Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken

Nieuwsbrief
Zondag 5 augustus 2018
Eredienst van zondag 5 augustus 2018
Voorganger: mevrouw Ella Scherpenisse
Lezing(en): Exodus 20: 1-17 en Marcus 7: 1-23
Thema: Het verhaal van God en mensen
Muzikale begeleiding: Rob Itter
Plaats van samenkomst: Opstandingskerk, aanvang: 9.30 uur
Adres: Prof. Cobbenhagenlaan 8 / hoek Waringinlaan, 5037 DC Tilburg
Er is oppasdienst, kindernevendienst en brug.
Vanaf zondag 5 augustus draaien we elke week de brug. Heb je een leuk idee
om een keer te doen laat dat dan gewoon weten.
Fijne zomer allemaal!
Leiding kindernevendienst, TEUN VAN DOESBURG
De 1e collecte is bestemd voor het diaconale werk in onze gemeente
De 2e collecte is bestemd voor (het werk in) onze kerk
Opbrengst collecten zondag 29 juli 2018
1 collecte, bestemd voor het diaconale werk in onze gemeente
2e collecte, bestemd voor het werk in onze kerkgemeenschap
Aantal kerkgangers
e

€ 107,41
€ 84,05
80

De bloemen uit de dienst van zondag 29 juli zijn, met een hartelijke en bemoedigende groet van de
gemeente, gebracht naar de heer Arie Meijburg.
Extra bloemengroet. Op zondag 15 juli is er ook een bloemengroet gegaan naar Rik Hendriks met
warme groeten van onze gemeente. Rik heeft in het ziekenhuis gelegen maar is gelukkig weer thuis.
Door de handicap van Rik is het niet mogelijk dat hij op zondagmorgen onze kerkdiensten kan
bijwonen. Maar Rik is wel verbonden met onze diaconie als diaconaal medewerker en hij bezoekt
voor onze kerk de vergaderingen van de Raad van Kerken waar hij betrokken is bij alle vormen van
oecumene.
HANS BONIS, voorzitter van de diaconie
Bericht van overlijden. Afgelopen zondag 29 juli 2018 overleed, na een kort ziekbed, de heer Cor
(Cornelis) van Reeuwijk, op de leeftijd van 86 jaar. De laatste tijd verbleef hij in ‘de Kievitshorst’
waar zijn vrouw Corrie al eerder naar toe was gegaan.
De afscheidsdienst, geleid door ds. Ruth Jellema, was vrijdag 3 augustus in de kapel van de
Kievitshorst. Aansluitend is Cor van Reeuwijk begraven op begraafplaats Vredehof.

Uitstapje AVE (Aandacht voor Elkaar) naar De Biesbosch
Woensdag 15 augustus a.s. brengen we een bezoek aan De Biesbosch te Drimmelen,
waar rondvaartbedrijf De Zilvermeeuw om 15.00 uur een rondvaart van twee uur in
dit prachtige natuurgebied zal verzorgen.
We vertrekken om 13.00 uur vanaf de Opstandingskerk. Kosten bedragen € 15,00 p.p.
Mochten de kosten voor u een bezwaar zijn om met ons mee te gaan, dan hopen we
dat u contact met ons wilt opnemen. Voor eventuele vervoersproblemen hopen we
dat eveneens: Johan de Vos, tel. 4680350 of e-mail: jbdevos01@tiscali.nl
Namens AVE-werkgroep, JOHAN DE VOS
Back to Church met Kidsband de JAMM pot - zondag 26 augustus 9.30u
Midden in de zomervakantie hebben we een leuk nieuwtje: in de Kind&Jongerenviering van 26
augustus komt een band van kinderen en jongeren spelen: Kidsband de JAMM pot uit Langerak.
Kinderen spelen piano, drum, gitaar, viool, trompet en saxofoon, en vier kinderen zingen. Op hun
openbare pagina op Facebook (hoef je geen lid voor te zijn) kun je alvast filmpjes zien. Leuke manier
toch om na back to school ook back to church te gaan?! Maar het duurt nog even hoor. Fijne
vakantie nog!
Voor de ouders: We vinden het leuk als je mee wilt denken over de invulling van het thema van
deze dienst! We komen samen op woensdag 15 augustus op een nader te bepalen locatie (bijv. bij
jou thuis als dat beter uitkomt met oppas enz.). Meld je dan bij mij aan!
Namens de organisatie, dominee Otto, 06-30565951, o.grevink@pkn-tilburg.nl
Lied van de maand augustus. Het Lied van de maand augustus is het zelfde lied als we zongen in de
maand juli: Lied 212 ‘Laten wij zingend deze dag beginnen’.
tekst Paul Gerhardt “Lobet den Herren”, vertaling Sytze de Vries
In juli en augustus zingen we een morgenlied van Paul Gerhardt (1607-1676). Een morgenlied wordt
gekenmerkt door een vrolijke en verwachtingsvolle tekst. Het lied ‘Lobet den Herren alle, die ihn
ehren’ heeft oorspronkelijk tien coupletten.
Het lied is in de versie van Sytze de Vries een loflied gebleven waaruit godsvertrouwen spreekt. Een
mooi lied om in de zomer vol vertrouwen God lof te zingen: Zing Halleluja!
Meer informatie over het Lied van de maand is te vinden op de website www.pkn-tilburg.nl >>
kerkdiensten –rond de eredienst >> commissie eredienst –Lied van de maand.
Namens Commissie Eredienst,
HELGA JANSSENS-BAAN

