Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken

Nieuwsbrief
Zondag 17 januari 2021
➔ Belangrijke berichten in deze Nieuwsbrief:
- Tot nader bericht zijn alle vieringen alleen online te volgen. Op de

homepage www.pkntilburg.nl staat de link om de viering online te volgen. Aanvang 9.30 uur.

- belijdenisdienst op zondag 24 januari 2021
- informatie over de verkiezing van de nieuwe predikant
- niet meer kunnen zingen in de online vieringen
- bijdragen aan afscheidscadeau van ds. Otto Grevink
- Actie Kerkbalans van 17 tot 30 januari 2021
- leuke informatie voor de kinderen op pagina 3
Liturgie Opstandingskerk zondag 17 januari 2021, 2e zondag na Epifanie
Dienst in het kader van de Gebedsweek voor de eenheid van 17 t/m 24 januari.
Thema: # Blijf in mijn liefde, Joh. 15, 7
Voorganger: ds. Siets Nieuwenhuizen
Muziek: Wouter van der Meiden
-Welkom en korte mededelingen vanuit de gemeente door de ouderling van dienst
-Openingslied: Lied 530 ‘De Geest des Heren is op Hem’
-Bemoediging
-Lofprijzing: Lied 117d ‘Laudate omnes gentes’
-Lied 150a ‘Geprezen zij God’, 1 en 4.
-Lezing: Johannes 15, 1-17.
-Lied 653 ‘U kennen, uit en tot U leven’, 1 en 5.
-Gebeden
-Lezing: 1 Corinthiërs 1, 10-13a
-Lied 968 ‘De ware kerk des Heren’, 2 en 5.
-Smeekgebed om vergeving
-Aandacht voor de kinderen: zie informatie op pagina 3 van deze Nieuwsbrief
-Lezing: Openbaring 7, 9-12.
-Lied: gezang 726 ‘Hoor, een heilig koor van stemmen’, 1 en 5.
-Meditatie
-Meditatief orgelspel
-Collecten
1. Diaconie, via betaallink (iDeal), of via IBAN NL02 INGB 0003 4444 54 (DIAKONALE RAAD VD PROT
GEMEENTE TILBURG EN GOIRLE o.v.v. diaconale collecte 17 januari)
2. Vieringen: via de betaallink (iDeal), of via IBAN NL54 INGB 0003 7000 83 (PROTESTANTSE
GEMEENTE TE TILBURG EO o.v.v. vieringen)
3. De gemeente wil ds. Otto Grevink bij zijn afscheid een cadeau aanbieden. Wij willen zoals
gebruikelijk daarvoor een inzameling houden. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL61
INGB 0004 9747 31 t.n.v. Protestantse Gemeente Tilburg e.o. o.v.v. cadeau Otto Grevink of via
de betaallink Betaallink cadeau (iDeal)
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-orgel/piano muziek tijdens collecte
-Voorbeden – stil gebed – Onze Vader
-Lied 568a Ubi caritas (3x)
-zending en zegen
-Muziek
Bericht van de kerkenraad: Verkiezing ds. Sietske Blok
Op 4 januari jl. kon de gemeente online (opname vanuit de Opstandingskerk) kennismaken met
ds Sietske Blok, door de kerkenraad voorgedragen als te beroepen predikant in onze gemeente.
Het was een geslaagde avond, getuige ook de vele positieve reacties. Ds Blok stelde zich voor
aan de hand van een foto-presentatie. De gemeenteleden, die zich aangemeld hadden, konden
via WhattsApp of email vragen stellen, die Otto Grevink (met ondergetekende en Wim de
Kwaasteniet, voorzitter beroepingscommissie, aanwezig in de kerk) vaardig doorgeleidde. Door
de (vele) vragen en antwoorden konden wij een goed beeld van haar krijgen als beoogde
predikant voor onze gemeente.
Daarna kon vanaf 5 januari gestemd worden via een online toegestuurd stembiljet (+ verslag).
Verslag en stembiljet op papier waren op aanvraag beschikbaar. Scriba en voorzitter van de
kerkenraad fungeerden als stembureau.
Op zaterdag 9 januari werden de stemmen in de kerk geteld: 56 gemeenteleden stemden "ja"
op het uitbrengen van een beroep op ds Sietske Blok; er waren 5 onthoudingen. Vreugdevolle
uitslag dus.
Als deze week geen gegronde bezwaren (tegen de verkiezingsprocedure) worden uitgebracht,
kan zondag 17 januari het goede nieuws worden afgekondigd dat de kerkenraad een beroep zal
uitbrengen op ds Sietske Blok als predikante in onze gemeente.
ABJE VAN ANDEL

