Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken

Nieuwsbrief
Zondag 26 mei 2019
o Eredienst van zondag 26 mei 2019
Voorganger: ds. Jacqueline van Marion
Muzikale begeleiding: het blazerstrio Ad Spijkers op bariton, Leon van Grinsven op hoorn en Chris
Meijer op cornet à piston’.
-na de verkondiging spelen zij ‘Wondrous Love’ in een arrangement van Douglas Smith.
-Tijdens de collecte spelen zij ‘Die Liebe’ van G.F. Telemann in een arrangement van Robert van
Beringen.
-Bij het uitgaan spelen zij ‘A groovy kind of love’ van T. Wine en C. Sager-Bayer in een arrangement
van M. Berden.
Lezing(en): Psalm 67 en Johannes 15 :1-8
Thema: Liefde sterft niet
Er is oppasdienst, kindernevendienst en brug
De 1e collecte is bestemd voor het diaconale werk in onze gemeente
De 2e collecte is bestemd voor onze kerkgemeenschap
Plaats van samenkomst: Opstandingskerk
Adres: Prof. Cobbenhagenlaan 8 / hoek Waringinlaan, 5037 DC Tilburg
De bloemen uit de dienst van zondag 19 mei zijn, met een hartelijke en bemoedigende groet van de
gemeente, gebracht naar mevrouw Rikie van Alewijk.
o

Huiskamerbijeenkomsten over Kerk2030
Met het oog op de invulling van de vacature na het vertrek van ds. Ruth Jellema naar Oss, zijn we
een bezinningstraject gestart over de toekomst. Dat bezinningstraject willen we in de gemeente
laten plaatsvinden. Zo vormen we samen een idee van welke richting we met elkaar op willen en
wat voor professional(s) we daarbij nodig hebben.
Denk en praat mee over de toekomst van onze kerk, zodat we samen ook tot een goed profiel
kunnen komen voor een nieuwe professional voor onze kerk.
U kunt zich met een telefoontje opgeven bij het gastadres bij u in de buurt, of verder weg, als u dat
beter uitkomt.
De volgende huiskamerbijenkomsten zijn gepland:
- Woensdag 29 mei: Koffieochtend Opstandingskerk, gebruikelijk tijd (10.00-11.30u)
- Dinsdag 4 juni: Zand en Wandelbos: bij Truus Linkels, 013 4680459, van 20.00- 21.30u
- Woensdag 5 juni: Tilburg Reeshof (Dalem Zuid), bij Ankie Visser, 013 5718600, van 20.00-21.30u
- Dinsdag 11 juni: Zorgvlied, de Blaak, bij Wim en Marjan de Kwaasteniet, 013 4633044,
van 20.00-21.30u
- Woensdag 12 juni: Noord, bij Jeanne en Meeuwis Geleijns, 013-455 2389, van 20.00-21.30u
-Dinsdag18 juni: de Reit / Centrum, bij Ria Huitink, 06-25052726 (bij voorkeur ’s avonds),

van 20.00-21.30 uur
- Woensdag 19 juni: Reeshof H-V, bij Mariëlle Bekkers, 06-28068743, van 20.00-21.30u
DS. OTTO GREVINK

o

Gezamenlijke Hemelvaartviering op 30 mei 2019 in Oisterwijk. Intekenlijst Hemelvaartontbijt.
Op donderdag 30 mei is er in de protestantse kerk in Oisterwijk een gezamenlijke
Hemelvaartsviering met de gemeentes Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg. Om 9.00 uur beginnen
we met een gezamenlijk ontbijt. Om 10.15 uur begint de viering waarin ds. Winanda de Vroe uit
Oisterwijk voorgaat.
U kunt zich opgeven voor het ontbijt door een mail te sturen naar scriba@pkn-oisterwijk.nl of door
in te tekenen op de lijst die vanaf zondag 12 mei in de kerk ligt.
Iedereen is van harte welkom.

