
 

 

 

       

 
 

Nieuwsbrief  
Zondag 27 september 2020 

 
 U kunt de kerkdienst in de Opstandingskerk weer bijwonen. Aanvang 9.30u.  

Registratie is niet nodig. U bent van harte welkom! 
Kom op tijd: we kunnen niet met z’n allen tegelijk naar binnen.  

 
Adressen:  
➔ prof. Cobbenhagenlaan 8 als je naar de kerk wilt en kunt komen;  
➔ www.pkn-tilburg.nl als je online de viering wilt volgen. 

 
Laten we ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt: 
1,5 meter afstand houden,  
onze handen desinfecteren,  
hoesten en niezen in de ellebogen, 
de aanwijzingen van de kosters opvolgen,  
en niet zingen of neuriën. 

 
 

 Liturgie voor zondag 27 september 2020: dienst met vierende gemeenteleden in de 
Opstandingskerk en thuis via onlineverbinding 
Voorganger: ds. Tom Rijken, doopsgezind predikant uit Oosterhout. 
Muziek: blazerstrio Chris Meijer, Ad Spijkers en Leon van Grinsven 

Thema: Je wandelt nooit alleen 
 

-Bemoediging en groet  
-Lied  206  vers 4, 5, 6 en 7     
-Inleiding op de dienst 
-Gebed 
-Lied 657  vers 1, 3 en 4  ‘Zolang wij adem halen’ 
-Aandacht voor de kinderen  
-Eerste lezing: Psalm 8  
-Muziek blaastrio: Ave stella van P.Cl. van Steenkiste o.p. 
-Tweede lezing: Johannes 15, vers 9 - 17 
-Muziek blaastrio: You never walk alone  uit musical de Carousel van 1945  
-Overweging     
-Muziek blaastrio Elegit Eam van P.Cl. van Steenkiste o.p. 
-Openruimte, een dialogische ruimte waarbij men kan reageren op de overdenking 
-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)  
2.      Vieringen: via de betaallink (iDeal), of via IBAN NL54 INGB 0003 7000 83 (PROTESTANTSE 
GEMEENTE TE TILBURG EO o.v.v. vieringen) 

 
  -Tijdens de collecte speelt het blaastrio Adoramus Te van P.Cl. van Steenkiste o.p. 
  -Gebeden 
  -Stil gebed 
  -Onze Vader 

 

Protestantse Gemeente 
te Tilburg en omstreken 

http://www.pkn-tilburg.nl/
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=MTFjWhlE0OAstROtELpn6vIfDjpyFs7T
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=GDwjoRn9zZZfxiDcSNwDqVXYNKRxjWWC


 

  -Slotlied lied 425 ‘Vervuld  van uw zegen’ . Omdat de kerkenraad heeft besloten om het slotlied 
(toch) niet te zingen, wordt er een filmpje getoond waarin een koor dit lied zingt: 
https://www.youtube.com/results?search_query=vervuld+van+uw+zegen 

  -Zending en zegen 
  -Muziek blaastrio: Panem de Coelo van P.Cl. van Steenkiste o.p. 

 

 Voorlopig helemaal niet meer zingen in de kerk.  

De ontwikkelingen van de pandemie hebben het kernteam doen besluiten deze week om ook 

tijdens het slotlied voorlopig niet te zingen. Dat vinden we heel erg jammer. We horen van veel 

gemeenteleden dat ze het fijn vinden om tenminste iets te kunnen zingen. Zingen is een belangrijk 

en voor velen eigenlijk een onmisbaar onderdeel van de beleving van de kerkdienst. We horen 

echter ook van gemeenteleden dat ze zich zorgen maken over het zingen, en het toch ook spontaan 

meezingen met andere liederen door andere gemeenteleden. We hadden een goed verhaal bij de 

oude regel: een berekening vanuit het protocol van de landelijke kerk wees uit dat met onze 

ventilatie, die drie keer per uur de lucht ververst, het zingen van het slotlied in principe kan. De 

toegenomen urgentie vraagt ons inziens echter om een helderder richtlijn: laten we voorlopig niet 

zingen en neuriën in onze kerkdiensten. Uiteraard zoeken we steeds naar alternatieven, waarin we 

als kerkgangers ook betrokken zijn, en hopen we dat we eertijds weer kunnen zingen. 
DE KERKENRAAD 