voorzitter kerkenraad
Tweede bericht van de kerkenraad: Geen zang meer in de kerkdiensten
Tot onze grote teleurstelling hebben we deze week moeten besluiten voorlopig helemaal niet
meer te zingen in de vieringen, ook niet door voorzangers. Aanleiding hiervoor is het dringende
advies van de landelijke kerk.
De volgende overwegingen vormen de basis voor dit advies:
• De grote zorgen van de overheid over de opkomst van de zeer besmettelijke Britse variant
van het coronavirus
• De situatie in twee gemeenten waar zingen waarschijnlijk een bron van besmetting is
geweest
• Het advies van de werkgroep ‘Zingen in de kerk’
Het moderamen (van de landelijke kerk, OG) adviseert gemeenten met klem in ieder geval de
komende vier zondagen, dus t/m 7 februari 2021, tijdens de kerkdienst in het geheel niet te
zingen. Dus ook niet met een klein aantal personen, zoals in het vorige advies nog als
mogelijkheid werd genoemd. De Britse variant van het coronavirus blijkt extreem besmettelijk te
zijn. Volledig vertrouwen op afstand houden en ventilatie is té risicovol, aldus het moderamen.
Dat advies geldt ook voor het opnemen van liederen in een doordeweekse setting, met een klein
aantal mensen. Dan zijn de risico’s namelijk net zo aanwezig.
Ds. Marco Batenburg, preses generale synode: “Ik realiseer me heel goed dat deze boodschap
bij velen hard aankomt. Ook in het moderamen ervaren we pijn bij dit advies. Samenzang was al
veel langer niet mogelijk, maar dat in diensten nu helemaal niet meer kan worden gezongen is
echt heel verdrietig. Met elkaar verlangen wij intens naar het moment dat we als gemeente
weer kunnen samenkomen. Tegelijkertijd geloven we dat deze omstandigheden voor God geen
belemmering zijn om door te gaan met Zijn werk in ons leven, in de kerk en in de wereld. Laten
we ons daaraan vasthouden, en elkaar aansporen om het van Hem te blijven verwachten.”
Als kernteam vinden wij dit erg verdrietig, ook met het oog op de komende bijzondere
vieringen: de belijdenisdienst en de afscheidsdienst. Maar we roeien met de riemen die we
2

hebben. We houden moed en proberen er met al onze creativiteit weer mooie vieringen van te
maken.
Houd moed heb lief
Namens de kerkenraad,
ABJE VAN ANDEL, voorzitter
ds. OTTO GREVINK
Derde bericht van de kerkenraad: Belijdenisdienst op zondag 24 januari 2021
Op zondag 24 januari zullen drie van onze gemeenteleden belijdenis doen van hun geloof:
Naomi Kollen
Annette Heinerman
Marijn Romeijn
Samen met anderen uit de gespreksgroep bereiden ze onder leiding van ds. Otto Grevink de
dienst voor, die zal beginnen om 9.30u. Samen hebben ze ervoor gekozen dat er geen andere
gasten in de kerk aanwezig zullen zijn. We werken aan vormen waarin hun gasten en onze
gemeenteleden toch een aandeel kunnen hebben in de dienst.
Naomi, Annette en Marijn, succes met de voorbereidingen van de dienst en Gods zegen gewenst
op jullie weg naar de belijdenis van jullie geloof.
ds. OTTO GREVINK
Whatsappgroep voor berichten over online diensten
We hebben het de afgelopen maanden wel eens meegemaakt tijdens de online diensten: thuis
bleek er geen geluid binnen te komen vanuit de kerk, of het lukte niet vanuit de kerk een
livestream uit te zenden. Enkele mensen lieten ons dat dan weten, en dan verstuurde ik
berichten via Whatsapp aan een heel aantal gemeenteleden om te laten weten: even geduld,
we werken eraan! En dan konden we daarna weer verder, zonder dat veel mensen waren
afgehaakt. Afgelopen zondag merkten we ook weer dat dat even nodig was, terwijl de technici
keihard gewerkt hebben aan een oplossing.
Die berichten verstuurde ik heel gemakkelijk via een verzendlijst. Maar nu mijn vertrek
aanstaande is, hebben we een manier gezocht om toch berichten te kunnen sturen aan een
grote groep gemeenteleden. Daarom heb ik een Whatsappgroep aangemaakt ‘Opstandingskerk
Online’, speciaal voor dit soort dienstmededelingen. Dat is een groep waarin alleen berichten
kunnen worden verstuurd door de beheerders (de technici en tot 1-2 ikzelf). Dit om te zorgen
dat niemand overvallen wordt door veel berichten van meerdere gemeenteleden, maar we
helder en kort kunnen communiceren als er iets aan de hand is.
Vrijdag heb ik een eerste bericht verstuurd. Heb je dat niet ontvangen, dan zit je niet in die
groep. Wil je dat wel. Stuur mij even een appje, en dan voeg ik je toe!
ds. OTTO GREVINK, 06-30565951
De bloemen uit de dienst van zondag 10 januari. Er waren deze zondag vier bloemengroeten en
zij zijn, met een hartelijke en bemoedigende groet van de gemeente, gebracht naar:
• De heer A. Meijburg, ter gelegenheid van zijn 89e verjaardag
• Mevrouw Ineke Mulder – Nieuwenhuis
• De heer en mevrouw Kees en Janke Post, i.v.m. de gezondheid van Kees en als steuntje in de
rug
• De heer en mevrouw Pim en Nini van der Kuijlen
JEANNE GELEIJNS, e-mail jeanne.geleijns@ziggo.nl

