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Op weg naar Pasen, kerkdiensten in de komende week
Palmpasen
Zondag 14 april 2019
Opstandingskerk, 9.30 uur.
Passieviering met koor
Zondag 14 april 2019
Opstandingskerk, 16.45 uur
Laudate Dominum
Witte Donderdag*
Donderdag 18 april 2019
Opstandingskerk, 20.30 uur
Goede Vrijdag*
Vrijdag 19 april 2019
Opstandingskerk, 20.30 uur
Stille Zaterdag / Paaswake**
Zaterdag 20 april 2019
Opstandingskerk, 21.30 uur
Pasen***
Zondag 21 april 2019
Opstandingskerk, 9.30 uur
*:
gezamenlijke viering Protestantse Gemeente Tilburg e.o. en Ekklesia Tilburg, namens onze
gemeente werkt ds. Otto Grevink mee aan deze vieringen
**:
viering van Ekklesia Tilburg met medewerking van de Protestantse Gemeente Tilburg e.o.
***:
voorganger ds. Otto Grevink; met medewerking van Ekklesia Tilburg.

Eredienst van zondag 14 april 2019. Kind&Jongerenviering: ‘Hij komt!’ (Palmpasen)
Zondagochtend houden we een Kind&Jongerenviering rondom het verhaal van de intocht van Jezus
in Jeruzalem. In deze feestelijke palmpasenviering blijven de kinderen in de kerk en krijgen ze uitleg
bij de verschillende symbolen van de palmpasenstok. Deze symbolen vertellen het verhaal van de
stille week, de laatste week in Jezus’ leven. We luisteren naar liedjes uit The Passion en Pasen met
de Zandtovenaar, zingen liedjes met elkaar, en luisteren naar het verhaal van palmpasen met
beelden en eigentijdse woorden. Een dienst voor jong en oud. Aan het eind van de viering krijgen de
kinderen allemaal een tasje mee met alle onderdelen van de palmpasenstok, om zelf thuis te
bouwen. Ook krijgen ze een boekje mee met de verhalen achter de symbolen, om elke dag één
symbool te pakken en daar het verhaal bij te horen, op weg naar Pasen.
Voorganger: ds. Otto Grevink
Muzikale begeleiding: Wouter van der Meiden

Er is oppasdienst, kindernevendienst en brug
De 1e collecte is bestemd voor het diaconale werk in onze kerk
De 2e collecte is bestemd voor het jeugdwerk, in het bijzonder de Jongeren werkvakantie 2019
Toelichting: Stichting Vrienden van Hunedoara organiseert van 12 t/m 19 oktober van 2019 weer een
jongeren werkvakantie in Roemenië.
De doelstelling van deze werkvakantie is:
Nederlandse jongeren werken samen met Roemeense jongeren
Een kleine impuls geven aan de opbouw van Roemenië
Plezier maken met elkaar
Bezinning
Deze keer gaan we naar Lupeni. Hier staat een school voor verstandelijk beperkte kinderen. Op deze school
kunnen kinderen met een verstandelijke beperking zich veilig voelen en zijn er mogelijkheden om zich te
ontwikkelen en te ontplooien. Zo zijn er ateliers waar de oudere kinderen praktische vaardigheden aanleren
en samen producten maken.
Op de school zullen verschillende grote en kleine klussen worden gedaan. Ook zullen er sport- en spel
activiteiten georganiseerd worden voor de kinderen van de school. En er worden voedselpakketten
rondgebracht bij gezinnen en families in Lupeni. Bij alle activiteiten werken Nederlandse jongeren samen met
Roemeense middelbare scholieren.
Vanuit onze gemeente gaan er jongeren mee samen met de jongeren uit de Protestantse Gemeente Oss.
TEUN VAN DOESBURG (jeugdouderling)

Plaats van samenkomst: Opstandingskerk. Aanvang 9.30 uur.
Adres: Prof. Cobbenhagenlaan 8 / hoek Waringinlaan, 5037 DC Tilburg

