschrijving .Het rekeningnummer van de diaconie is NL02INGB0003444454 . Mocht u nog
vragen hebben neemt u dan gerust contact op met Hans Bonis tel 5343504 of Jo Lenaerts 5359021.
Namens de diaconie HANS BONIS
Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met de twee coupletten van
lied 663 uit de liturgie van de Hemelvaartsviering van 10 mei jl.
Al heeft Hij ons verlaten
Al heeft Hij ons verlaten,
Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten
is altijd om ons heen
als zonlicht om de bloemen
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen
zijn wij door Hem bemind.
Al is Hij opgenomen,
houd in herinnering,
dat Hij terug zal komen,
zoals Hij van ons ging.
Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit
van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid

Overzicht activiteiten in de komende weken
Datum en aanvangstijd

Activiteit

Maandag 14 mei 2018
Inlopen vanaf 14.45 uur
Dinsdag 15 mei 2018
20.00 uur-22.00 uur
Woensdag 16 mei 2018
10.00 uur-circa 11.30

‘Zingen in Zonnehof’
Zingen van 15.00 – 16.00 uur
Gemeenteberaad

Woensdag 23 mei 2018
10.00 uur-11.30

Koffieochtend / inloopochtend

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Woensdag 30 mei 2018
10.00 uur-11.30

Koffieochtend / inloopochtend

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Woensdag 30 mei 2018.
Vertrek om 13.00 uur vanaf de
Opstandingskerk

Bezoek aan de Edelherten-Boerderij
‘De Zonhoeve’ te Hulten.

Kosten: € 7,00 p.p.

Gemeenteberaad. Op de tijd en plaats
van de koffieochtend

Locatie,
bijzonderheden
Prof. Gimbrerelaan, zijingang
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).
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
Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: IBAN NL54 INGB 0003 7000 83
Rekeningnummer Diaconie: IBAN NL02 INGB 0003 4444 54

