Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken

Nieuwsbrief
Zondag 14 januari 2018
Eredienst van zondag 14 januari 2018
Voorganger: ds. Leo Woltering
Lezingen: Jesaja 62: 1-5 en Johannes 2: 1-11

Denkt u aan het invullen van de
enquête over De Leidraad?
Meer informatie: zie deze
Nieuwsbrief

Muzikale begeleiding: het blazerstrio Leon van Grinsven op hoorn, Ad Spijkers op bariton en Chris
Meijer op cornet à piston. Zij spelen de volgende stukken:
-voor de dienst: Adoramus Te van Orlando di Lasso in een bewerking van John Marcellus.
-muzikaal intermezzo na de verkondiging: Elegit Eam van P.Cl. Vansteenkiste o.p.
-tijdens de collecte: Comfort ye, my people van G.F. Handel in een bewerking van Jan de Haan.
-bij het uitgaan: Trumpet Tune van Henry Purcell.
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 (het werk in) de eigen gemeente
Opbrengst collecten zondag 7 januari 2018
1 collecte, bestemd voor de diaconie (project SchuldenVrijMaatje)
2e collecte, bestemd voor onze eigen gemeente
Aantal kerkgangers
e

€ 139,05
€ 129,20
100

De bloemen uit de dienst van zondag 7 januari zijn, met een hartelijke en bemoedigende groet van
de gemeente, gebracht naar mevrouw C. le Feber –Teeninga. Na een kort verblijf in het ziekenhuis
verblijft ze nu in zorgcentrum Torentjeshoef, Oranjesingel 33, kamer 105, 5056 XB Berkel-Enschot.
Er waren ook bloemen voor de heer Ad van Saarloos. Na een ingrijpende heupoperatie in de zomer
van 2017 heeft hij nog steeds veel pijn.
Kaartje sturen aan Christa Oppers
We ontvingen een berichtje van Peer en Christa Oppers met het verdrietige bericht dat er bij Christa
opnieuw kanker is geconstateerd. Na een paar spannende weken is nu bekend dat
met een operatie de tumor te verwijderen is. De ingreep vindt plaats op 22 januari a.s.
Peer schrijft ‘Christa is gek op kaarten schrijven en
kaarsen branden en doet dat ook heel vaak en vol geloof.
Nu kan ze zelf kaarsen en kaarten ter ondersteuning
gebruiken. Het zou geweldig zijn als iedereen aan haar
denkt’. Daarom hierbij het adres van Christa en Peer Oppers.

Geef uw mening over De Leidraad
Sinds enkele maanden zit ons kerkblad in een nieuw jasje. We horen graag hoe u het kerkblad nu
ervaart. U bent uitgenodigd om mee te doen aan een lezersonderzoek. De vragenlijst staat voor u
klaar op http://www.protestantsekerk.nl/projectkerkblad2017
Maakt u geen gebruik van internet? Gebruik dan de papieren enquête. U vindt deze enquête achter
in de kerk. U kunt uw ingevulde exemplaar vóór 15 januari deponeren in de rode doos.
Kind&Jongerenvieringen: wat wil jij inbrengen?
Deze week heeft de kerkenraad groen licht gegeven voor een zestal Kind&Jongerenvieringen in
2018. Dat zijn vieringen voor iedereen op ons gewone tijdstip van 9.30 uur die we specifiek richten
op kinderen en jongeren in taal, muziek en vorm. De ervaring leert dat deze diensten voor alle
leeftijden inspirerend zijn, en dat het vooral leuk is voor kinderen en hun ouders om elkaar dan te
ontmoeten in de kerk. De gedachte achter de viering is immers: laten we dan met z'n allen naar de
kerk komen, dan zien onze kinderen en wij als ouders elkaar eens in een wat grotere groep.
De eerste viering is 28 januari a.s. De voorbereiding doen we op een ontspannen, niet
arbeidsintensieve manier met een brainstorm met wat ouders die samen met de voorganger een
thema bedenken en ideeën daarbij opperen, waarmee de voorganger dan aan de slag gaat. Die
brainstorm duurt een uur/anderhalf. In de tijd daarna krijgt de dienst verder vorm.
Wil jij als ouder een keer meedoen? Niet meteen voor altijd, maar gewoon eens deze eerste keer,
om mee te denken, ook als je zelf niet weet wat je in te brengen zou hebben: ik ben heel benieuwd
wat jij zou willen voor je kind(eren).
We brainstormen over deze eerste viering op dinsdag 16 januari om 20.30 uur op een nader te
bepalen locatie in Tilburg. Kom je ook? Geef je dan even bij mij op.
Ds. Otto Grevink, 06-30565951, o.grevink@pkn-tilburg.nl
Voor in de agenda van onze jongeren:
Sirkelslag, met koken vooraf: vrijdag 2 februari vanaf 17.30 uur (Opstandingskerk)
Interkerkelijke jongerendienst met band, DJ en spreker, zondag 4 februari 19.00u (Club Smederij
(Spoorzone)).
Meer info: ds. Otto Grevink, 06-30565951, o.grevink@pkn-tilburg.nl

