
 

 

 

       

 

 

Nieuwsbrief  
Zondag 29 maart 2020 

 
➢ Bij de kerkdienst (live te zien via www.coronaviering.nl/live om 

9.30u) 
 

➢ NIEUW: Whatsapp-nummer voor gebeden en betaallinks:  
06-12705929 
 

➢ LET OP: Zondag begint de zomertijd!   

Thema van de viering: Onaf 
Deze week hoorden we dat de strikte maatregelen minimaal tot 1 juni gaan gelden. Auw… Na Pasen, 
waarvan het samen vieren in de kerk al onzeker was, lijkt het er nu op dat we ook Pinksteren niet 
samen bij elkaar kunnen vieren. De wetenschap dat het al Pasen en Pinksteren ís geweest mag ons 
troosten – in die zin staat er niets op het spel – maar het doet toch zeer dat niet te kunnen vieren. 
Kerkelijk gezien zijn dit toch de belangrijkste 40 en 50 dagen van het jaar; de tijd naar Pasen en 
Pinksteren toe. Hoe we het ook gaan vieren, het voelt niet helemaal compleet. 

We realiseren ons ook dat veel dingen wel onaf zijn, misschien zelfs blijven. Voor wie eindexamen 
doet eindigt het jaar heel raar, een jaar zonder climax van al het werk. Sportcompetities worden niet 
alleen stilgelegd maar ook voortijdig beëindigd. Van alles wat voorbereid is aan evenementen, 
optredens, ook van amateurverenigingen gaat niet door. En komt er dan een ‘herkansing’ of moeten 
we gewoon opnieuw beginnen? Veel werk blijft hangen; komt het ooit nog af? En wie thuis moet 
werken met kinderen om zich heen vraagt zich dat ook af: komt mijn werk ooit af? Veel blijft onaf.  

De leerlingen van Jezus zien hem ook ineens voortijdig ‘afhaken’, zo lijkt het haast. ‘Nee, het gaat 
niet verder. Het stopt.’ Jezus vertelt dat hij zal lijden, sterven en opstaan. De leerlingen protesteren. 
Jezus geeft hen een perspectief hoe met dat verlies, die onaf-heid om te gaan. In de overweging 
gaan we zoeken naar hoe dit ons ook perspectief kan geven in alle onafheid die we tegenkomen. 

Ontwikkeling van de online-kerkdiensten 
We zijn voortdurend de online-kerkdiensten aan het doorontwikkelen. In De Leidraad vertelt 
dominee Otto hoe deze diensten ontstaan zijn. Intussen proberen we de diensten steeds beter aan 
te passen aan behoeften en gewijzigde omstandigheden. 

Minder mensen 
Allereerst vanwege de nieuwe strengere maatregelen: die benadrukken nog meer dat we ons tot 
het uiterste moeten inspannen om met zo weinig mogelijk mensen samen te komen. Dus is de 
‘crew’ van deze vieringen verkleind tot twee à drie technici, muzikanten en voorganger. De vele 
inbreng van vele gemeenteleden die zo belangrijk is moeten we helaas een tijdje missen. En dat kan 
voelen alsof je op je handen moet zitten met je talenten. We willen graag, maar het kan nu even 
niet. En dat is moeilijk of zelfs frustrerend. Laten we al die talenten koesteren we ze zo gauw 
mogelijk weer met elkaar benutten. We kunnen alleen maar hopen en bidden dat het niet te lang 
hoeft te duren. 

 
 

 

Protestantse Gemeente 
te Tilburg en omstreken 
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Uitwisseling 
Omdat we geen ontmoetingsmogelijkheden hebben is het juist zo belangrijk dat we in een online-
kerkdienst wel wat kunnen uitwisselen. Daarom is het belangrijk dat het doorgeven van gebeden, 
het reageren en het bijdragen aan de collecten zo makkelijk mogelijk gaat. Daarom hebben we naast 
de mogelijkheden op de website nu ook een telefoonnummer ter beschikking gesteld, waar u een 
berichtje naar kunt sturen via Whatsapp, 06-12705929. U kunt drie vragen naar dit nummer sturen: 
 
1. U komt niet op de site: stuur dan een berichtje: Help! En dan krijgt u van ons een rechtstreekse 
link naar de Youtube-livestream (de uitzending). 

2. U wilt een gebedspunt indienen: Stuur het ons toe en het wordt naar dominee Otto doorgestuurd 
(ga niet naar hemzelf appen). 