o

Verzoek van bezoekgroep de Hazelaar
De bezoekgroep Hazelaar van de Protestantse gemeente te Tilburg e.o. bezoekt de Protestantse
bewoners van De Hazelaar iedere week. I.v.m. de privacywet krijgen wij de namen van de
Protestantse bewoners van De Hazelaar niet meer door. Indien u wordt opgenomen of u weet dat
iemand van onze gemeente wordt of is opgenomen in De Hazelaar, geef het a.u.b. even door aan
het volgende e-mailadres: p.a.wolters@home.nl
Namens de bezoekgroep van De Hazelaar.
JOKE WOLTERS

o

Werkvakantie Roemenië gaat niet door
Er is besloten om de werkvakantie naar Roemenië niet door te laten gaan. Er waren teveel
afmeldingen, waardoor het niet mogelijk is een kwalitatief goede werkvakantie te organiseren.
De reis zou naar Lupeni gaan, waar Ormi een school voor verstandelijk beperkte kinderen heeft.
Daar stonden diverse klussen op het programma. De directeur van de school in Roemenië is
inmiddels op de hoogte van het besluit. De activiteiten die uitgevoerd zouden worden, gaat hij
proberen op een andere manier te regelen.
Op 14 april jl. is er een collecte geweest voor de werkvakantie die € 169,85 heeft opgebracht. Dit
bedrag wordt (via de Stichting Vrienden van Hunedoara) overgemaakt naar de school in Roemenië.
RUTH JELLEMA
CAROLINE JONES

o Samen bidden
Dinsdagavond 19.00 uur, een moment van bezinning in deze drukke wereld die constant om onze
aandacht vraagt. Een stiltemoment met aandacht voor God, samen Zijn aanwezigheid ervaren.
Wekelijks bidden wij in de bezinningsruimte van onze kerk. Beginnend met het lezen uit de bijbel,
een korte bespreking en bidden voor de gemeente en dat wat ons bezig houdt. Bemoedigd,
gehoord, gesteund door de woorden van de Heer. U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te
doen.
ANTON DE NATRIS

o

Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met het eerste couplet van
Lied 416 uit het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk:
Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen
met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

o

Overzicht activiteiten in de komende weken
Datum en aanvangstijd
Zaterdag 25 mei 2019
13.00 tot 18.00 uur
Dinsdag 28 mei 2019
19.00 - 19.30 uur
Woensdag 29 mei 2019
10.00 - 11.30 uur

Activiteit
Koorinspiratiedag Hilvarenbeek

Locatie, bijzonderheden
Willibrorduskerk, Diessen

Samen bidden in de bezinningsruimte van de
Regenboogzaal
Koffieochtend / inloopochtend

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Donderdag 30 mei 2019
9.00 uur: aanvang ontbijt
10.15 uur: aanvang viering
Dinsdag 4 juni 2019
19.00 - 19.30 uur
Woensdag 5 juni 2019
10.00 - 11.30 uur
Maandag 10 juni 2019
TWEEDE PINKSTERDAG

Gezamenlijke Hemelvaartviering in het
Lodewijkskerkje in Oisterwijk

Kerkstraat 64, Oisterwijk

Samen bidden in de bezinningsruimte van de
Regenboogzaal
Koffieochtend / inloopochtend

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Zaal ‘de Salon’, Prof.
Gimbrèrelaan, zij-ingang
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Woensdag 12 juni 2019
13.00 uur verzamelen bij
de Opstandingskerk

GESPREK OVER DE TOEKOMST
VAN ONZE KERK, o.l.v. ds. Otto Grevink

I.v.m. Tweede Pinksterdag is er in juni géén
‘Zingen in Zonnehof’
AVE-uitstapje naar ‘Koningsoord’ in BerkelEnschot. Bezoek aan o.a. de Abdij.
Contactpersoon: Johan de Vos. Tel. 468 0350

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

