
 

 

 

       

 
 

Nieuwsbrief  
Zondag 2 augustus 2020 

 
 Kerkdienst van zondag 2 augustus 2020 (live te zien via www.coronaviering.nl/live om 10.00u)  

Whatsapp-nummer voor gebeden en betaallinks: 06-12705929 
Let op: de dienst begint om 10.00 uur! 

 

Dit is een gezamenlijke dienst van de Opstandingskerk en de Ontmoetingskerk. Voorganger is ds. 
Elso Venema. Hij zou al voorgaan in de Ontmoetingskerk in een online-viering. Daaruit ontstond het 
idee om samen te gaan vieren. Technici en musici van onze gemeenten werken samen. Eerder 
hebben onze gemeenten samengewerkt, met name in het jeugdwerk (kinderkerstfeesten). Het is 
mooie kans om elkaar te leren kennen. Als onderdeel van de dienst zullen gemeenteleden van beide 
gemeenten de geloofsbelijdenis uitspreken op een video. De viering wordt gestreamd via het 
Youtubekanaal van de Ontmoetingskerk en is gewoon te vinden op coronaviering.nl. De dienst 
wordt gehouden in de Opstandingskerk. 
 
Liturgie van zondag 2 augustus 2020. 
Intro  

• Welkomstwoord  
• Lied. NLB 150a:1,2,3,4 (“Geprezen zij God!”)   

1. Bemoediging en groet (wisselspraak) 
• Onze hulp verwachten wij van God 

Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die trouw blijft tot in eeuwigheid  
En het werk van zijn handen nooit loslaat 
Genade en goedheid is er voor jullie, en vrede, van God onze Vader, van Jezus Christus onze 
Heer, door de Heilige Geest, die ons aanvuurt in geloof, hoop en liefde 
 Amen 

2. Gebed  
3. Kindermoment (filmpje) 
4. Verkondiging 

• 60secondenpreek (filmpje) 
• Lied “Saviour of the World” 
• Lezing. Romeinen 8:1-4 en 2 Korintiërs 3:6-11 (NBV) 
• Lied. NLB 686 (“De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt”) 
• Overweging 
• Lied. “Our God is greater”   

5. Geloofsbelijdenis 
• De Twaalf artikelen (filmpje) 
• Lied. NLB 103a:1,4 (“Loof nu, mijn ziel de Here en prijs zijn grote Naam”)  

6. Dankzegging en voorbede 
• Dankzegging en gebed 
Heer doe meer dan wij kunnen bidden 
Heer doe meer dan wij kunnen denken 
Laat uw kracht zien 
Laat uw liefde werken 
• Dankzegging en gebed 
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Heer doe meer dan wij kunnen bidden 
Heer doe meer dan wij kunnen denken 
Laat uw kracht zien 
Laat uw liefde werken 
• Lied. NLB 1006 ( “Onze Vader in de hemel, U staat zorgzaam om ons heen”)  

7. Collecte (doel 1e collecte: Voedselbank Tilburg, doel 2e collecte: voor de Opstandingskerk/voor 
de Ontmoetingskerk) 
 
1e collecte: Voor de Tilburgse Voedselbank via de Betaallink (iDeal), of via IBAN NL02 INGB 0003 
4444 54 (Diakonale Raad van de Protestantse Gemeente Tilburg en Goirle) o.v.v. Voedselbank. 
2e collecte:   Coronavieringen: via de betaallink (iDeal), of via IBAN NL54 INGB 0003 7000 83 
(PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO o.v.v. coronaviering) 
 
• Luisterlied tijdens de collecte. Opwekking 832 (“Waar U verschijnt, wordt alles nieuw”) 

8. Zegen 
• Zending en zegen. 
• Lied. NLB 416:1,4 (“Ga met God en Hij zal met je zijn”)  

   
De wekelijkse bloemengroet vanuit de gemeente is in deze periode van het coronavirus vervangen 
door een bloemengroet in de vorm van een mooie kaart. De afgelopen week hebben de volgende 
mensen een kaart ontvangen: mevrouw T. Damwijk-Gouijn, mevrouw Gonnie Roos, mevrouw Teuny 
de Poorte, de heer en mevrouw Hans en Joke van der Leun en de heer en mevrouw Erik en Hilda 
van der Plaats. 

 

 De bloemen uit de dienst van zondag 26 juli zijn naar mevrouw Abje van Andel gebracht. 
 

 Pastoraal bericht. 
Mevrouw Cissy Mohr is met vakantie tot 15 augustus. In die tijd zijn de heer Theo van der Sanden-
Bout (tel. 06-2292 9948) en ds. Annemarie Hagoort (op donderdag) bereikbaar voor pastorale zaken. 

  
 Contact in coronatijd  

Op donderdagochtenden van 9.30 tot 11.30u wordt bij droog weer buiten getekend en geschilderd 

              
Als je belangstelling hebt mail dan Sjoukje@portrettenenmeer.com of 
marijke.van.steenbergen@kpnmail.nl 

  
 Overzicht activiteiten in de komende weken 

 

Datum en aanvangstijd Activiteit Locatie, bijzonderheden 

Woensdag 5 augustus 2020 
10.00-11.30 uur 
 

Koffieochtend / inloopochtend 
Aanmelden bij Nelly Bonis: 
Tel. 013- 5343504, b.g.g. telefoon  
06-12208364 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Woensdag 5 augustus 2020 
20.15-21.15 uur 

Emmaüswandeling.  
Twee aan twee wandelen en praten 
over een bijbeltekst 
Contact: Theo van de Sanden-Bout 
(06-2292 9948) 

Oude Warande 3, bij La 
Grotto 
 

Woensdag 12 augustus 2020 
10.00-11.30 uur 
 

Koffieochtend / inloopochtend 
Aanmelden bij Nelly Bonis: 
Tel. 013- 5343504, b.g.g. telefoon  
06-12208364 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Woensdag 12 augustus 2020 
20.15-21.15 uur 

Emmaüswandeling.  
Twee aan twee wandelen en praten 
over een bijbeltekst 

Oude Warande 3, bij La 
Grotto 
 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=yaWtCeKLRV8gg3AkVn9Z7Nx53WRIyYFV
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=sLD9Otl0QcjZQghpKeLtlBy0Q7A0D9SX
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Contact: Theo van de Sanden-Bout 
(06-2292 9948) 

 
 

 Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met een tekst uit het boekje 
Geloof, uitgegeven door de Protestantse Kerk, mei 2010. 
 

Geloof 
Geloof krijgen we van God 
altijd slechts zo veel 
als we voor de dag van 
vandaag nodig hebben. 
Het geloof is het dagelijks 
brood dat God ons geeft. 

 
 
 
 
 

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. Ds. Otto heeft vakantie van 13 juli tot en met 9 augustus 2020. 

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.: IBAN NL54 INGB 0003 7000 83  

Rekeningnummer Diaconie: IBAN NL02 INGB 0003 4444 54 
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