 Uit de Kerkenraad 
Het kernteam kwam op 21 september in de kerk bijeen en de rode draad door de agenda heen 
blijft: hoe kerk te zijn, nu de corona-maatregelen ons beperkingen opleggen in het samenkomen in 
de kerk, het vieren van de eredienst, de ontmoeting bij en na de dienst. De meeste taakgroepen 
lopen tegen deze vraag aan, het vraagt veel creativiteit en zorgvuldigheid. Wij zijn inmiddels weer 
begonnen met diensten in aanwezigheid van gemeenteleden, maar ook de diensten online gaan 
door. 
De kerkrentmeesters hebben een gebruiksplan (looproute, stoelenplan, reiniging, ventilatie kerkzaal 
ieder kwartier) opgesteld en beraden zich over eigen opname apparatuur, te bedienen door 
vrijwilligers. 
De diaconie zoekt uit hoe we op we op zorgvuldige en veilige wijze op 4 oktober avondmaal kunnen 
vieren. 
De taakgroep eredienst houdt zich bezig met de liturgie en de muziek in de dienst. Hoe kan het niet 
samen zingen opgevangen worden, zodat ons mooie liedboek of andere geloofsliederen toch 
klinken in de kerk? 
De kindernevendienst en ds. Otto hebben er met Bennie een nieuw maatje bij gekregen. 
Het pastoraat organiseerde een belronde voor ouderen en anderen die aandacht nodig hadden, 
Emmaüswandelingen en zoekt naar ontmoetingsmogelijkheden het komende jaar ondanks de 
coronabeperkingen (NB Als u ideeën hebt meld ze aan Cissy Mohr of Theo van de Sanden-Bout). 
Ieder draagt zo vanuit zijn eigen terrein een steentje bij om samen als kerk op weg te zijn, wegen te 
zoeken om kerk te zijn in deze wereld ook in deze pandemie. 
Op de agenda stond ook het agendapunt Vacature Predikant en de stand van zaken rondom het 
beroepingswerk. Helaas heeft de 1e ronde nog geen geschikte kandidaat opgeleverd. De 
beroepingscommissie gaat voortvarend verder met haar werk. In dit kader meldde ds. Grevink dat 
hij in contact is met de Gereformeerde Kerk (PKN) van Sprang-Capelle, die na een ziekteperiode van 
hun predikant van 2 jaar nu op zoek is naar een ambulante predikant voor 2 jaar, ter overbrugging. 
Dit ambulant predikantschap is naburig, in deeltijd, passend bij zijn andere werkzaamheden en ds. 
Grevink zou hier graag op ingaan, evenwel pas per 1 februari 2021. Het kernteam heeft 
uitgesproken hier positief tegenover te staan. Wij gunnen ds. Grevink dit perspectief op 
predikantswerk in de gemeente Sprang-Capelle, na de intensieve predikantsperiode in onze 
gemeente. Hij gaat verder in gesprek met Sprang-Capelle. Wij hopen tegen die tijd een voor onze 
gemeente geschikte predikant gevonden te hebben. 
Ds Grevink blijft onze consulent zolang de vacature niet vervuld is. 
Allen een goede zondag gewenst. 
ABJE VAN ANDEL 

https://www.youtube.com/results?search_query=vervuld+van+uw+zegen


 

 

 Toelichting QR-codes: hoe goed zijn ze te lezen? 

In de afgelopen kerkdienst bleek dat de QR codes van de collecten niet door iedereen te lezen zijn. 
En de ene code wel en de andere niet. Natuurlijk hebben we dit van te voren gecheckt. Bij navraag 
hoe mensen deze codes lezen bleken echter met name de apps van banken niet altijd de QR codes 
te pakken. Reguliere QR apps (dus niet van banken, maar om alle QR codes te kunnen lezen) hebben 
die problemen niet. Wij hebben in ieder geval nu de QR codes die onze bank zelf kan aanleveren 
gebruikt voor komende zondag. Mogelijk kunt u zich ervan verzekeren dat u de codes kunt lezen 
door een QR reader te downloaden. Tot zover dit technische verhaal. Aan collecten kan nog steeds 
worden bijgedragen via de links op de nieuwsbrief en op de website, en in de zakken in de kerk bij 
de uitgangen. 
ds. OTTO GREVINK 

 

 Avondmaal 4 oktober a.s.  