Jeugdactiviteiten na de zomer
Na de zomer organiseren we weer mooie dingen, speciaal voor jullie. Wat dacht je van de
eerstvolgende Kind&Jongerenviering op 26 augustus, 9.30u, de eerstvolgende keer Kerk voor de
kleintjes op 9 september, 9.30u (tijdens de startzondag) en de eerstvolgende keer Wat maak je me
nu? (koken) op vrijdag 14 september, 18.00u. Kijk voor alle jeugdactiviteiten (tot nu toe in de
planning) hieronder. Een fijne zomer!
Kind&Jongerenvieringen:
26 augustus, 4 november, 2 december
Kerk voor de Kleintjes:
9 september, 16 december
Wat maak je menu?:
14 september, 5 oktober, 9 november, 14 december
Overige kinder- en jongerenvieringen:
24 december 19.00u – kinderkerstfeest, 30 december 16.30u – Top2000 dienst
Namens alle organisatoren, dominee Otto Grevink, o.grevink@pkn_tilburg.nl, 06-30565951

SAGE-barbecue in Hilvarenbeek op zaterdag 1 september 2018.
De barbecue is in de tuin van het ‘Open Huis’ (naast de
Andreaskerk), Vrijthof 22, 5081 CB Hilvarenbeek en begint om
17.30 uur.
De kosten bedragen € 10,- per persoon. U steunt hiermee het
ZWO-project ‘Onderwijs voor Dalitkinderen’. Graag van te voren
opgeven via de intekenlijst op de tafel bij de uitgang.
Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met de tekst van 3 augustus
van de kalender ‘deel je leven, inspiratie voor elke dag’’ , uitgegeven door de Protestantse Kerk in
Nederland:
Met God maak je geen pas op de plaats maar je bewandelt een weg.
DIETRICH BONHEUFFER

Overzicht activiteiten in de komende weken
Datum en aanvangstijd

Activiteit

Woensdag 8 augustus 2018
10.00 uur-11.30
Maandag 13 augustus 2018
Inlopen vanaf 14.45 uur
Woensdag 15 augustus 2018
10.00 uur-11.30
Woensdag 15 augustus 2018
Vertrek 13.00 uur vanaf de
Opstandingskerk
Woensdag 22 augustus 2018
10.00 uur-11.30
Donderdag 30 augustus 2018
Aanvang 10.30 uur

Koffieochtend / inloopochtend

Zaterdag 1 september 2018
Van 17.30-20.00 uur

Zomerfestijn in Hilvarenbeek: ZWObarbecue

‘Zingen in Zonnehof’
Zingen van 15.00-16.00 uur
Koffieochtend / inloopochtend
AVE/uitstapje: rondvaart in de
Biesbosch
Koffieochtend / inloopochtend
Oecumenische viering in Zonnehof
Voorganger: pastor Hans Strijards

Locatie,
bijzonderheden
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Prof. Gimbrèrelaan, zijingang
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Kosten: € 15,- p.p.

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Zaal ‘de Salon’, Prof.
Gimbrèrelaan, zij-ingang
In de tuin van de
Andreaskerk in
Hilvarenbeek

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).
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
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