Oecumenische viering in de Duynsberg
Op zaterdag 20 januari, om 17.30 uur is er in het kader van de Week van Gebed
voor eenheid, een oecumenische viering in de kapel van De Duynsberg.
Het thema is: “Recht door zee”. Voorgangers zijn Monic Jansen en Ruth Jellema.
De muzikale leiding is in handen van Helga Janssens-Baan
Start Actie Kerkbalans 2018
Van zaterdag 20 januari tot zaterdag 3 februari halen 40.000 vrijwilligers in 2000 kerken geld voor
hun plaatselijke kerk op. Veel geld, dat hard nodig is. Om kerken actieve geloofsgemeenschappen te
laten zijn. Waar gemeenteleden elkaar ontmoeten in de zondagse viering en bemoediging en
inspiratie ervaren door de verkondiging van het goede nieuws van de Bijbel. Om kerken
geloofsgemeenschappen te laten zijn waar de sacramenten worden bediend en waar
iedereen altijd – of je nu lid bent of niet- terecht kan voor praktische steun of een luisterend
oor.
Ook in onze gemeente wordt Actie Kerkbalans gehouden. Gemeenteleden krijgen een brief
met het verzoek om een bijdrage. De kerk krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus volledig

afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u. Is de kerk voor
u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het
toezeggingsformulier ruimhartig in. U kunt uw bijdrage ook digitaal overmaken. Gebruik daarvoor
het rekeningnummer NL54 INGB 0003 7000 83 t.n.v. Protestantse Gemeente te Tilburg e.o. en
onder vermelding van Kerkbalans 2018.
Oecumenelezing 15 januari 2018 in de Grote Kerk in Den Bosch.
De oecumenische avond in de Bidweek voor de Eenheid van de Christenen wordt gehouden op
maandagavond 15 januari 2018. Om 19.00 uur is er een vesper in de Sint Jan, om 20.00 uur is er een
lezing in de Grote Kerk. Dit jaar heeft de voorbereidingsgroep voor deze bijeenkomst het
prikkelende thema van de woede gekozen. Woede heeft twee kanten: enerzijds is het een bron voor
creativiteit en daadkracht. Anderzijds is het ook een bron voor het maatschappelijk ontwrichtende.
Zo staat de onmacht tegenover de daadkracht.
Weet u welkom om mee te praten en mee te denken!
Uitnodiging Raad van Kerken Tilburg en omstreken.
De Raad van Kerken Tilburg nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn bij de
opening van de expositie Met Nieuwe Ogen: verhalen over joden en
christenen in Tilburg op zondag 14 januari 2018 vanaf 14.00 uur
in de expositieruimte van de Bibliotheek Tilburg Centrum.
Een inleidend woord door prof. dr. A.J.A. Bijsterveld, Hoogleraar Cultuur in
Brabant (Tilburg University).
Met muzikale medewerking van Saskia Martens en Kristie Thomassen, klarinet.
Een hapje en een drankje worden verzorgd door Leescafé De Kleine Prins.
De expositie vindt plaats van 14 januari tot en met 28 februari 2018 en is
toegankelijk op de openingstijden van de bibliotheek: zondag: 13.00-17.00 uur, maandag tot en met
