Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken

Nieuwsbrief
Zondag 3 december 2017
.

Eredienst van zondag 3 december 2017
Voorganger: ds. Tineke Dronkert uit Eindhoven
Lezingen: Jesaja 40: 1-11 en Marcus 13: 28-37
Muzikale begeleiding: Helga Janssens-Baan

1e Adventszondag

Plaats van samenkomst: Opstandingskerk
Aanvang: 9.30 uur
Adres: Professor Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC Tilburg
Er is oppasdienst en kindernevendienst.
De 1e collecte is bestemd voor het diaconale werk in onze gemeente
De 2e collecte is bestemd voor het Missionaire Werk en kerkgroei
Toelichting: Er zijn voor elkaar, voor elkaar zorgen, van elkaar leren, met elkaar bidden en bijbellezen, en met
elkaar lachen. Dat is het doel van pioniersplek Yours! in Drachten, verbonden met de protestantse
wijkgemeente Oase. Yours! wil een plek zijn voor tieners en hun ouders.
Want als je iets met tieners wilt, moet je ook iets doen met de ouders, is de overtuiging van Jan-Willem ten
Hove, een van de vijf vrijwilligers die aan de basis van de pioniersplek staan.
Net zoals in veel andere gemeenten is de leeftijdsgroep van twaalf tot vijftien jaar moeilijk te
bereiken. In Drachten is men daarom begonnen met activiteiten voor ouders van tieners. Ouders
zĳn uitgedaagd om samen met drie andere ouders de Bĳbel in één jaar tĳd te lezen. Zo ontstond een
groep van 16 ouders, die nu regelmatig bĳ elkaar komt in een café voor ‘Worst Kaas-bĳeenkomsten’
met gezellige en inhoudelĳke gesprekken. De vlag van Yours! hangt aan de muur, waardoor ook bĳ andere
cafébezoekers interesse voor Yours! wordt gewekt.
Met de opbrengst van de collecte steunt de Protestantse Kerk pioniersplekken zoals Yours! in Drachten.
Plekken waar leven en geloven wordt gedeeld.

Opbrengst collecten zondag 26 november 2017
1e collecte, bestemd voor het diaconale werk in onze gemeente
2e collecte, bestemd voor onze gemeente
Aantal kerkgangers

€ 205,87
€ 197,52
148

De bloemen uit de dienst van zondag 26 november zijn, met een hartelijke en bemoedigende groet
van de gemeente, gebracht naar mevrouw Ida Kuiper, zij woont in ‘de Duynsberg’. Er zijn ook
bloemen gebracht naar de Norbertijnen aan ‘De Schans’ in verband met het overlijden van hun
broeder pastor Ben Jansen.

Overleden. Op zaterdag 25 november 2017 overleed mevrouw Hendrika Pieternella (Riek) SlikLagerwerf, in de leeftijd van 95 jaar. Ze woonde aan de Academielaan (Zonnehof). Riek Slik was
jarenlang één van de koffiedames in de Pauluskerk. In de dienst van zondag 26 november is haar
overlijden afgekondigd en werd voor haar het lied ‘De Heer is mijn herder’ gezongen. De crematieplechtigheid vond plaats op vrijdag 1 december jl. en werd geleid door mevrouw Cissy Mohr.
Begroting 2018 ligt ter inzage in de kerk. De kerkenraad stelde de begroting voor 2018, opgesteld
door het college van kerkrentmeesters, voorlopig vast op 16 oktober 2017. De begroting 2018 is in
samenvatting gepubliceerd in het kerkblad van december/januari en ligt tevens gedurende een
week in haar geheel voor de leden van de gemeente ter inzage.
Van zondag 3 december tot en met zondag 10 december 2017 kunt u hiervoor
elke ochtend tussen 9.00 en 11.30 uur binnenlopen in de Opstandingskerk.
Reacties kunnen worden gestuurd aan de scriba van de kerkenraad.
Geef uw mening over De Leidraad
Sinds enkele maanden zit ons kerkblad in een nieuw jasje. Nu is het tijd om te
inventariseren wat u, de lezer, van het vernieuwde kerkblad vindt. Daarom
houden we, samen met de Protestantse Kerk in Nederland, een enquête. Doet u mee?
Achtergrond
Het project Kerkblad 2017 van de PKN stelt ons in staat om onder begeleiding van het bureau voor
geloofscommunicatie De Zalige Zalm, het kerkblad zo te vernieuwen dat het niet alleen voor de
trouwe lezers maar ook voor de mensen met wat meer afstand tot de kerk een lezenswaardig blad
is. Met nieuwe onderwerpen en rubrieken, full colour en in een nieuwe lay-out. We kunnen ook
ervaren hoe de combinatie werkt van communicatie via een kerkblad en digitaal via de kerk-app
Protestant.
We horen graag hoe u het kerkblad nu ervaart. U bent uitgenodigd om mee te doen aan een
lezersonderzoek. De vragenlijst staat voor u klaar op
http://www.protestantsekerk.nl/projectkerkblad2017
Maakt u geen gebruik van internet? Gebruik dan de papieren enquête. U vindt deze enquête achter
in de kerk. U kunt uw ingevulde exemplaar vóór 15 januari deponeren in de rode doos.
Foto’s van de gedachtenisdienst van zondag 26 november jl.

Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met een Gebed om licht,
geschreven door Columbanus, een Ierse abt, missionaris en stichter van verschillende kloosters op
het Europese vasteland, ca. 540-614)
Gebed om licht
Heer geef mij,
Bid ik u in de naam van
Jezus Christus, uw Zoon,
mijn God,
de liefde die niet te gronde gaat,
zodat mijn lamp door uw gloed ontbrandt
en niet uitdooft;
moge zij voor mij branden
en licht geven voor anderen.

Overzicht activiteiten in de komende week
Datum en
aanvangstijd
Woensdag 29 november 2017
10.00-11.30 uur
Donderdag 30 november 2017
Aanvang 10.30 uur

Activiteit
Koffieochtend / inloopochtend
Oecumenische viering in ‘Zonnehof’,
voorganger pastor Hans Strijards

Locatie,
Bijzonderheden
Opstandingskerk
Prof. Cobbenhagenl.
Brasserie Zonnehof,
Prof. Gimbrerelaan

Overzicht activiteiten verder in de tijd
Datum en aanvangstijd

Activiteit

Woensdag 6 december 2017
10.00-11.30 uur

Koffieochtend / inloopochtend
Ds. Ruth Jellema aanwezig
voor een gezamenlijk gesprek
‘Zingen in Zonnehof’, Adventsmiddag

Maandag 11 december 2017
Inlopen vanaf 14.00 uur,
aanvang 14.30 uur, einde 16.30
uur
Dinsdag 12 december 2017
Aanvang 13.45 uur

PCOB Adventsviering

16 december 2017
Aanvang 20.00 uur

Kerstconcert TCGK
De kapel is open vanaf 19.30 uur en de
toegang is gratis

De Kerstviering van De Hazelaar
is op dinsdagmiddag 19
december om 14.30 uur in de
kapel.

Voorganger mevrouw ds. E. Jansen uit
Drunen.
Adres van De Hazelaar is: Dr.
Eygenraamstraat 3, Tilburg.

Donderdag 21 december 2017
Aanvang 10.30 uur

Kerstviering in ‘Zonnehof’, voorgangers
ds. Ruth Jellema en pastor Hans
Strijards

Locatie,
bijzonderheden
Opstandingskerk
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Prof. Gimbrèrelaan,
Zij-ingang

Opstandingskerk
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Kapel ‘Notre Dame’,
St. Oloflaan 1, 5037
EP Tilburg
De Kerstviering van
De Hazelaar is op
dinsdagmiddag 19
december om 14.30
uur in de kapel.
Brasserie

Scriba / Kerkelijk Bureau: telefoon 013-5711906 of e-mail (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl).
Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl
Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met ds. Ruth Jellema, telefoon 06-2284 1257.
E-mail: r.jellema@pkn-tilburg.nl
Ds. Otto Grevink is bereikbaar via e-mail: o.grevink@pkn-tilburg.nl
of per telefoon 06-30565951 / 0416-349952
Website http://www.pkn-tilburg.nl
http://www.facebook.com/pkn.tilburg.opstandingskerk
App Protestant Tilburg. Te downloaden in de Google Play Store
Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: IBAN NL54 INGB 0003 7000 83
Rekeningnummer Diaconie: IBAN NL02 INGB 0003 4444 54

