Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken

Nieuwsbrief
Zondag 15 april 2018
Eredienst van zondag 15 april 2018
Voorganger: ds. Harry Tacken uit Den Bosch
Lezingen: Micha 4: 1-5 en Johannes 21: 15-24
Thema: Misericordia Domini
Muzikale begeleiding: het blazerstrio Léon van Grinsven op hoorn, Ad Spijkers op bariton en Chris
Meijer op cornet à piston.
Voorafgaande aan de dienst oefenen zij met de gemeente het Misericordia Domini en Lied 369b.
Als muzikaal intermezzo na de verkondiging spelen zij Militantis van P.Cl. Vansteenkiste o.p.
Bij het uitgaan spelen zij het Allegro van Georg Philip Telemann.
Plaats van samenkomst: Opstandingskerk , aanvang: 9.30 uur
Adres: Professor Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC Tilburg
Er is oppasdienst en kindernevendienst
Kerk voor de kleintjes 22 april 2018
Volgende week zondag gaan Martin en Mariëlle van Krieken weer
een Kerk voor de Kleintjes houden tijdens de kerkdienst.
Dit is een aangepaste viering voor de allerkleinsten in de
oppas/kindernevendienstruimte. Het thema is: De 2 zonen en de
boomgaard. Ieder mag een stuk fruit meenemen wat we uiteindelijk
met elkaar gaan delen. Komen jullie ook?
DS. OTTO GREVINK

De 1e collecte is bestemd voor de Stichting Noodzaak
Toelichting: de Stichting Noodzaak is bedoeld voor mensen in nood in de wijken ’t Zand, de Reit of
Wandelbos of als je parochiaan bent van de Peerke Donders Parochie.
De 2e collecte is bestemd voor de eigen gemeente
Opbrengst collecten zondag 8 april 2018
1 collecte, bestemd voor het diaconale werk in onze gemeente
2e collecte, bestemd voor onze gemeente
Aantal kerkgangers
e

€ 100,67
€ 91,70
90

De bloemen uit de dienst van zondag 8 april zijn, met een hartelijke en bemoedigende groet van de
gemeente, gebracht naar mevrouw Riky van Alewijk.

Klok in de klokkentoren: berichtje van mevrouw W. Rijken –
de Jong.
‘Op de vraag in de Nieuwsbrief van 8 april of iemand nog iets
weet over de klok in de klokkentoren wil ik graag reageren.
Indertijd hadden wij in de gereformeerde kerk een orgelfonds.
De bedoeling was om geld in te zamelen voor een nieuw orgel
in de Opstandingskerk, wat ook gerealiseerd is. Een aantal
dames van de kerk w.o. Aagje v d Linden, Janny Roem, Tanny
van Zweden en ik, (wie er nog meer bij waren kan ik me niet
meer herinneren) kwamen een paar keer per jaar bij elkaar om verjaardagskaarten te schrijven. Met
die kaarten gingen we naar de jarigen om ze feliciteren. Uiteraard met een collectebusje, er werd
altijd wel ergens voor gespaard. Deze keer zouden we ons best doen om geld in te zamelen voor een
klok in de klokkentoren. (We hebben zelfs nog een keer geld bijeen gebracht voor gordijnen in de
ontmoetingsruimte).
We zijn met een paar dames later nog naar de firma Eijsbouts geweest, waar wij mochten kijken hoe
klokken werden gegoten. Later heeft de firma drie klokken uitgezocht die voor ons geschikt zouden
zijn. Janny Roem, Tanny van Zweden en ik zijn naar Asten geweest en wij hebben uit deze drie een
klok gekozen voor onze kerktoren.
De firma Eijsbouts heeft in de rand van de klok nog gratis iets gegraveerd (wat weet ik niet meer, dit
zou u mij nog kunnen laten weten, de kerk zal wel het ontbrekende geld hebben bijgedragen).
Dat is wat ik er nog van weet.’
Met hartelijke groeten, W. Rijken de Jong
Aankondiging Hemelvaartsviering, donderdag 10 mei 2018