3. U wilt graag de betaallinks voor de collecten op uw mobiele telefoon ontvangen. Dan kunt u 
ongestoord verder kijken op uw laptop, tablet, pc of tv. Stuur dan een berichtje met: Collecte. Dan 
krijgt u de betaallinks van ons doorgestuurd. U kunt dan betalen via iDeal en de app van uw bank. 

Capaciteit website 
Sommigen hadden moeite om op de website www.coronaviering.nl te komen. De capaciteit is 
inmiddels uitgebreid. Tip: wacht niet met het openen van de website tot 9.29u, maar open hem 
eerder. Zo spreiden we de toeloop. Het is net als met de kerkdeuren. Daar moeten we ook niet met 
zijn alleen in één keer doorheen willen. 

Lied Stil is de straat gaat viral 
Vanuit de internetkerk MijnKerk is veel inzet gepleegd en geïnvesteerd om het lied onder de 
aandacht te brengen dat voor onze viering geschreven was: extra coupletten bij lied 1003: Stil is de 
straat overal. Dominee Otto’s medepionier in Waalwijk Sandra Gaakeer maakte een filmpje bij de 
opname van het lied, dat binnen enkele dagen duizenden keren is bekeken op Youtube en meer nog 
op Facebook. Vanuit de landelijke kerk zijn er ‘visuals’ en een poster gemaakt, die u als poster of 
ansichtkaart kunt gebruiken. Er is alom veel waardering voor ons initiatief en de uitvoering door de 
muzikanten. Het lied wordt op veel plekken zondag in online-kerkdiensten gezongen of gelezen. Ook 
wij nemen het weer op in onze liturgie. 

Variëteit 
In al deze ontwikkeling houden we even vast aan het format en de mensen die de dienst nu 
uitvoeren, muzikanten en voorganger. Daar kunnen we later in gaan variëren misschien.  

Techniek 
We zijn erg blij dat de dienst er met deze techniek mooi uitziet, met liedteksten in beeld en beter 
geluid. Vincent Bonis is ons zeer dienstbaar hierin vanuit Klundert Muziek in Oisterwijk. Eric van den 
Berg assisteert ons op afstand vanuit Den Haag met de website. 

Stille Week 
Volgende week begint de Stille of de Goede Week. Op Palmpasen is er weer een online-kerkdienst 
om 9.30u. Voor Witte Donderdag en Goede Vrijdag overleggen we met Ekklesia wat we kunnen 
aanbieden. Juist vanwege de bijzondere rituelen als Avondmaal en het aansteken van kaarsjes is het 
heel moeilijk dit online te doen met een online-kerkdienst. De inzet van onze beide 
geloofsgemeenschappen is om thuisvieringen aan te bieden, teksten, liederen en gebeden, om deze 
dagen thuis te beleven. Er is veel materiaal voor, o.a. van dominee Dirk-Jan (Berlicum/Sint-
Michielsgestel) en we hebben zelf al veel voorbereid. We houden u nader op de hoogte. Natuurlijk is 
er wel een viering met Pasen (en ik schrijf het zelfden erbij, maar nu bewust wel: Deo Volente). 

Een goede viering gewenst! 

ds. OTTO GREVINK 

http://www.coronaviering.nl/
https://www.mijnkerk.nl/tijd/dit-lied-moet-je-horen-stil-is-de-straat-overal
https://www.mijnkerk.nl/tijd/dit-lied-moet-je-horen-stil-is-de-straat-overal
https://www.youtube.com/watch?v=7kQizeCIXvc&feature=emb_logo
https://www.facebook.com/Mijnkerk/videos/2831016426989191/
https://www.mijnkerk.nl/blog/download-gratis-poster-met-het-lied-stil-is-de-straat-overal


 