Passieviering met koor Laudate Dominum zondag 14 april om 16.45 uur
Let op: gewijzigde aanvangstijd Passieviering!!
Vanuit onze gemeente is gecommuniceerd dat de Passieviering komende zondag 14 april om 17.00u
zou beginnen; elders in de media en het promotiemateriaal is 16.30u genoemd. Daarom begint de
viering om 16.45u in de hoop dat iedereen die op tijd meent te zijn de viering helemaal kan
meemaken of niet te lang hoeft te wachten.
Passieviering met koor Laudate Dominum zondag 14 april 16.45u: Matteüs Passie
De Matteüs Passie is een eigentijdse Nederlandstalige muzikale vertelling van het lijdensverhaal van
Jezus. In 2006 voerde het koor deze Passie voor het eerst uit. De Matteüs Passie blijft dicht bij het
verhaal uit de bijbel, en brengt het heel dicht bij ons eigen leven. Ook daarin gaat het over liefde en
lijden, over dromen en vrijheid, maar ook over woede en eenzaamheid, verraad, en ook verzoening.
Een eigen combo ondersteunt het koor, dat sinds 2016 onder leiding staat van Otto Grevink.
De Matteüs Passie brengen is geschreven door Piet van Midden en Gerard van Amstel. In nieuwe
Passion-uitvoeringen is de rol van Maria, de moeder van Jezus, veel belangrijker geworden. Velen
herkennen zich in de moedergevoelens, die zij gehad moet hebben bij het zien van het lijden van
haar kind. Het koor heeft daarom nu een indrukwekkend Stabat Mater opgenomen van dezelfde
componist en geschreven door de broer van Van Midden, Gerard.
Koor Laudate Dominum is een gezellige vereniging uit Sprang-Capelle die sinds 1942 een heel
gevarieerd repertoire brengt aan geestelijke en populaire liederen in het voetspoor van Paul en
Albert Christ. Via www.koorlaudatedominum.nl komt u terecht bij de Facebookpagina van het koor
voor meer informatie en een impressie.

De twee boeketten bloemen uit de dienst van zondag 7 april zijn, met een hartelijke en
bemoedigende groet van de gemeente, gebracht naar mevrouw J. van Duyn-Heerema en naar
mevrouw W. Rijken-de Jong.

Berichten van overlijden.
Op 21 maart 2019 overleed de heer Willem van der Meiden, vader van organist Wouter van der
Meiden. De heer Van der Meiden was 90 jaar oud en woonde samen met zijn vrouw in Nuenen.
De uitvaartdienst en aansluitend de begrafenis vonden plaats op 29 maart jl.
Op 3 april 2019 overleed mevrouw L. van der Woude-Rogers, zij woonde in de Leyhoeve. Mevrouw
Van der Woude is 85 jaar oud geworden.
Passieconcert TCGK vrijdag 12 april 2019
Het Tilburgs Christelijk Gemengd Koor (TCGK) verzorgt op vrijdag 12 april een passieconcert in de
Opstandingskerk. Het geheel staat onder leiding van dirigent René Dentro. Het passieconcert wordt
geopend met orgelmuziek door organist Marc Schippers. Hij speelt van J.S. Bach 'Wir danken dir,
Herr Jesu Christ, dass du für uns gestorben bist' BWV 623. Daarna volgen er liederen door het
Tilburgs Christelijk Gemengd Koor, dirigent René Dentro,sopraan Kazue Goto , bas/bariton Noël
Casteleyn, organist Marc Schippers en dwarsfluitist Ad van den Nieuwenhuizen. Het concert begint
om 20.00 uur, de kerk is open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis.
Palmpasenviering voor bijzondere mensen op 13 april 2019.
De Tilburgse Raad van Kerken organiseert in samenwerking met de Dienst Geestelijke Verzorging
van Amarant een vrolijke Palmpasenviering op zaterdagmiddag 13 april voor mensen mét en zónder
beperking. De oecumenische viering vindt plaats in de Petrus en Pauluskerk, aan de Vierwindenlaan
in Tilburg. Ook mensen met een verstandelijke beperking van buiten Amarant zijn welkom, evenals
alle andere belangstellenden. Voorgangers zijn pastoraal werker Hans Strijards, geestelijk verzorger
ds. Axel Rooze en ouder Willem van Cleef. Beleef het Palmpasenverhaal mee!
De viering begint om 14.30 uur en duurt ongeveer een uur. Inloop vanaf 14.00 uur. Na afloop staat
buiten een frietkar klaar voor een lekkere snack. Voor de muzikale omlijsting zorgen het Zwijsenkoor
en de drumband van Amarant. Toneelspel wordt verzorgd door Jan Glorius en zijn vrienden.
Met vriendelijke groet,
AXEL ROOZE, geestelijk verzorger
Save de Date : Paaschallenge 2019
Voor alle jongeren in de leeftijd van ongeveer 12-16 jaar is er een spannende Paaschallenge op
(Stille) zaterdag 20 april. Samen met de Ontmoetingskerk organiseren we de Paaschallenge vanaf
18.00 uur ( inloop 1745). We eten samen en gaan daarna beginnen aan een spannend spel. Het spel
bestaat uit vier delen: Avondmaal, Getsemane, Golgota en Donker. In elk deel los je puzzels op om
verder te komen in het Paasverhaal.
Locatie: Ontmoetingskerk, Diederikdreef 14, 5046 GT Tilburg.
Aanmelden bij ds. Otto Grevink (o.grevink@pkn-tilburg.nl of 06-30565951) of bij Teun van
Doesburg (jeugdouderling jeugd@pkn-tilburg.nl of 06-14693216).
TEUN VAN DOESBURG (jeugdouderling) en DS. OTTO GREVINK
Activiteiten A(aandacht) V(oor) E(lkaar) gaan weer van start
Met groot enthousiasme gaan we weer van start met onze activiteiten voor al degenen die daarvoor
belangstelling hebben. We denken opnieuw een interessant programma te kunnen verzorgen voor
de periode van april t/m september van dit jaar. Met veel plezier denken we nu nog terug aan de
uitstapjes in het voorbije jaar waarop we ook steeds op een grote opkomst konden rekenen.
Zoals alle voorgaande jaren beginnen we ook dit jaar met een film. De titel luidt: ‘The Butler’. We
hopen u daarvoor op woensdag 24 april a.s., aanvang 13.00 uur, in de Opstandingskerk te mogen
begroeten.
In The Butler kruipen Oscarwinnaar Forest Whitaker en grootheid Oprah Winfrey in de huid van
butler Cecil Gaines en zijn vrouw Gloria. We volgen het leven van butler Cecil die gedurende drie
decennia zeven Amerikaanse presidenten diende. De film is gebaseerd op het waargebeurde verhaal

