
 

 

 

       

 
 
 

Pinksteren 2020 
 
In deze tijden waarin  
zoveel mensen en leed verborgen achter  kille cijfers  
verlangen naar waarachtigheid en wijsheid, 
is de weg naar de Geest niet zo vanzelfsprekend. 
 
De Geest waait al tijden waarheen Hij wil. 
Dat Hij Zijn boodschap, sterker dan getallen, zal achterlaten, 
opdat wij weer mogen beleven dat Hij leeft met en voor ons. 
Hij heeft het beloofd. 

 
© Meggy van Oudenhoven 
 
 

Nieuwsbrief 
Zondag 31 mei 2020 PINKSTEREN 

 
o Liturgie bij de kerkdienst van zondag 31 mei 2020 (live te zien via www.coronaviering.nl/live 

om 9.30u)  
Whatsapp-nummer voor gebeden en betaallinks: 06-12705929 
 
Liturgie Pinksteren 
Intro 
Lied: ‘’t Is feest vandaag, ’t is Pinksterfeest’ (lied 683) 
Welkom 
Bemoediging en groet 
Lied: ‘Heer raak mij aan’ (lied 695: 1,2,3) 
Gebed 
Lied: ‘Ze zit als een vogel’ (melodie lied 701, tekst Iona) 
Dans: ‘Hoop’ (trailer) 
Lezing: Handelingen 2: 1-18 (door gemeenteleden) 
Lied: ‘Ik moet weggaan’ (filmpje) 
Overweging 
Lied: 'De wind steekt op' (mel.: God is getrouw, gez. 304) 
 
1. De wind steekt op, de bomen buigen licht. 
De vogels voelen zich al meer gedragen. 
Zij leven vrij, in zingend evenwicht, 
alsof ze weten wat de wind zal vragen. 
Vertrouwen, dat gevleugeld zinsverband, 
leeft uit Gods hand. 
 

2. De wind steekt op, Gods adem vult het huis. 
De mensen wagen zich weer aan verhalen 
van wie hen draagt, van wie er aan het kruis 
ons toekomst bracht en leerde ademhalen. 

 

Protestantse Gemeente 
te Tilburg en omstreken 

http://www.coronaviering.nl/live
https://www.youtube.com/watch?v=B_DjjIPL_u8&feature=youtu.be
https://debijbel.nl/bijbel/BGT/ACT.2/Handelingen-2
https://www.youtube.com/watch?v=NqC9bB9_d4E


 

Geloven is een luisterend bestaan, 
een samen gaan. 
 
3. De wind steekt op, we steken nu van wal. 
De zeilen vangen kracht voor op het water. 
Wat ons op zee nog overvallen zal, 
wij vissen tot de morgen, want hij staat er: 
die ons met brood en vis heeft opgewacht.  
Het is volbracht. 
 
Gebeden, stil gebed, acclamatie: ‘Voorbedelied’  
Onze Vader gesproken 
Collecten 
 

1. Zending (in Marokko), via betaallink (iDeal), of via IBAN NL02 INGB 0003 4444 54 (DIAKONALE 
RAAD VD PROT GEMEENTE TILBURG EN GOIRLE o.v.v. Kerk in Actie noodhulp)  
2. Coronavieringen vanuit deze kerk: via de betaallink (iDeal), of via IBAN NL54 INGB 0003 7000 
83 (PROTESTANTSE GEMEENTE TE TILBURG EO o.v.v. coronaviering) 
 
Lied: ‘Geest van hierboven’ (lied 675) 
Zegen 
Lied: ‘Overvloedig geef ik u’ (lied 428) 
 
Betrokken bij de dienst zijn: Marijn Romeijn, Erik Bloklander en Vincent Bonis (techniek), Helga 
Janssens-Baan (piano), Jessica Hagoort (zang), Ad van den Nieuwenhuizen (dwarsfluit), Chris 
Meijer (trompet (op afstand)), Job van der Wal en Thessa Koops (dans (op afstand)), Gert van 
Staalduinen (ondertiteling (op afstand)), Rik de Jong (beheer Whatsapp (op afstand)), Truus 
Linkels (koster), Sandra Gaakeer (filmmontage (op afstand)), ds. Otto Grevink. 
 