Orde van dienst 

Lied: Thuis (Sela) 
Welkom 
Bemoediging en groet (wisselspraak 
Lied: Zo vriendelijk en veilig als het licht (lied 221) 
Gebed 
Lied: Stil is de straat overal (lied 1003, extra coupletten) 
Psalm 42: 1,2,12 en 43: 1a,3-5 
Lied: Als een hert dat verlangt naar water 
Uit de Bijbel: Matteüs 16: 21-26 
Overweging 
Lied: Wat zijn de goede vruchten (lied 841) 
Gebeden (met gebeden via www.coronaviering.nl/live en Whatsapp (06-12705929)) 
Lied: Voorbedelied (Sela) 
Lied: Onze Vader (lied 371) 
Collecten, bloemen, kaarsjes 
1. Kerk in Actie: Straatmeisjes in Ghana, via deze link (iDeal), of via IBAN NL02 INGB 0003 
4444 54 (DIAKONALE RAAD VD PROT GEMEENTE TILBURG EN GOIRLE o.v.v. Ghana) 
2. Coronavieringen vanuit deze kerk: link, of via IBAN NL54 INGB 0003 7000 83 
(PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO o.v.v. coronaviering 
Lied: Een toekomst vol van hoop (Sela) 
Zegen 
Lied: Ga met God en Hij zal met je zijn (lied 416) 

 

 

 Deze foto’s zijn gemaakt bij de coronaviering van zondag 22 maart jl.  

 

 
De foto’s zijn gemaakt door Alex Beekmans 

 

 
 Bemoediging 

In deze tijden  van Corona had ik de behoefte iets persoonlijks van mij laat horen. Dat is allereerst 
dat ik - toch al niet erg digitaal bevlogen - het persoonlijke contact met jullie mis. Ik mis het samen 
vieren, het samen zingen, bidden en luisteren naar de bijbelse verhalen, de ontmoeting na de 
dienst, de gesprekken, ja zelfs de vergaderingen.  
Kortom de persoonlijke ontmoeting. Er wordt veel online overlegd, er is veel telefonisch contact, er 
zijn  mooie initiatieven om ook in deze moeilijke periode elkaars naaste te zijn.  We proberen door 
online diensten (met veel  inzet en creativiteit van ds. Otto Grevink) samen ons geloof te beleven, te 
delen. Maar het gaat lang duren wordt steeds gezegd. 

https://www.youtube.com/watch?v=3VJBTLETHpI&list=PLIfrDXa8KRCqLApiqxS1NlysCKKtAdfsb&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=7kQizeCIXvc
https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Psalmen-42
https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Psalmen-43
https://www.youtube.com/watch?v=NkavKY0Y6NQ
https://www.debijbel.nl/bijbel/BGT/Matteus-16
http://www.coronaviering.nl/live
https://www.youtube.com/watch?v=8-F02yy4Upg&list=PLIfrDXa8KRCqLApiqxS1NlysCKKtAdfsb&index=16
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=av4xmine0Dhy391ILWX1pI9B6gO8QEQh
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=JY5NfGCi01PdlFmlwrZwPRdDTJmisIFV
https://www.youtube.com/watch?v=0czjb1Wze20&list=PLIfrDXa8KRCqLApiqxS1NlysCKKtAdfsb&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=ssUHnhFDnzc


 

Toen bereikte mij onderstaand gedicht, een soort ballade ’Maar de lente wist het niet’.  Het is 
ondanks alles lente - het koolmezenpaar maakt weer een nest in mijn brievenbus in de deurpost; de 
vogels zingen voluit, door de stilte op straat nu beter hoorbaar; de magnolia staat in bloei - en wij 
leren de waarden van het leven weer te zien en met elkaar te delen. Dat we dat mogen behouden, 
als wij van het virus bevrijd zijn. 
Het bemoedigde mij en ik deel het graag met jullie. 
ABJE VAN ANDEL 

 

> MAAR DE LENTE WIST HET NIET…. 

>  

> Het was begin 2020...  

> De mensen hadden een lange donkere winter achter de rug,  

> Februari was een hele onrustige maand geweest met veel stormen en veel regen 

> De natuur was onrustig, alsof ze de mensen iets wilde vertellen, alsof ze de mensen ergens 

voor wilde waarschuwen…En toen werd het Maart...  

>  

> Het was Maart 2020...  

> De straten waren leeg, de meeste winkels waren gesloten, de meeste auto's stonden langs 

de kant van de weg, de mensen kwamen bijna niet meer buiten en dat over de hele wereld, 

landen gingen op slot, de mensen konden niet geloven dat dit gebeurde, het was zo 

surrealistisch...Iedereen wist wat er aan de hand was 

>  

> Maar de lente wist het niet  

> En de bloemen bleven bloeien  

> En de zon scheen…De eerste mooie lentedag sinds lange tijd brak aan 

> En de zwaluwen kwamen terug  

> En de lucht werd roze en blauw  

> Het werd later donker en 's ochtends kwam het licht vroeg door de ramen  

>  

> Het was Maart 2020...  

