Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken

Nieuwsbrief
Zondag 18 augustus 2019
Eredienst van zondag 18 augustus 2019.
Een Kind & Jongerenviering waarin Alessio Grosz wordt gedoopt.
Voorganger: ds. Otto Grevink
Komende week beginnen de scholen weer; niet veel later ook de universiteiten. Een nieuw begin
dus. En in de kerk starten we met een Kind&Jongerenviering die ook een nieuw begin inluidt voor
Alessio Grosz. Hij zal gedoopt worden. Een frisse nieuwe start. Gaat er daarna dan niets meer anders
dan we zouden willen? Gaat het volgend schooljaar en seizoen dan wel allemaal goed? Vast niet,
maar we mogen leven in de zekerheid dat God steeds weer met ons een nieuw begin wil maken.
Sterker nog, dat Hij nooit helemaal opnieuw zou willen beginnen, maar met ons nieuwe wegen blijft
zoeken. Onder Zijn regenboog. We lezen een stukje uit het verhaal van Noach, zingen bekende
liedjes, kijken filmpjes en gaan vieren dat dit nieuwe begin er ook voor Alessio is.
Lezing(en): Genesis 8:21-9:1
Muzikale begeleiding: Helga Janssens-Baan
Er is oppasdienst, kindernevendienst en brug
De 1e collecte is bestemd voor het diaconale werk in onze gemeente
De 2e collecte is bestemd voor het kerkelijke werk in onze gemeente
Plaats van samenkomst: Opstandingskerk
Adres: Prof. Cobbenhagenlaan 8 / hoek Waringinlaan, 5037 DC Tilburg
De twee bossen bloemen uit de dienst van zondag 11 augustus zijn, met een hartelijke en
bemoedigende groet van de gemeente, gebracht naar mevrouw Nel van Haarlem en naar
Anja Severijnen.
Afscheid ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot. Ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot gaat op zondag 25 augustus
2019 voor het laatst voor in de Opstandingskerk. Tijdens het koffiedrinken na de dienst is er
gelegenheid om afscheid te nemen.
Hoe nu verder? Welkom op het extra gemeenteberaad op 2 september
Er is in het voorjaar en in de zomer hard gewerkt aan een visie op de toekomst van onze gemeente,
en een profiel voor een nieuwe predikant(enteam). Daar hebben ruim 100 gemeenteleden op
diverse momenten over meegepraat in een eerder gemeenteberaad, de huiskamerbijeenkomsten,
de werkgroep Opstandingskerk 2030 en in de kerkenraad! Tijd om conclusies te trekken en aan de
slag te gaan!
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor een gemeenteberaad op maandag 2 september om
20.00u in de Opstandingskerk. Op het programma staan de antwoorden die we gehaald hebben uit
de gesprekken in de gemeente op de twee vragen die we ons stelden:
1. Hoe willen/kunnen we kerk zijn in 2030 en welke stappen kunnen we daarvoor nu zetten?
2. Welke professional(s) kunnen ons daarbij ondersteunen?