Dansclip tijdens de online-viering 
Tijdens de pinksterviering vertonen we een korte dansclip van It’s Moving, speciaal gemaakt 
voor online-vieringen met Pinksteren. It’s moving is een duo dat bestaat uit Job van der Wal en 
Thessa Koops. Zij hebben de clip ‘Hoop’ gemaakt. 
 ‘Hoop’ is gemaakt tijdens de coronacrisis. Om die reden is het een ‘anderhalve meter – dans’. 
Met ‘Hoop’ willen we laten zien dat, -in alle omstandigheden van het leven-, wij God kunnen 
prijzen.  
God heeft ons niet als wezen achtergelaten, maar ons een Trooster gegeven. In de dans zie je 
hoe Job Thessa eraan herinnert dat God altijd bij haar is en dat zij Hem kan prijzen.  
En als Hij dan terugkomt op de wolken, dan zal Hij Koning zijn, dat feest mogen we nú al vieren 
hier op aarde! Vieren jullie met ons mee? 
Het stuk begint met de tekst uit Johannes 14 : 16- 18, waar Jezus zegt: Ik zal de Vader vragen om 
jullie een nieuwe helper te geven: de heilige Geest. Die zal voor altijd bij jullie zijn. Door hem 
zullen jullie de waarheid kennen. De mensen van deze wereld horen niet bij mij. Zij kunnen de 
heilige Geest niet krijgen. Want ze zien hem niet en ze kennen hem niet. Maar jullie kennen hem 
wel. Hij zal bij jullie blijven en in jullie zijn. Ik laat jullie niet alleen, maar ik kom terug om jullie 
die nieuwe helper te geven. 
Een trailer, een voorproefje, kunt u zien via deze link. 
 

Toelichting op de collecte voor Kerk in Actie: zending in Marokko 
In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds 
meer migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit 
Noord-Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere 
Afrikaanse landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt 
predikanten en leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt 
hulp aan gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en 

https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=Rgv6aidYmm1MTsYt0vmVNHPBezrhjH9v
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=iwFqNukirTKixixN4IcBZvbe5JupHdKC
https://www.youtube.com/watch?v=B_DjjIPL_u8&feature=youtu.be


 

totaal berooid zijn. Kerk in Actie steunt dit werk. Collecteert u juist met Pinksteren mee voor 
deze kleine maar groeiende kerk in Marokko? 
DS. OTTO GREVINK 

 

o Kerk-zijn in coronatijd: vervolg van de overwegingen van de kerkenraad 
-Gebruiksplan in de maak 
Er komt veel kijken bij de heropening van onze kerk voor bijeenkomsten (vanaf 1 juni) en voor 
kerkdiensten (later). De Kerkenraad is maandag samengekomen, en met haar overwegingen is 
het College van Kerkrentmeesters verder aan de slag gegaan. Zo gauw meer concreets bekend 
is, hoort u dat. 
 
-Verlenging uitbreiding aanstelling ds. Grevink en vakantie 
We hebben vastgesteld dat ds. Grevink veel extra uren heeft gemaakt in de afgelopen maanden 
om de online-vieringen te ontwikkelen en voort te zetten. Tot 1 september gaat hij drie keer per 
maand voor. Daarna weer 1 keer per maand, zo de situatie dat toelaat. De uitbreiding van zijn 
aanstelling is verlengd tot 1 januari. Volgende week neemt hij een week vrijaf. In de zomer heeft 
hij (incl. een week waarnemen op Ameland) vier weken vakantie, van 13/7-9/8. 
 