> De jongeren studeerden online, vanuit huis 

> Kinderen speelden onvermijdelijk vooral in huis 

> Pubers verveelden zich, ouders wisten niet wat te doen 

> Mensen kwamen alleen even buiten om boodschappen te doen of om de hond uit te laten  

> Bijna alles was gesloten …Zelfs de kantoren, hotels, restaurants en bars  

> Het leger begon uitgangen en grenzen te bewaken  

> Mensen moesten vanuit huis gaan werken  

> Ondernemers kwamen in de problemen  

> De meeste kinderen konden niet meer naar school  

> Er was ineens niet genoeg ruimte voor iedereen in ziekenhuizen, operaties en onderzoeken 

werden uitgesteld...Iedereen wist het  

>  

> Maar de lente wist het niet en het ontsproot 

> Ze draaide onverstoorbaar  haar jaarlijkse programma af  

> Ze schonk ons haar mooiste bloemen en haar heerlijkste geuren 

> Het was Maart 2020   

>  

> Iedereen zat thuis in quarantaine om gezondheidsredenen of preventief 

> Sommige mensen mochten niet meer naar hun werk, anderen móesten  

> Elkaar omhelzen, kussen of een hand geven was ineens een bedreiging  

> Iedereen moest flinke afstand tot elkaar bewaren, dat was afschuwelijk  

> In de supermarkt waren allerlei schappen leeg  

> Allerlei leuke dingen gingen niet meer door, daar werd een streep door gezet en niemand 



 

wist wanneer dat weer kon 

> Mensen werden beperkt in hun vrijheid terwijl er vrede was  

> Over de hele wereld werden veel mensen ziek en het was besmettelijk...  

> Er was isolatie, ziekte en paniek….Toen werd de angst pas echt!!  

>  

> En de dagen zagen er allemaal hetzelfde uit...  

> En de weken duurden ineens veel langer...  

> En iedereen hoopte dat er niet nóg meer strenge maatregelen zouden volgen... 

> De mensen zaten vast in een film en hoopten dagelijks op dé held...  

> De wereld was vertraagd terwijl het geen vakantie was, niemand had dit 

verwacht...Iedereen wist wat er gebeurde  

>  

> Maar de lente wist het niet en de rozen bleven bloeien  

> De Magnolia stond in de knop  

> De vogeltjes begonnen aan hun nestjes 

>  

> En toen… 

> Het plezier van koken en samen eten werd herontdekt  

> Iedereen gaf elkaar tips over leuke dingen die je met je kinderen kon doen 

> Er was weer tijd om te schrijven en te lezen, mensen lieten hun fantasie de vrije loop en 

verveling ontsproot in creativiteit  

> Sommigen leerden een nieuwe taal  

> Sommigen ontdekten kunst  

> Sommigen ontdekten dat ze niet écht leefden en vonden de weg naar zichzelf terug  

> Anderen stopten met onwetend onderhandelen  

> Iedereen had van de één op de andere dag veel meer tijd voor het gezin  

> Eentje sloot het kantoor en opende een herberg met slechts vier mensen  

> Anderen verlieten hun vastgeroeste relatie om de liefde van hun leven te vinden 

> Anderen boden aan om voor kwetsbare mensen boodschappen te doen of te koken  

> Iedereen wist ineens wat een 'vitaal beroep' was, deze mensen werden helden, ze werden 

meer gewaardeerd dan ooit  

> Anderen gingen op afstand muziek met elkaar maken of zingen om op deze manier samen te 

zijn 

> Mensen kregen oog voor eenzaamheid en verzonnen dingen om er iets aan te doen 

> Mensen herstelden van hun stressvolle leven 

> Mensen die elkaar niet kenden begonnen spontaan een praatje met elkaar 

> Sommigen maakten vliegers van papier met hun telefoonnummer erop zodat eenzame 

mensen ze konden bellen  

> De overheid ging bedrijven en zelfstandigen helpen zodat ze niet failliet zouden gaan of 

mensen zouden moeten ontslaan 

> Gepensioneerde zorgpersoneel bood zichzelf aan om te helpen in de Zorg  

> Uit alle hoeken kwamen vrijwilligers, iedereen wilde iets doen  

> Om 20:00 uur s ‘avonds gingen mensen uit allerlei landen klappen voor alle artsen, 

verpleegkundigen en zorgpersoneel die keihard aan het werk waren om in de zorg alles 

draaiende te houden 

>  

> Het was het jaar waarin men het belang erkende van gezondheid en verbinding, van 

saamhorigheid, van sociale contacten en misschien ook van zijn roeping, dit deed iets met 

het collectieve bewustzijn, dit deed iets met alle mensen…  

> En de economie ging bijna kopje onder, maar stopte niet, het vond zichzelf opnieuw uit 