Voor de kinderen is er een kinderlied: ‘Kijk eens naar de vogels’ (link naar YouTube). Het filmpje
sluit aan bij dit digitale werkblad van Jong Protestant.
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Daarnaast vindt van 17 januari t/m 24 januari de Week van Gebed voor eenheid plaats, met dit
jaar als thema #blijfinmijnliefde. Op de website www.weekvangebed.nl kun je een digitale
uitgave van het gebedsboekje downloaden. Hierin staan fragmenten van een aantal
bijbelteksten, vragen die je aan het denken zetten en die je samen kunt bespreken, opdrachtjes
en boekentips!
Je kunt het boekje ook aanvragen via nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl.
Actie Kerkbalans 2021 gaat van start

Bericht van de Kerkrentmeesters en de Diaconie
Actie Kerkbalans en bijdrage diaconale projecten 2021

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een
ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding,
contact en genegenheid. En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen
komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen. Met elkaar. Dat geeft een
bijzondere band.
De jaarlijkse actie Kerkbalans gaat zaterdag 16 januari weer van start. Kerkbalans vraagt u om
te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die
elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden.
De kerkrentmeesters en de diaconie hebben besloten om in 2021 weer één gezamenlijke actie
te houden. In de brief die u binnenkort zult ontvangen, vindt u daarom twee
toezeggingsformulieren: één voor de kerk en één voor de diaconie. We hopen dat u ook dit
jaar (weer) wilt bijdragen, zodat we het werk voor én in onze gemeente kunnen blijven doen.
Een speciale dank gaat uit naar onze lopers: de vrijwilligers die de enveloppen rondbrengen en
ophalen. Een hart onder de riem voor deze lopers, nu zij door de kou op pad gaan voor onze
gemeente! In het geval uw toezeggingsformulieren niet worden opgehaald, kunt u deze
versturen (geen postzegel nodig) in de antwoordenveloppe die u bij de brief heeft ontvangen
Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat? Geef dan vandaag
voor de kerk van morgen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voortbestaan.
Met vriendelijke groet,
ARIE IDEMA, voorzitter College van Kerkrentmeesters
JEANNE GELEIJNS, voorzitter College van Diakenen

Oecumenische viering 2021: #blijfinmijnliefde
(naar Johannes 15, vers 5 – 9: ‘Blijf in mijn liefde en je zult veel vrucht dragen’)
Oecumenische dienst on-line ter gelegenheid van de week voor Gebed voor Eenheid van de
Christeren ( 17 t/m 24 januari 2021)
We hebben een jarenlange traditie ontwikkeld om in de week voor het gebed voor eenheid van
Christenen een dienst te houden waarbij pastores of hun vertegenwoordigers van de R.K,
parochie (nu Petrus Donders Parochie) en de PKN Tilburg gemeente (Opstandingskerk) samen
werken.
Dit jaar is natuurlijk alles anders. Maar we willen wel aandacht besteden aan deze internationale
gebedsweek en wel op:
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zaterdagavond 23 januari a.s. om 17.00 uur.
Aan deze dienst werkt ook een vertegenwoordiger van de Molukse kerk mee.
U kunt deze dienst meebeleven door naar de site van de PKN Tilburg www.pkn-tilburg.nl te
gaan, waar u een link vindt naar deze dienst.
Mocht u niet in de gelegenheid zijn om op tijd in te loggen,
dan kunt u dat ook nog tot enkele weken na deze datum
doen.
Laten we samen aandacht geven aan de week voor Gebed
voor Eenheid van de Christenen.
Namens de organisatoren:
DIAKEN GEERT EIJSBOUTS (RK parochie Peerke Donders)
HILDA VAN DER PLAATS (ouderling Oecumene PKN Tilburg)