Er zal verslag worden uitgebracht van wat de besprekingen van de werkgroep Opstandingskerk 2030
met de inbreng van de huiskamergesprekken hebben opgeleverd. Het eindverslag van de werkgroep
is besproken in de kerkenraad en wordt nu verwerkt in een presentatie voor de gemeente. Het
eindverslag zal dan ook beschikbaar komen.
Ook zal er een profielschets worden gepresenteerd van een nieuw te zoeken predikant, dat zal zijn
vastgesteld door de kerkenraad op 26 augustus. Daarbij wordt ook de vraag beantwoord hoe groot
wij verwachten dat de formatie kan zijn waarvoor we een nieuwe predikant kunnen zoeken, binnen
de kaders die ons daarvoor worden aangereikt.
We gaan met elkaar in gesprek in groepjes en er is ruimte voor vragen. En er zal een toelichting
gegeven worden op het verdere tijdspad van de zoektocht naar een nieuwe predikant.
Komt u ook? We vinden het erg belangrijk dat we de stappen naar de toekomst gezamenlijk zetten
in diverse ontmoetingen. Daarom zouden we het erg fijn vinden als u in de gelegenheid bent om te
komen en met ons in gesprek te gaan.
ABJE VAN ANDEL, voorzitter
OTTO GREVINK, predikant
Uitstapje AVE naar Rijtuigmuseum ‘De Koetserij’ te Raamsdonk. Op woensdagmiddag 21 augustus
a.s. brengen we een bezoek aan het Rijtuigmuseum ‘De Koetserij’ te Raamsdonk.
Het echtpaar Gerard en Corrie van Beurden uit Raamsdonk hebben een landgoed met beeldentuin
en Rijtuigenmuseum. 25 jaar geleden was er nog helemaal geen landgoed ‘het Broeck’. Ze woonden
nog gewoon aan de Lange Broekstraat, maar Gerard en Corrie zetten toen heel sjiek een ‘C in de
Broek’ en het landgoed was geboren.
In ‘De Koetserij’ worden rijtuigen uit de periode 1865 tot 1910 tentoongesteld. De authentieke
rijtuigen zijn in eigen atelier in originele staat gerestaureerd.
We vertrekken om 13.00 uur vanaf de kerk. De kosten zijn € 7,-. Opgeven bij Johan de Vos (tel.
4680350), graag vóór 19 augustus a.s. Mocht u een vervoersprobleem of mogelijk een andere vraag
hebben, dan graag een telefoontje naar Johan de Vos.
Geluid in de kerkzaal verbeterd. Misschien heeft u iets gezien afgelopen zondag in de Kerk. Maar ik
ben er bijna zeker van dat u het heeft gehoord. Peter Groenewegen en Alex Beekmans hebben
samen met de geluidsman witte boxen geplaatst voorin de kerk. Met name voor cd´s, geluid van
films en zang is dit een hele verbetering. Ook zijn de bestaande boxen opnieuw afgesteld waardoor
we voor de komende jaren de preken en muziek op een nog beter niveau kunnen beluisteren.
A. IDEMA, voorzitter CvK
Als er iemand onwel wordt tijdens de kerkdienst. Helaas komt het voor dat tijdens de kerkdienst
iemand onwel wordt. In eerste instantie is de koster de aangewezen persoon om alles in goede orde
te laten verlopen. Om de kosters te ontlasten, maar ook om betere eerste hulp te kunnen bieden,
hebben wij de volgende personen bereid gevonden om bij calamiteiten de eerste zorg te verlenen.
Alex Beekmans, Theo van de Sanden, Margriet Blanken, Herman Hoogstad, Nadine de Hoog en
Jeanne Geleijns zijn vanaf 18 augustus ingeroosterd om wekelijks in toerbeurt te helpen indien
nodig. We zijn op zoek naar nog enkele personen meer. Mocht u bereid zijn om af en toe bij
calamiteiten hulp te willen bieden verneem ik dat graag van u. Het CvK hoopt hiermee dat u zich
geruster voelt tijdens de dienst en u blijft komen om het woord van God te ontvangen.
A. IDEMA, voorzitter CvK
Zaterdag 31 augustus 2019: BARBECUE in de tuin van de Andreaskerk in Hilvarenbeek.
Deze zomer voor de 6e keer een gezamenlijke barbecue voor Oisterwijk, Tilburg en
Hilvarenbeek. Aanvang 17.30 uur.
De kosten bedragen € 12.50 p.p. U kunt zich aanmelden via de intekenlijst die in de kerk
ligt.
De opbrengst van de barbecue is bestemd voor ons gezamenlijke ZWO project in
Moldavië!!