> Het was het jaar waarin de wereld leek te stoppen, het jaar waarin we met elkaar in de 

geschiedenisboeken zouden komen…Dat wisten we allemaal 

>  



 

> En de lente wist het niet,  

> En de bloemen bleven bloeien, en de bomen liepen uit 

> En het werd steeds warmer  

> En er waren veel meer vogels  

>  

> En toen kwam de dag van bevrijding… 

> De mensen keken tv en de premier vertelde iedereen dat de noodsituatie voorbij was  

> En dat het virus had verloren!  

> Dat iedereen SAMEN had gewonnen!!! 

> En toen ging iedereen de straat op...  

> Met tranen in de ogen...  

> Zonder maskers  en handschoenen… 

> De buurman werd geknuffeld, alsof hij een broer was  

> En de wereld was mooier en liefdevoller geworden  

> En de mensen waren humaner geworden  

> En ze hadden weer waarden en normen  

> De harten van mensen waren weer open, en dat had positieve gevolgen 

> Doordat alles stil had gestaan kon de aarde weer ademen, ook zij was genezen van wat de 

mensen háár veel eerder hadden aangedaan  

>  

> En toen kwam de zomer....  

> Omdat de lente het niet wist  

> En hij was er nog steeds  

> Ondanks alles  

> Ondanks het virus  

> Ondanks de angst  

> Ondanks de dood  

>  

> Omdat de lente het niet wist,  

> leerde iedereen  

> de kracht van het leven… 

 
SUSAN BLANCO (De Taalrecycler)  
‘Geïnspireerd door mensen’ 
 

 Het pastoraat staat voor u klaar.  
In deze tijd waarin we allemaal te maken hebben met het coronavirus en de daarbij horende 
maatregelen, willen wij als kerkgemeenschap proberen zo goed mogelijk naar elkaar en de wereld 
om te zien. Wij proberen elkaar vast te houden, ook al moeten we afstand houden. Heeft u 
behoefte aan een luisterend oor, dan zijn wij als pastoraal team telefonisch bereikbaar op de 
volgende tijden. Als u buiten deze tijden belt of als u geen gehoor krijgt, spreek dan vooral de 
voicemail in, dan kunnen wij u bereiken. Een mail kunt u altijd sturen. 

• Cissy Mohr 06-44718287 (overdag), e-mail cissymohr@hotmail.com  
• Theo van de Sanden-Bout 06-22929948 (bij voorkeur in de avond), e-mail 

matheusbout@gmail.com  
• Ds. Annemarie Hagoort 013-5914776 (beschikbaar voor pastoraat op donderdag) 
 

 Liturgisch bloemschikken veertigdagentijd tot aan Pasen; 5e zondag, 29 maart 2020 
Sta op! In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen, het 
feest van zijn opstanding uit de dood. Jezus riep: ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder 
onrecht. Hij riep  doden tot leven. En Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. 
Jezus geeft ons nieuwe hoop. Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws 
van Gods liefde hoort en deelt.  

mailto:cissymohr@hotmail.com
mailto:matheusbout@gmail.com


 

Als volgers van Jezus mogen wij ons niet neerleggen bij gebrokenheid en voor de gemakkelijke weg 
kiezen. Daarom staan we op en komen we samen in actie. We bieden hoop en doen recht aan 
vluchtelingen, aan kinderen in de knel, aan een ieder die vast zit in armoede of moeilijke 
omstandigheden, ook nu ten tijde van het Corona virus dat zorgt voor verdriet, onzekerheid en 
angst. Wij geloven in delen, elkaar dragen.  
Om in beweging te komen, hebben we een stip op de horizon nodig. Dit vormt het uitgangspunt 
gekozen voor het ontwerp van de Liturgische Bloemschikking. De stip in het ontwerp is een open 
ruimte/cirkel, ingevuld met een weefsel van takjes. De open stip en het weefsel symboliseren de 
mogelijkheden die er zijn om in beweging te komen, een ieder op zijn eigen manier. Iedere zondag 
een ander beeld en tekst waarom u in beweging mag komen.  

