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Gemeenteberaad 19 november 2018
De kerkenraad nodigt u van harte uit voor het Gemeenteberaad van maandag 19 november
2018 om 20.00 uur in de Opstandingskerk.
De kerkenraad wil u informeren over het gesprek dat Abje van Andel, Arie Idema en Otto
Grevink op 25 oktober jl. hadden met ds. Klaas Dijkstra, consulent beroepingswerk van de
PKN, de daarna genomen acties om een predikant te vinden voor hulpdienst tijdens de
vacaturetijd en de verdere procedure op weg naar een door onze gemeente, met het oog op
de in de toekomst te beroepen geschikte predikant. Ook komt aan de orde een andere,
minder belastende organisatiestructuur voor onze gemeente, met een kleine kerkenraad en
taakgroepen met zelfstandige bevoegdheden.
Ook zal het vertrek van dominee Ruth Jellema ter sprake komen. Het afscheid van ds. Ruth
Jellema vindt plaats in het weekend van 5 en 6 januari. In de volgende De Leidraad zult u de
uitgebreide informatie ook kunnen lezen.
De agenda en het verslag van het vorige gemeenteberaad in mei liggen vanaf zondag 11
november in de kerk. U kunt ze ook downloaden via de website.

Eredienst van zondag 18 november 2018
Voorganger: ds. Marieke van Baest
Muzikale begeleiding: Wouter van der Meiden
Lezing(en): 1 Samuel 25: 1-44 en Marcus 12: 35-44
Thema: Abigail en de arme weduwe
Er is oppasdienst, kindernevendienst en brug
Plaats van samenkomst: Opstandingskerk, aanvang: 9.30 uur
Adres: Prof. Cobbenhagenlaan 8 / hoek Waringinlaan, 5037 DC Tilburg
De 1e collecte is bestemd voor het diaconale werk in onze gemeente
De 2e collecte is bestemd voor de eigen gemeente
De bloemen uit de dienst van zondag 11 november zijn, met een hartelijke en bemoedigende groet
van de gemeente, gebracht naar mevrouw Jannie Visser.

Thea van Blitterswijk geridderd. Bij gelegenheid van het 10 jarigjubileum van het Ronde Tafelhuis in Tilburg werd Thea van
Blitterswijk donderdag 15 november door burgemeester Weterings
van Tilburg geridderd.
De onderscheiding Lid in de orde van Oranje Nassau werd Thee
gegeven omdat zij vanaf het begin het boegbeeld is geweest van het
Ronde Tafelhuis in Tilburg-Noord.
Wij feliciteren Thea van harte met deze welverdiende
onderscheiding.

Woensdag 28 november 2018, 19.30 uur: Lezing over Martin Luthers twee-rijken-leer.
De lezing zal de ontwikkeling van Luthers gedachtegang over de thematiek van de twee rijken in de
context van zijn tijd schetsen. Daarnaast zal aan de hand van een aantal voorbeelden worden
besproken hoe Luthers twee-rijken-leer in de moderne tijd heeft doorgewerkt. De lezing wordt
verzorgd door Prof. dr. Sabine Hiebsch van de Theologische Universiteit Kampen.
Locatie: Stadstuin Theresia, Theresiastraat 15A Tilburg (013) 590 70 30.
U bent van harte welkom vanaf 19.00 u. Een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.
Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met de tekst van het lied ‘Ik
hoop’ dat Karin Bloemen zong in de het televisieprogramma ‘De grootste Bijbel van Nederland’ dat
de EO uitzond op woensdag 14 november jl. Het lied ‘Ik hoop’ werd gezongen bij het verhaal over
Mozes in het biezenmandje.
Ik hoop dat jij altijd mag dromen,
met de wind steeds in je rug.
Dat gedachten gedachten blijven stromen,
niet te langzaam, niet te vlug.
Moge het zonlicht op je schijnen,
zachte regen voor de groei.
Ik hoop dat zorgen snel verdwijnen,
dat je komt tot volle bloei.
Dat je echt aandachtig luistert,
naar je hart en je verstand.
Dat het onweer voor jou fluistert,
een wolk met goud zal zijn omrand.
Dat gelukt komt bovendrijven,
Ook al is dat heel fragiel.
Dat je altijd trouw mag blijven,
aan het diepste van je ziel.

Mozes in het biezen mandje

Overzicht activiteiten in de komende weken

Datum en aanvangstijd

Activiteit

Zondag 18 november 2018
Aanvang 15.30 uur

‘Requiem van RUTTER’: uitvoering
door koor HCGK met dirigent Ramon
van den Boom
Gemeenteberaad

Maandag 19 november 2018
Aanvang 20.00 uur

Locatie,
bijzonderheden
St. Caeciliakerk, Kerkstraat 2, Berkel-Enschot
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Woensdag 21 november 2018
10.00 uur-11.30 uur
Woensdag 28 november 2018
10.00 uur-11.30 uur
Woensdag 28 november 2018,
10.00-11.30 uur
Woensdag 28 november 2018,
Aanvang 19.30 uur

Groothuisbezoek in De Duynsberg,
geleid door ds. Ruth Jellema
Lezing over Martin Luthers tweerijken-leer door Prof. dr. Sabine
Hiebsch

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Indigolaan 100, 5044 SB
Tilburg
Stadstuin Theresia,
Theresiastraat 15A
Tilburg

Donderdag 29 november 2018
Aanvang 10.30 uur

Oecumenische viering in Zonnehof
Voorganger: pastor Hans Strijards

Zaal ‘de Salon’, Prof.
Gimbrèrelaan, zij-ingang

Dinsdag 4 december 2018
Aanvang 13.45 uur
Woensdag 5 december 2018
10.00 uur-11.30 uur
Maandag 10 december 2018
Van 14.30-16.30 uur!
Dinsdag 18 december 2018
Aanvang: ’s middags om 14.30
uur
Donderdag 20 december 2018
Aanvang 10.30 uur

PCOB Adventsviering

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Zaal ‘de Salon’, Prof.
Gimbrèrelaan, zij-ingang
Dr. Eygenraamstraat 3,
Tilburg.

Een vrijwillige bijdrage wordt op
prijs gesteld.

Koffieochtend / inloopochtend
Ds. Ruth Jellema is aanwezig
Koffieochtend / inloopochtend

Koffieochtend / inloopochtend
Ds. Ruth Jellema is aanwezig
‘Zingen in Zonnehof’, Adventsviering
Kerstviering in de kapel van De
Hazelaar
Voorganger: ds. Ruth Jellema.
Oecumenische kerstviering in
Zonnehof. Voorgangers: ds. Ruth
Jellema en pastor Hans Strijards

Zaal ‘de Salon’, Prof.
Gimbrèrelaan, zij-ingang
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