In het geval u vervoersproblemen heeft of indien u zich telefonisch wilt aanmelden, dan kunt u
contact opnemen met Hans Bonis. Telefoon 013-5343504 / e-mail hansbonis@ziggo.nl
Werkzaamheden Cederstraat. De gemeente Tilburg heeft ons laten weten dat er vanaf maandag 19
augustus gestart wordt met het opnieuw inrichten van de Cederstraat: rijbaan, trottoirs en
parkeervakken worden opnieuw aangelegd. In eerste instantie wordt er gewerkt aan de straat voor
de flat, vanaf 16 september aan de Cederstraat waar de zij-ingang van de kerk is.
Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met een bijdrage van Arie
Idema, naar aanleiding van de preek van zondag 11 augustus 2019.
“Verlichte zorgen”.
Afgelopen zondag (11 augustus) beeldde Meike Bel op een mooie manier uit hoe zorgen
“verlicht” konden worden. Alle kerkgangers mochten op een stuk papier een van hun zorgen
noteren. Het papier werd tot een vliegtuigje gevouwen en daarna werden ze met een flinke worp
door de kerkzaal gegooid. De vliegtuigjes vlogen door heel de kerk. Meike legde uit dat de
opgeschreven zorgen zo een beetje verlicht werden. De zorgen zweefden als het ware door de
lucht.
Daarna werden alle vliegtuigjes verzameld, de kinderen gingen naar hun dienst en de kerkdienst
werd vervolgd.
Ik was één van de vrijwilligers die de papieren vliegtuigjes verzamelde en ze naar de keuken
bracht. Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen om ze ongelezen weg te gooien. Wat ik las heeft
mij de rest van de kerkdienst aan het denken gezet.
Onderwerpen zoals zorg over eigen, of iemand anders zijn/haar gezondheid, (klein)kinderen, hoe
we omgaan met de wereld, dreigende oorlogen, individualisme, onkerkelijkheid, het vinden van
ambtsdragers en het vinden van een geschikte dominee voor onze gemeente.
Het zijn allemaal onderwerpen die ons terecht zorgen baren. Het maken van een vliegtuigje om
de zorg te verlichten is een mogelijkheid. Maar kunnen wij als gemeente ook niet een stukje zorg
wegnemen als we naar elkaar luisteren en er zijn als iemand ons nodig heeft? Al is het een
telefoontje of een appje, een luisterend oor voor of na de kerkdienst.
Natuurlijk wordt de zorg niet weggenomen of opgelost. Maar samen zorgdragen is zeker een
vorm van verlichting. Als we dan tijdens de dienst gevoed mogen worden door Gods woord, naar
huis mogen gaan met de wetenschap dat God bij ons is en bij ons blijft, ons draagt, voortduwt en
zegent dan voelt dat voor mij zeker als een verlichting voor mijn zorgen.
Ik hoop en bid voor u ook.
Arie Idema
Overzicht activiteiten in de komende weken
Datum en aanvangstijd
Woensdag 21 augustus 2019
10.00 - 11.30 uur
Woensdag 21 augustus 2019
13.00 uur verzamelen
Zondag 25 augustus 2019
eredienst 9.30 uur

Woensdag 28 augustus 2019
10.00 - 11.30 uur
Zaterdag 31 augustus 2019
Aanvang 17.30 uur

Activiteit
Koffieochtend / inloopochtend

Locatie, bijzonderheden
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

AVE-uitstapje naar Rijtuigmuseum ‘De
Koetserij’ te Raamsdonk
Ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot gaat voor
het laatst voor in de Opstandingskerk.
Tijdens het koffiedrinken na de dienst is
er gelegenheid om afscheid te nemen
Koffieochtend / inloopochtend
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Gezamenlijke barbecue in de tuin van
Vrijthof 22, 5081 CB
de Andreaskerk in Hilvarenbeek
Hilvarenbeek
Kosten: € 12,50 p.p. Opbrengst is voor

Maandag 2 september 2019
20.00 uur
Zaterdag 5 oktober 2019
De dag begint om 10.30 uur
(inloop vanaf 10.00 uur) en
eindigt om 16.15 uur.

het ZWO-project in Moldavië
SEPTEMBER
Gemeenteberaad
Koorinspiratiedag in de
Opstandingskerk

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).
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