van Eugene Allen, die vanaf 1952 daadwerkelijk butler was van zeven Amerikaanse presidenten
waaronder Richard Nixon, John F. Kennedy en Ronald Reagan.
Deze film heeft een uitermate boeiend karakter en lijkt ons dan ook zeer de moeite waard om te
zien. Jongeren en ouderen worden van harte uitgenodigd. Rond deze film willen we elkaar ook graag
ontmoeten met een gezellig samenzijn. Aan een kopje koffie/thee, iets lekkers en een drankje zal
het ook niet ontbreken. We willen u voor deze middag een bijdrage van € 5,- vragen. Mocht u een
vervoersprobleem of mogelijk een andere vraag hebben, dan graag even een telefoontje naar Johan
de Vos (tel. 4680350).
Tot ziens op 24 april, JOHAN DE VOS
Werkgroep Opstandingskerk2030 enthousiast van start; binnenkort huiskamerbijeenkomsten
In aanloop naar de vaststelling van een profielschets voor een nieuw te zoeken professional voor
onze gemeente zijn we met elkaar een bezinningstraject begonnen: wat voor kerk kunnen we in
2030 zijn, welke stappen kunnen we daar nu voor zetten, en wat voor professional(s) is/zijn
daarvoor nu nodig? Daarvoor is een werkgroep aan de slag gegaan die voor de zomer vijf keer bij
elkaar zal komen om een aantal thema’s te bespreken. Daaruit komen een aantal lijnen van nieuw
beleid voor de toekomst uit en een ‘wensenlijstje’ voor een nieuwe professional of nieuw team.
Deze werkgroep bestaat uit 14 gemeenteleden en ds. Otto Grevink, die in wisselende samenstelling
nu twee keer bij elkaar is geweest.
Wat zijn het leuke gesprekken! Deze diverse groep heeft in de eerste bijeenkomst tops en tips
verzameld. En wat doen we mooie dingen met elkaar! Met een hoge kwaliteit en met veel
verantwoordelijkheidsgevoel. Tegelijkertijd wordt er meer ruimte verlangd voor andere initiatieven
die andere doelgroepen bereiken.
Daarom hebben we in de tweede bijeenkomst stilgestaan bij welke doelgroepen de kerk op dit
moment bereikt en hoe je andere doelgroepen zou kunnen bereiken. Daarbij kwam ook de vraag
naar voren hoe centraal de kerkdienst moet staan. Moeten we verlangen dat iedereen daarheen wil
komen, of kan dat gewoon niet, omdat het nu eenmaal uitleg vraagt en een bepaalde ‘geheimtaal’
heeft met een eigen vertrouwde vorm die al dan niet bij je past? Bovendien zouden velen meer
vreugde willen beleven aan de kerk, de dienst en het vrijwilligerswerk. Hoe zouden we dat meer met
elkaar kunnen bereiken?
Allemaal vragen waar geen gezamenlijke definitieve antwoorden op zijn gevonden, maar waar we
graag over verder praten met u allemaal in huiskamerbijeenkomsten. We richten ons op tien
huiskamerbijeenkomsten, verspreid over de hele gemeente, en waarvan één tijdens de
koffieochtend gehouden wordt op woensdagmorgen. Die huiskamerbijeenkomsten worden
gehouden vanaf medio mei. Daar worden nu gastvrouwen en gastheren voor gezocht. Doel is om bij
elkaar te gast te zijn en met elkaar te praten over diezelfde tops en tips en aan de hand van een
aantal stellingen te ontdekken waar we met elkaar naartoe willen en wie we daarvoor nodig
hebben.
U hoort hier binnenkort meer over. We hopen van harte dat u mee wilt denken en praten en
wellicht ook uw huis wil openstellen voor een bijeenkomst. Meld u zich in dat geval gerust bij mij.
ds. OTTO GREVINK, 06-30565951, o.grevink@pkn-tilburg.nl
Jongeren werkvakantie herfst 2019
Stichting Vrienden van Hunedoara organiseert van 12 t/m 19 oktober van 2019 weer een jongeren
werkvakantie in Roemenië.
De doelstelling van deze werkvakantie is:
- Nederlandse jongeren werken samen met Roemeense jongeren
- Een kleine impuls geven aan de opbouw van Roemenië
- Plezier maken met elkaar
- Bezinning
Deze keer gaan we naar Lupeni. Hier staat een school voor verstandelijk beperkte kinderen. Op deze
school kunnen kinderen met een verstandelijke beperking zich veilig voelen en zijn er mogelijkheden