Geeft Corona zicht op een alternatieve samenleving?
Aartsbisschop en bankdirecteur geven visie op rol van kerken tijdens en na corona voor nieuw
houvast
De wereld om ons heen is door de coronacrisis veranderd. De wereld waar we op
vertrouwden, de dingen waar we houvast aan hadden, verdwenen. Misschien zijn wijzelf ook
wel veranderd en hebben we het gevoel dat we overal buiten zijn komen te staan. Dat doet
wat met ons vertrouwen en onze hoop. Kunnen kerken uitzicht geven op een alternatieve
samenleving, tijdens en na corona? Kunnen zij vanuit het goede verhaal dat ze willen
uitdragen nieuwe hoop en nieuw houvast bieden, en een stem hebben in het maatschappelijk
debat? In een online-ontmoeting op maandag 18 januari 2021 vanuit de Grote Kerk in Den
Bosch geven oud-katholiek emeritus aartsbisschop Joris Vercammen en directeur van de ASNbank Arie Koornneef hier hun visie op. De bijeenkomst start om 20.00u en wordt
voorafgegaan door een vesper in de Sint Janskathedraal, die ook online wordt uitgezonden.
Complottheorieën slaan bij veel mensen aan, of in ieder geval geven ze uiting aan wantrouwen
in een samenleving die ingrijpend veranderd is. Het gevoel erbuiten te staan, niets in te brengen
te hebben, is een gevoel van ballingschap dat ook gekend wordt vanuit de Bijbel. Joris
Vercammen ziet in het verhaal van Job iemand die geen genoegen neemt met gemakkelijke
antwoorden voor het kwaad dat hem overkomt en hem alles ontneemt. Jezus is voor hem
iemand die mee-lijdt, die solidair is, aan onze kant staat. Van hieruit zal Vercammen beschrijven
hoe de crisis uitzicht biedt op een andere samenleving, een alternatief voor de huidige crisis, en
hoe kerken daar een rol in kunnen spelen. Arie Koornneef kijkt vanuit het perspectief van de
economie en duurzaamheid naar deze vragen en reageert op de lezing van Vercammen.
Na een drukbezochte bijeenkomst tijdens de Week voor Gebed van de Eenheid vorig in het
Jheronimus Bosch Art Centre met 600 bezoekers wordt dit jaar de bijeenkomst van de kerken in
het bisdom Den Bosch noodgedwongen online gehouden. De lezing van Vercammen wordt
steeds kort afgewisseld met pianomuziek door Henk van Tilburg, waardoor de bijeenkomst een
ontspannen en inhoudelijk karakter krijgt. Ook kunt u reageren op de lezingen. Voor toegang tot
de livestream van de lezingen kunt u zich opgeven via ticketl.ink/debatavond. Toegang kost €5.
De lezingen worden zoals elk jaar voorafgegaan door een vesper, een avondgebed, in de Sint
Janskathedraal. Mgr. Joris Vercammen, ds. Erica Scheenstra en mgr. Gerard de Korte gaan
daarin voor. Deze is live te volgen via het Youtube-kanaal van ‘Sint-Jan Den Bosch’ en start om
19.00u. De bijeenkomst wordt georganiseerd door een werkgroep vanuit het rooms-katholieke
bisdom ’s Hertogenbosch en de protestantse classis Noord-Brabant Limburg Réunion Wallonne.
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Let op: om toegang te krijgen tot de livestream is aanmelding noodzakelijk. Aanmelding kan
online via ticketl.ink/debatavond, waarna u een ticket per mail krijgt toegestuurd en vlak voor
de debatavond een email met de links. Aanmelding kost €5 (excl. ticket- en transactiekosten).
ds. OTTO GREVINK

Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met een gedicht dat werd
aangereikt door Hans van der Leun. Hij schreef er bij: ‘Dit gedicht, deze beschouwelijke
woorden, werd veel op sociale media gedeeld en ik trof het aan op de nieuwsbrief van de
Ichtuskerk (PKN) in Meerkerk.
DE TWEE KANTEN VAN TWINTIGTWINTIG
Twintigtwintig heeft me niks gebracht
Mij hoor je nooit zeggen
Dat we samen meer kunnen dan alleen
Want als ik even verder kijk, ontdek ik
Spanning en onrust om mij heen
Elke week voelde ik minder
Verbinding met mensen die me dierbaar zijn
ik voelde
Dat ik vervreemd raakte van de buitenwereld
En zeg me vooral niet
"Er zit iets moois in iedere dag"
Want hoe je het ook wendt of keert
ik heb dit jaar stilgestaan
Je zult mij nooit horen zeggen:
Twintigtwintig bracht me veel lichtpuntjes!
LEES HET GEDICHT NU VAN ONDER NAAR BOVEN

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.
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.: NL54 INGB 0003 7000 83
Rekeningnummer Diaconie: NL02 INGB 0003 4444 54
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