 
De vijfde zondag van de Veertigdagentijd is Zondag Judica Het Latijnse woord ‘Judica’ betekent 
‘Oordeel, spreek recht’. In Psalm 43:1 staat: ‘Doe mij recht, o God’.  
Johannes 11:1-4 en 17-44 Lazarus staat op uit de dood. Het Johannesevangelie is raadselachtig en 
tegelijkertijd helder van boodschap. Het doel van het verhaal is een leven gevende boodschap, niet 
een historisch gegeven. Verschillende wondertekenen passeren de revue en de opwekking van 
Lazarus is het zevende teken in de rij.  
  
Wanneer Jezus bij Marta en Maria komt lijkt Johannes de rolverdeling tussen deze beide vrouwen 
om te draaien (vgl. Lucas 10:38-42). Het is Marta die Jezus opzoekt en een geloofsbelijdenis 
uitspreekt. Maria zegt verwijtend: ‘Als u hier was geweest dan…’. De verschillende reacties van de 
vrouwen en de mensen om hen heen zijn herkenbaar wanneer we denken aan onze eigen 
ervaringen van rouw na verlies van een dierbare. Het gevoel dat God ver weg is. Er is echter hoop, 
dat hij wél iets kan betekenen. Het onbegrip dat we ook bij de Joden zien: als hij de ogen van een 
blinde kan genezen, kan hij toch ook voorkomen dat iemand overlijdt? Johannes wil ons hoop en 
goede moed geven: Jezus lijkt misschien ver en onverschillig, maar hij is er, op zijn tijd en niet de 
onze.  
Jezus is er in het verdriet en huilt mee. Jezus is de opstanding en het leven. 
  
Opstaan om opnieuw te leven, voor Lazarus is dit mogelijk. Jezus aanschouwt de 
reacties van Marta en Maria, de mensen die weeklagen. Het beroert hem diep van 
binnen en vanuit die bewogenheid is zijn reactie heftig. De dood van Lazarus is ontijdig, 
de geliefde broer van Marta en Maria keert weer terug in het leven. In het centrum en 
de cirkel van de bloemschikking, zien we de totale overgave en de totale liefde. Dood 
en leven, een zuchtje is het verschil. De onvoorwaardelijke liefde van de zussen en hun 
broer, we zien de rode roos gesteund door de klimop, symbool van liefde en trouw en 
de roze wolk van graszaden, is voor Jezus een reden om Lazarus het leven terug te 
geven. Liefde is sterker dan de dood. 
Namens taakgroep eredienst, 
JESSICA HAGOORT en ANNELIES VAN WIJK 
 
De wekelijkse bloemengroet vanuit de gemeente is in deze periode waarin we te maken hebben met 
beperkende maatregelen vanwege het Coronavirus vervangen door een bloemengroet in kaartvorm. 
Vorige week zijn er kaarten gestuurd naar Bart Heinen in Goirle, mevrouw Coby Marskamp in Tilburg 
en naar mevrouw Erika Lugt in Loon op Zand. 
 

 
 Avondgebed live vanuit Taizé, dagelijks om 20.30 uur. Door de maatregelen die getroffen zijn in 

verschillende landen omtrent het coronavirus, wil deTaizé-gemeenschap zijn solidariteit uitdrukken 
met al degenen die alleen zijn. 
Vanaf maandagavond 16 maart, om 20.30 uur (Midden-Europese tijd, CET UTC + 1), zal een gebed 
met een kleine groep broeders live vanuit de gemeenschap worden uitgezonden. De link wordt aan 
het begin van de uitzending ook op hun website gepubliceerd: 
http://www.taize.fr/nl_article27563.html  
 

http://www.facebook.com/taize
hun%20website%20gepubliceerd
http://www.taize.fr/nl_article27563.html


 

 
 Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met een gebed van ds. Otto 

Grevink: 
  

God, laat ons niet alleen, help ons door deze tijd. Zegen onze zorgverleners, alle mensen die 

inspringen voor anderen, onze bestuurders in het land en in de kerk. Zegen ons als uw 

gemeente. Hou ons vast in deze storm. Breng ons in veiligheid. Amen. 
 

 

 
 

 

 

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  

tel. 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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