om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Zo zijn er ateliers waar de oudere kinderen praktische
vaardigheden aanleren en samen producten maken.
Op de school zullen verschillende grote en kleine klussen worden gedaan. Ook zullen er sport- en
spel activiteiten georganiseerd worden voor de kinderen van de school. En er worden
voedselpakketten rondgebracht bij gezinnen en families in Lupeni. Bij alle activiteiten werken
Nederlandse jongeren samen met Roemeense middelbare scholieren.
De reis kost maximaal 500,- euro (all-in). Het geld kan bijeen gebracht worden door aan acties mee
te doen of zelf een actie te organiseren. Op dit moment is er vanuit Oss een groep van 17 personen,
elf jongeren in de leeftijd van 14-22 jr en zes volwassenen. We zouden graag met een groep van
ongeveer 25 personen gaan.
Ben je 14 jaar of ouder, en heb je interesse om mee te gaan, of wil je nog wat meer informatie, meld
je dan bij:
Caroline Jones
06-51396933 of ch.jones@home.nl
of
ds. Ruth Jellema 06-22841257 of predikant@pkn-oss.nl
Hartelijke groet,
Caroline Jones en Ruth Jellema
Beleef de Passie van de Langstraat. Zaterdag 13 april 2019.
De Passie van de Langstraat is het ultieme verhaal van lijden van eenzaamheid, opoffering, verraad,
maar ook van vergeving verbinding en hoop.
Op zaterdag 13 april 2019 kijken we mee over de schouders van Jezus.
Door zijn ogen kijken we naar onze wereld. Ogen vol liefde, zonder oordeel.
We gaan het verhaal beleven alsof het zich dan werkelijk afspeelt.
Locatie: Atrium De Walewyc, Olympiaweg 8a, Waalwijk. Inloop: 19.15 uur. Aanvang: 20.00 uur.
Toegang: Gratis (collecte)
Reserveren is niet mogelijk VOL = VOL
U kunt ook meedoen aan de Passie4kids. Meer informatie op www.passievandelangstraat.nl
Namens de stichting Passie voor de Langstraat, GERA DE JONG
Workshop van Sjoukje Gniewyk.
Op donderdag 18 april van 9.30u-12.30u organiseert Sjoukje Gniewyk de workshop ‘schilderen op
(steiger)hout’ op de kinderboerderij ‘t Valleike in de Reeshof (Scharwoudestraat 30).
Kosten 45€ incl. alle materialen.
De opbrengst van de workshop gaat naar de Stichting Hart voor Kinderen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met Sjoukje Gniewyk. Tel. 06-40409176.
www.portrettenenmeer.com