Thema : Licht en Luchtig
Locatie : Opstandingskerk aan de Cobbenhagenlaan in Tilburg; aanvang dienst : 10.00 uur.
Gezamenlijk ontbijt vanaf 09.00 uur.
Inschrijven voor het ontbijt vanaf 15 april op de lijst in de hal of bij a.e.oostra@home.nl,
j.bolijn@outlook.com of bij clsoeters@ziggo.nl.
Voor wie mee wil fietsen vanuit Oisterwijk: vertrek 08.15 vanaf de Kerkstraat 64; ook hiervoor
graag even inschrijven of aanmelden a.e.oostra@home.nl.
Lied van de maand april 2018 ‘Paastijd’, lied 634 U zij de glorie.
Op Paasmorgen en de overige zondagen van de Paastijd in april zingen we het bekende lied ‘U zij de
glorie’. Dit van oorsprong Franstalige lied is in 1884 geschreven door de Zwitserse predikant en
dichter Edmund Budry (1854-1932).
In 2005 is het lied opgenomen in “Tussentijds” (de aanvullende bundel bij ‘Liedboek voor de
kerken’). Deze versie van Henk Jongerius (1941) is overgenomen in ‘Liedboek zingen en bidden in
huis en kerk’. Het is, net zoals de originele versie, een loflied waarin de Opstanding beleden wordt.
Henk Jongerius voegt hier in het tweede couplet een gebed aan toe: “Geef ons dan te leven in het
nieuwe licht, wil het woord ons geven dat hier vrede sticht”.
Meer informatie over het ‘Lied van de maand’ vindt u op onze website www.pkn-tilburg.nl.

Filmmiddag AVE op woensdag 25 april 2018
De AVE-werkgroep - die Aandacht Voor Elkaar als centrale gedachte heeft - maakt op woensdag 25
april a.s., aanvang 13.00 uur, een begin met de voorjaars-/zomeractiviteiten. De film 'Philomena'
staat dan op het programma. Een film die meer dan de moeite waard is om te zien. Uiteraard is er
alle gelegenheid om elkaar onder het genot van een kopje koffie of thee verder te ontmoeten. Een
gezellige, ontspannende middag ligt daarom heel zeker in het verschiet. U wordt daarvoor van harte
uitgenodigd.
U kunt zich opgeven bij Johan de Vos, tel. 4680350 of e-mail: jbdevos01@tiscali.nl Heeft u een
vervoersprobleem, dan kunt u dat via genoemd telefoonnummer of e-mailadres laten weten.
Namens AVE-werkgroep, JOHAN DE VOS
Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met de drie coupletten van het
kerk in Actie-lied ’Wij delen’, dat gezongen wordt tijdens de collecte van de dienst van 15 april.
1.Wij delen geloof, wij delen de hoop,
die wij ontvangen van God.
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak
en niemand kwam iets te kort.
Zo willen wij delen van wat Hij ons gaf,
totdat het een overvloed wordt.
2.Wij delen met jou, en met iedereen
de hoop en liefde van God.
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak.
en niemand kwam te kort.
Zo mogen wij delen met handen en hart
totdat het een overvloed wordt.
3.Wij delen ver weg, wij delen dichtbij,
een kerk, een wereld, een God.
Vijf broden, twee vissen, de Heer die het brak
en niemand kwam iets te kort.
Dat wonder voltrekt zich nog iedere dag,
Als delen een deel van ons wordt.
Overzicht activiteiten in de komende weken
Datum en aanvangstijd

Activiteit

Woensdag 18 april 2018
10.00-11.30 uur

Koffieochtend /
inloopochtend

Locatie,
bijzonderheden
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Woensdag 25 april 2018
10.00-11.30 uur

Koffieochtend /
inloopochtend

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Woensdag 25 april 2018
13.00 uur
Donderdag 26 april 2018
10.30 uur

AVE filmmiddag. Titel van de film
‘Philomena’
Oecumenische Viering in ‘Zonnehof’

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Prof. Gimbrerelaan, zijingang

Donderdag 10 mei 2018
-9.00 uur gezamenlijk ontbijt
(van te voren intekenen)
-10.00 uur aanvang viering

Hemelvaartsviering met de protestantse gemeenten van Hilvarenbeek,
Oisterwijk en Tilburg.
Voorganger: ds Ruth Jellema

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Maandag 14 mei 2018
Inlopen vanaf 14.45 uur
Dinsdag 15 mei 2018
20.00 uur
Woensdag 16 mei 2018
10.30 uur

‘Zingen in Zonnehof’
Zingen
Gemeenteberaad
Gemeenteberaad

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
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