-Vanuit taakgroep Pastoraat nieuwe activiteiten 
We gaan ons aanbod van activiteiten uitbreiden, zodat we elkaar weer kunnen ontmoeten na 1 
juli. Dat doen we niet meteen tijdens de online-vieringen, maar in verschillende activiteiten als 
(aangepast) koffiedrinken, lezingen, en bijeenkomsten met muziek, gebed en bijbelstudie. Ook 
vanuit de kerkenraad zullen mensen gevraagd worden om deze ontmoetingen mee te 
organiseren. U kunt zichzelf hiervoor aanmelden bij de ouderlingen Pastoraat, dhr. Theo van de 
Sanden - Bout en mevr. Cissy Mohr. 
DE KERKENRAAD 

 
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: de heer en mevrouw Van der Kuijlen, de 
heer en mevrouw Wisse, de heer en mevrouw Prins, de heer Cor Krijger en naar de heer 
Meeuwis Geleijns. 

 
o Het digitale prikbord ‘Hoe gaat het met u en met jou’.  

Stuur voor donderdag 18.00u uw bericht naar Theo van de Sanden-Bout: 
matheusbout@gmail.com of bel hem op als u geen email kunt sturen: 06-22929948 (bij 
voorkeur ’s avonds). 

✓  
 

 
Wij wensen dat, in deze zeer moeilijke periode,  
de saamhorigheid in onze gemeente  
stevig is verankerd. 
LENY EN BERNHARD DE WILDE 

 
 
 

 
✓ Berkel Enschot, Udenhout, Loon op Zand, Riel, Alphen, Goirle en Tilburg Reeshof. Afgelopen 

week bijna 200 km gefietst om een gedeelte van de Pinksterkaarten weg te brengen. 
Iedere dag weer een andere route en soms bijzondere ontmoetingen. 
Sommige adressen waren moeilijk te vinden, maar met behulp van de telefoon is het gelukt. 
Alleen als er een straatnaambordje verkeerd staat wordt het een stuk moeilijker. 
We vonden het leuk om te doen. 
Aan iedereen een hartelijke groet,  
BERT EN HANNIE WOLFSWINKEL 

mailto:matheusbout@gmail.com


 

  

                          
 

             
 
 

o Lied van de maand juni en juli 2020 
Lied 706 Dans mee met Vader, Zoon en Geest 
t Richard Leach – “Come, join the dance of Trinity” / vert. Sytze de Vries 
m Engelse volksmelodie – KINGSFOLD 
Voor het lied van de maand juni en juli heb ik mij laten inspireren door  
“Luistertroost – gedachten bij een lied, met een toefje geloof, hoop en liefde”.  
Deze podcast is via http://stadsdominee.nl/luistertroost/ te beluisteren. Een dagelijkse podcast 
om het virus van onzekerheid te bestrijden. Verzorgd door Diederiek van Loo, stadsdominee van 
Amersfoort in samenwerking met Kerkliedwiki.nl. In de afgelopen tijd zijn hierop verschillende 
liederen besproken die bij ons al eens eerder als Lied van de maand zijn toegelicht en gezongen. 
Zie bijvoorbeeld Liedboek 416 ‘Ga met God’ dat wij in februari 2015 nader hebben leren kennen 
en wat voor velen een bemoedigend lied is geworden. Het staat landelijk in de top 3 van 
Kerkliedwiki. Ook lied 695 ‘Heer, raak mij aan met uw adem’ hebben wij in mei 2015 als 
Pinksterlied gezongen. In de podcast is op 1 mei lied 706 ‘Dans mee met Vader, Zoon en Geest’ 
als bemoediging opgenomen. Dit lied sluit ook mooi aan bij zondag 7 juni 2020 ‘Trinitatis’. De 
zondag waarop de “Drie-eenheid” wordt gevierd. Wellicht een wat lastig feest, dit dogma- of 

ideeënfeest. We kunnen ons misschien maar het beste verwonderen 
over het mysterie van liefde, goddelijke liefde, waarin wij door de 
Drie-eenheid betrokken worden. God openbaart zich als liefdevol en 
genadig, trouw en waarachtig. Dit vertrouwen blijft niet beperkt tot 
Zondag Trinitatis, maar geeft moed. Ook in minder zekere tijden. De 
oorspronkelijke Engelstalige tekst van Richard Leach (1953) is in het 
liedboek van de Lutherse Kerk in de Verenigde Staten van Amerika 
opgenomen. Hierin wordt de Drie-eenheid voorgesteld als een ronde-
dans. Hierin dansen drie personen als gelijkwaardige partners, er is 