Het is lang geleden, en na het uitstellen van het Avondmaal vorige week 
hoorden we dat mensen het missen: het vieren van het Avondmaal. 
Zondag 4 oktober gaan we weer Avondmaal vieren. In dit bericht willen 
we laten weten hoe u in de kerk en thuis mee kunt vieren. In tijden van 'gepaste afstand' is het niet 
vanzelfsprekend om de Maaltijd van de Heer te vieren. Het is het feest van het delen. Jezus deelt 
zichzelf, zou je kunnen zeggen. En wij delen van wat wij te bieden hebben aan elkaar. Vanouds is de 
collecte het moment waarop we dat inzamelen, om vervolgens in navolging van Jezus met elkaar te 
delen tijdens het Avondmaal. Maar hoe delen we en hoe delen we uit? In de kerk willen we het zo 
doen dat de ambtsdragers en medewerkers brood en wijn bij u brengen. U kunt blijven zitten; zij 
komen langs. Thuis willen we u vragen brood, wijn/druivensap klaar te hebben staan, zodat u ook 
mee kunt vieren. Als iedereen in de kerk brood en wijn heeft ontvangen eten we samen met brood 
en drinken we samen de wijn op één moment, zodat we dat in de kerk en thuis ook echt samen 
kunnen doen. Aan het delen van brood en wijn gaat een gezongen tafelgebed vooraf. Het wordt 
gezongen door de voorganger en enkele voorzangers vanuit de Cantorij. Het is lied 403c uit het 
Liedboek. Een modern en toegankelijk tafelgebed. Viert u volgende week mee? Welkom in de kerk 
en bij u/jou thuis! 
TAAKGROEPEN DIACONIE EN EREDIENSTEN 

 

 Kindernevendiensten op 20 september en 4 oktober over Daniël 
Kun je ook met je gezin naar de kerk komen? Ja! We horen van gezinnen dat het thuis vieren een 
goede manier is om kinderen juist bij de viering te betrekken, maar ook om ze hun eigen ruimte te 
geven. Dat kunnen we ons heel goed voorstellen. In de kerk is er ook een eigen ruimte voor de 
kinderen: de kindernevendienst. We besteden daar de komende zondag en twee weken later extra 
aandacht aan door gezinnen ook gericht uit te nodigen voor een leuk programma over Daniël. Van 
die leeuwenkuil…. We hebben voor elke zondag een leuk filmpje met filmbeelden bij het verhaal van 
Daniël bij een inleiding door dominee Otto. De filmpjes zijn gemaakt door pioniersplek Zin op 
School. Natuurlijk is er ook een leuke verwerking en een gesprekje met Bennie in de kerk. Neem als 
ouders van te voren gerust contact op voor komende zondag met Mariëtte Deurloo, 
deudri@gmail.com. 
Ds. OTTO GREVINK en MARIETTE DEURLOO  

 
De bloemen uit de dienst van zondag 20 september zijn, met een hartelijke en bemoedigende groet 
van de gemeente, gebracht naar de heer en mevrouw Pim en Nini van der Kuijlen -zij waren onlangs 
60 jaar getrouwd! Er waren ook bloemen voor ds. Otto Grevink, als dank voor alle online vieringen 
die hij vanaf 15 maart heeft verzorgd. 
 

 Diaconale actie: Sint Voor Iedereen 
De zon schijnt en het voelt aan als volop zomer maar we gaan ook naar het einde van een 
veelbewogen jaar. En dan is het goed ook weer te denken aan dingen die normaal voelen zoals 
sinterklaas, met of zonder knechten. Zoals al vele jaren een goede traditie is in onze gemeente 
willen we ook nu weer iets betekenen voor de kinderen van de voedselbank en daar hebben wij de 
hulp van jullie weer hard voor nodig. Soms om in te pakken maar vooral op financieel gebied. Omdat 

mailto:deudri@gmail.com


 

het om grote aantallen kinderen gaat hebben we in overleg met de voedselbank besloten om alleen 
de kinderen van 2 t/m 7 jaar iets te geven. Ook dit jaar werken we weer samen met SIZA, de 
dagbesteding van mensen met niet aangeboren hersenletsel en/of een lichamelijke beperking. Zij 
verrichten het vele werk met veel liefde en enthousiasme. Met elkaar kunnen we iets betekenen 
voor een ander. Mogen we ook dit jaar weer op jullie rekenen? Op onderstaand nummer van de 
diaconie -onder vermelding van ‘Sint’- zijn alle giften meer dan welkom. Voel je vrij om te geven. 
Rekeningnummer Diaconie: IBAN NL02 INGB 0003 4444 54  o.v.v. ‘Sint’.                                                                          
NIKKI IDEMA, MARISKA KOOISTRA, HANS BONIS         