3 maart
10 maart
17 maart
24 maart
31 maart

Opbrengst collecten maart 2019
Diaconie
€ 65,30
Eigen gemeente
Kerk in Actie / SAGE
€ 203,95
Eigen gemeente
Diaconie
€ 118,50
Dovenpastoraat
Kerk in Actie/40dagentijd € 127,70
Eigen gemeente
Avondmaal: St. Noodzaak € 147,80
Diaconie
€ 133,07
Missionair werk

€ 76,30
€ 118,90
€ 139,95
€ 99,42
€ 146,07

Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met een tekst uit het boekje
Medemens⁵, uitgegeven door Kerk in Actie, november 2017.
Gebed om licht (door Columbanus, Ierse abt)
Heer geef mij,

Bid ik u in de naam van
Jezus Christus , uw Zoon,
mijn God,
de liefde die niet te gronde gaat,
zodat mijn lamp door uw gloed ontbrandt
en niet uitdooft;
moge zij voor mij branden
en licht geven voor anderen
Overzicht activiteiten in de komende weken
Datum en aanvangstijd
Zaterdag 13 april 2019
14.30-15.30
Inloop vanaf 14.00 uur
Dinsdag 16 april 2019
Aanvang 14.30 uur
Dinsdag 16 april 2019
19.00 - 19.30 uur
Woensdag 17 april 2019
10.00 - 11.30 uur
Zaterdag 20 april 2019
Aanvang 18.00 uur
Dinsdag 23 april 2019
19.00 - 19.30 uur
Woensdag 24 april 2019
10.00 - 11.30 uur
Maandag 13 mei 2019
15.00-16.00 uur

Activiteit
Palmpasenviering voor bijzondere mensen.
Voorgangers: pastor Hans Strijards, geestelijk
verzorger ds. Axel Rooze en ouder Willem
van Cleef.
Paasviering in De Hazelaar, in de kapel
Voorganger: mw. Cissy Mohr
Bidstond in de bezinningsruimte van de
Regenboogzaal
Koffieochtend / inloopochtend
Paaschallenge 2019
Bidstond in de bezinningsruimte van de
Regenboogzaal
Koffieochtend / inloopochtend
Zingen in Zonnehof
Inloop vanaf 14.30 uur

Locatie, bijzonderheden
Petrus en Pauluskerk,
Vierwindenlaan 11, 5037
MN Tilburg
Dr. Eygenraamstraat 3
5042 SE Tilburg
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Ontmoetingskerk,
Diederikdreef 14, 5046 GT
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Zaal ‘de Salon’, Prof.
Gimbrèrelaan, zij-ingang

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).
Tijdelijk: voor pastorale vragen kunt u contact opnemen het Kerkelijk Bureau (zie hierboven)
Voor uitvaarten kunt u contact opnemen met mw. Cissy Mohr, via e-mail: cissymohr@hotmail.com
of telefonisch via tel. 06 44718287.
ds. Otto Grevink is bereikbaar via e-mail: o.grevink@pkn-tilburg.nl of per telefoon 06-30565951 / 0416-349952
Werkdagen: maandag, donderdag, vrijdag (op andere dagen verminderd bereikbaar)
ds. Dirk Jan Bierenbroodspot, is bereikbaar via e-mail: d.j.bierenbroodspot@gmail.com of per telefoon 06-15895892
Werkdagen: maandag en woensdag
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