http://stadsdominee.nl/luistertroost/


 

geen hiërarchisch verschil. De dans wordt in het eerste couplet met de schepping ingezet. Die 
schepping maakt van de wereld een dansvloer. Op deze dansvloer leidt de liefde en wacht ons 
hoop. In het tweede couplet staat het gezicht van de Drie-eenheid centraal: Christus, een kind in 
Bethlehem, een mens die tot bloedens toe is gekroond. In het derde couplet worden we 
uitgenodigd om met de Geest die ons in vuur en vlam zet mee te zingen. Pinksteren geeft de 
vrijheid om te zeggen wie ons redt. In couplet 4 dansen we met de rondedans mee. De liefde, 
het geloof en de hoop leiden tot dit lied. We kunnen zingen over de dans van de Vader, Zoon en 
Geest die met ons leven is verweven.  
De melodie van het lied is volgens verschillende bronnen in de middeleeuwen in Kingsfold 
(Sussex, Engeland) ontstaan. Deze volksmelodie is in Engeland en Ierland voor verschillende 
liederen gebruikt. Het is een lichtvoetige en innige dansmelodie met een heldere structuur en 
veel herhalingen. Typische kenmerken voor het volkslied. 
Laten we dansen, thuis of waar dan ook. Kom binnen in de kring van Vader, Zoon en Geest, dat 
wervelende samenspel van ver voor ons begin. 
Namens Taakgroep Eredienst, 
HELGA JANSSENS-BAAN 

 
o Loopt (of fietst) en puzzelt u mee voor Moldavië op 2e Pinksterdag?  

Op maandag 1 juni, 2e pinksterdag, organiseert de Diaconie/ZWO van de protestantse 
gemeente Oisterwijk een speur-wandeltocht om geld in te zamelen voor ons Kerk in Actie-
project Moldavië, dat we samen met de gemeentes Hilvarenbeek en Tilburg steunen. 
De situatie rond corona (de stille ramp!) is ernstig, ook in Moldavië. De werkloosheid is hoog en 
de gezondheidszorg faalt. Ons project daar, Bethania, probeert mensen zoveel mogelijk te 
ondersteunen met onder meer voedselpakketten. Uw financiële steun is hierbij heel hard nodig. 
Wilt u meelopen of fietsen? 
De wandeltocht is geschikt voor jong en oud (mits goed ter been) en kan ook op de fiets gedaan 
worden. De tocht is uitgezet door Aede Oostra, en is ongeveer 6,5 km lang en leidt u langs 
mooie plekjes van Oisterwijk. Het is ongeveer 1 tot 1,5 uur lopen. 
Meer informatie vindt u door onderstaande link aan te klikken: 
https://www.pkn-oisterwijk.nl/kerkelijke-gemeente/2020/05/21/speur-wandeltocht-voor-
moldavie/ 

 
o Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met de drie coupletten van 

het lied ‘De Geest van God waait als de wind’, uit Eva’s lied, lied 29 (1984). 
 

1.De Geest van God waait als de wind 
op vleugels van de vrede, 
als adem die ons leven doet, 
deelt ons een onrust mede 
die soms als storm durft op te staan, 
geweld en kwaad durft tegengaan,  
een koele bries die zuivert. 
 
2.De Geest van God is als een vuur, 
als vlammen felbewogen, 
verterend wat aan onrecht leeft, 
een gloed vol mededogen. 
Een vonk van hoop in onze nacht, 
een wenkend licht dat op ons wacht, 
een warmte in hart en ogen. 
 
3.In stilte werkt de Geest van God, 
stuwt voort met zachte krachten, 
een wijze moeder die ons hoedt, 
een bron van goede machten. 

https://www.pkn-oisterwijk.nl/kerkelijke-gemeente/2020/05/21/speur-wandeltocht-voor-moldavie/
https://www.pkn-oisterwijk.nl/kerkelijke-gemeente/2020/05/21/speur-wandeltocht-voor-moldavie/


 

Zij geeft ons moed om door te gaan, 
doet mensen weer elkaar verstaan, 
omgeeft ons als een mantel. 

 
 
 
 

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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