  
 Vraag van de kunstcommissie 

We starten met een nieuw kunstproject en willen hiervoor foto’s verzamelen van kerkgebouwen 
waar u / jij bent gedoopt of waaraan u andere herinneringen heeft. Als u nog een foto heeft, dan 
ontvangen we die graag. Maar u kunt ons ook de naam en het adres van de kerk doorgeven.  
Helpt u ons mee om deze foto’s te verzamelen? U kunt de foto’s en de namen + adressen van de 
kerken mailen naar kunstcommissie@pkn-tilburg.nl  
Namens de kunstcommissie alvast bedankt. 
MARGRIET BLANKEN, ALEX BEEKMANS, ANJA SEVERIJNEN 

 
 Zin in Zingen in 2020.                       

Het is bijna zover! Op zaterdag 3 oktober vindt de online Koorinspiratiedag 
Tilburg plaats. Van 11.00 uur tot 12.00 uur is online de workshop 
stemvorming o.l.v. Peggy Hegeman (vocal coach, dirigent) te volgen. 
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via 
secretariaat@koorinspiratiedag.nl of per post: Amarantstraat 26, 5044RK 
Tilburg. De kosten voor het volgen van deze workshop bedragen € 5,00 p.p. Betaling kan door het 
bedrag over te maken naar NL02RABO0323421202 t.n.v. Stichting Zin in Zingen of via tikkie (geldig 
tot 2 oktober): https://tikkie.me/pay/gqa8mj83pultls0mcalt Na aanmelding EN betaling ontvang je 
op vrijdag 2 oktober om uiterlijk 19.00 uur via ons secretariaat informatie en de instructie voor het 
online bijwonen van de workshop. De toegang tot de workshop blijft, alleen voor deelnemers die 
betaald hebben, ook na 3 oktober geldig zodat je elk ogenblik de oefeningen kunt herhalen. Om 
14.00 uur wordt het nieuwe lied gepresenteerd dat speciaal voor deze koorinspiratiedag is 
geschreven. De tekst is van Annemarie Hagoort (predikant / tekstschrijver) en de muziek van Ad van 
Sleuwen (organist / pianist / componist). Het lied is op verschillende manieren vormgegeven 
waardoor het zowel interessant is om individueel te zingen als in groepsverband. 
Zie voor meer informatie over de koorinspiratatiedag en Stichting Zin in Zingen onze website 
http://www.koorinspiratiedag.nl/ 

Hartelijke groet, 
HELGA JANSSENS-BAAN 

voorzitter Stichting Zin in zingen 
 

 Overzicht activiteiten in de komende weken 
 

Datum en aanvangstijd Activiteit Locatie, bijzonderheden 

Woensdag 30 september 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 

Zaterdag 3 oktober 2020 Online Koorinspiratiedag Tilburg 
Aanmelden via 
secretariaat@koorinspiratiedag.nl 

Van 11.00-12.00 uur 
Meer info: zie berichtje in 
deze Nieuwsbrief 
 

Woensdag 7 oktober 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 

mailto:kunstcommissie@pkn-tilburg.nl
mailto:secretariaat@koorinspiratiedag.nl
https://tikkie.me/pay/gqa8mj83pultls0mcalt
http://www.koorinspiratiedag.nl/
mailto:secretariaat@koorinspiratiedag.nl


 

 
 Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met de tekst van het slotlied, 

lied 425 ‘Vervuld van uw zegen’ uit het Liedboek zingen en bidden in huis en kerk. 
 

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen 
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord, 
in Christus verbonden, tezamen gezonden 
op weg in een wereld die wacht op uw woord. 
Om daar in genade uw woorden als zaden 
te zaaien tot diep in het donkerste dal, 
door liefde gedreven, om wie met ons leven 
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal. 

 
 

 
 

 
 

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.: IBAN NL54 INGB 0003 7000 83  

Rekeningnummer Diaconie: IBAN NL02 INGB 0003 4444 54 
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