vrijdag 9.00-21.00 uur, zaterdag 9.00-17.00 uur.
De toegang is gratis.
Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met het gebed ‘Om recht’, uit
het boekje Help ons U te vinden, 101 nieuwe gebeden. Een uitgave van de Protestantse Kerk.
Om recht
Wij bidden
vanwege alles wat er in onze wereld gebeurt
aan oorlogsgeweld en economische strijd,
aan tegenstellingen tussen volken en godsdiensten,
aan schending van natuur en milieu.
Daarom bidden wij om recht,
Om adem, om herschepping, om geestkracht.
Wij bidden
vanwege alles wat er om ons heen gebeurt
in de wereld die ons dagelijks bestaan vormt
aan ruzie en verbaal geweld,
aan onbegrip en stilzwijgen,
aan schending en misbruik.
Daarom bidden wij om recht,
om adem, om herschepping, om geestkracht.
Wij bidden
vanwege alles wat er in onszelf gebeurt
diep in ons binnenste

waar anderen vaak geen weet van hebben
aan innerlijke strijd en onzekerheid,
aan schaamte en schuld,
aan eenzaamheid.
Daarom bidden wij om recht
Om adem, om herschepping, om geestkracht.
Team Nijkleaster Jorwerd
Overzicht activiteiten in de komende weken
Datum en aanvangstijd

Activiteit

Zondag 14 januari 2018
vanaf 14.00 uur

Feestelijke en officiële opening van de
expositie Met Nieuwe Ogen - Verhalen
over joden en christenen in Tilburg
Oecumenelezing in de Bidweek voor de
Eenheid van de Christenen

Maandag 15 januari 2018
19.00 uur: Vesper St. Jan
20.00 uur: lezing in de Grote
Kerk
Woensdag 17 januari 2018
10.00-11.30 uur
Zaterdag 20 januari 2018
17.30 uur
Thema: Recht door zee

Koffieochtend / inloopochtend

Oecumenische viering in ‘de Duynsberg’
in het kader van de Week van Gebed
voor de eenheid.
Voorgangers: Monic Jansen en Ruth
Jellema. De muzikale leiding is in
handen van Helga Janssens-Baan

Vrijdag 2 februari 2018
vanaf 17.30 uur

Sirkelslag, met koken vooraf

Zondag 4 februari 2018
19.00 uur

Interkerkelijke jongerendienst met
band, DJ en spreker

Maandag 12 februari 2018

GEEN Zingen in Zonnehof i.v.m. de
carnavalsfestiviteiten in Zonnehof
Studieavond met Peter Pellemans,
spreker voor Christenen voor Israël.
Het onderwerp waarover hij spreekt is:
Waarom Jeruzalem?

Donderdag 15 februari
Aanvang 20.00 uur,
gratis toegang

Scriba / Kerkelijk Bureau: telefoon 013-5711906 of e-mail (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl).
Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbrief@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

Locatie,
bijzonderheden
Expositieruimte van
de Bibliotheek
Tilburg Centrum.
Grote Kerk,
Kerkstraat 20, 5211
KG 's-Hertogenbosch
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Kapel van ‘de
Duynsberg’, IndigoLaan 100, 5044 SB
Tilburg

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Club Smederij,
Burg.Brokxlaan 8-84,
5041SB Tilburg

Ontmoetingskerk,
Diederikdreef 14
5046 GT Tilburg

