Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken

Nieuwsbrief
Zondag 6 januari 2019
Eredienst van zondag 6 januari 2019
In deze dienst wordt ds. Ruth Jellema losgemaakt van de
protestantse gemeente te Tilburg e.o.
Na de viering is er ruim tijd om elkaar te ontmoeten.
Voorgangers: ds. Ruth Jellema en ds. Otto Grevink
Lezing(en): Mattheus 2:1-12 en Efeziërs 3:7-12
Thema: Gods licht in heel de oecumene
Muzikale begeleiding: Helga Janssens-Baan, Ad van den Nieuwenhuizen, Wouter van der Meiden,
Rob Itter, Chris Meijer, Ad Spijkers en Leon van Grinsven.
Plaats van samenkomst: Opstandingskerk, aanvang: 9.30 uur
Adres: Prof. Cobbenhagenlaan 8 / hoek Waringinlaan, 5037 DC Tilburg
Er is oppasdienst, kindernevendienst en brug
De 1e collecte is bestemd voor het diaconale werk in onze gemeente
De 2e collecte is bestemd voor (het werk in) onze kerk
Plaats van samenkomst: Opstandingskerk
Adres: Prof. Cobbenhagenlaan 8 / hoek Waringinlaan, 5037 DC Tilburg
De bloemen uit de dienst van zondag 30 december zijn, met een hartelijke en bemoedigende groet
van de gemeente, gebracht naar mevrouw Annette van Staalduinen.
Verschillende activiteiten voor de jeugd en jongeren in onze gemeente.
 Koken bij 'Wat maak je menu?' - vrijdag 11 januari 2019 18.00u
We gaan weer koken met jongeren op vrijdag 11 maart vanaf 18.00u. Na de maaltijd die we
samen hebben gemaakt gaan we graag met jou in gesprek over en boeiend thema. Kom je ook?
Geef je dan op bij dominee Otto (o.grevink@pkn-tilburg.nl of 06-30565951) of bij
jeugdouderling Teun van Doesburg (jeugd@pkn-tilburg.nl)
 Voorbereiding Kind&Jongerenviering zondag 27 januari 2019
In de voorbereiding van de Kind&Jongerenvieringen vinden we de inbreng van ouders heel
belangrijk. Heb je zin om mee te denken met elkaar, of in een appgroep? Geef je dan op bij
dominee Otto (o.grevink@pkn-tilburg.nl of 06-30565951) of bij jeugdouderling Teun van
Doesburg (jeugd@pkn-tilburg.nl)
 Ontmoeting jongvolwassenen - maandag 28 januari 2019 20.00u
Met verschillende studenten en andere jongvolwassenen organiseren we een ontmoeting op
maandag 28 januari in de Opstandingskerk om 20.00u. Wil jij daar ook bij zijn en meepraten?
Geef je dan op bij dominee Otto (o.grevink@pkn-tilburg.nl of 06-30565951).

Nieuwjaarsbijeenkomst ‘Pastoraat’ op maandag 7 januari 2019, 20.00 uur in de Opstandingskerk,
voor iedereen die betrokken is bij het pastoraat in onze gemeente.
Abje van Andel zal als voorzitter van de kerkenraad de avond openen. Ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot
zal de avond inhoudelijk en interactief verzorgen. Er is ruim gelegenheid om wederzijds kennis te
maken met ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot. Op deze manier hoopt ds. Dirk-Jan Bierenbroodspot een
goede start te kunnen maken met zijn pastorale taak in onze gemeente.
Uitnodiging verbintenis- en intrededienst ds. Ruth Jellema op 13 januari 2019 in Oss. Van de
kerkenraad van de protestantse gemeente in Oss ontvingen we een uitnodiging voor de verbintenisen intrededienst van ds. Ruth Jellema in de Paaskerk in Oss, op zondag 13 januari 2019.
Aanvang 10.00 uur.
Adres Paaskerk: Wethouder van Eschstraat 165, 5342 AV Oss.
Lied van de maand januari: Lied 8b ‘Zie de zon, zie de maan’.
tekst en muziek Rikkert Zuiderveld, bij Psalm 8
In januari zingen we Psalm 8 zoals die door Rikkert Zuiderveld (1947) is verwoord en getoonzet.
Volgens de Lutherse traditie wordt Psalm 8 op 1 januari, de achtste dag van Kerst waarop de
naamgeving van Jezus wordt gevierd, gezongen. In deze psalm wordt gezongen over de machtige,
heerlijke naam van God.
Meer informatie over het Lied van de maand staat op de website (kerkdiensten > rond de eredienst
> commissie eredienst) en in De Leidraad van januari/februari.
Namens Commissie Eredienst,
HELGA JANSSENS-BAAN
Evaluatie kerstavondviering met Ekklesia. Op woensdag 16 januari 2019 wordt de gezamenlijke
kerstavondviering met Ekklesia geëvalueerd samen met leden van Ekklesia Tilburg, onder het genot
van een maaltijd. Aanvang 18.00 uur.
De kerkenraad hoopt dat een aantal mensen die bij de voorbereiding betrokken waren en/of
aanwezig waren op 24 december, aan de evaluatie willen deelnemen. U kunt zich opgeven via het
scriba-mailadres: scriba@pkn-tilburg.nl
ABJE VAN ANDEL

Open Huislezing in Hilvarenbeek, 16 januari 2019. Het thema van de lezing door professor Cees den
Heyer zal zijn: Jezus, een mens onder de mensen.
Deze lezing is gebaseerd op het boek ‘Jezus, een mensenleven’. Dit boek is het reisverslag van een
persoonlijke zoektocht. In de loop der jaren heeft Cees den Heyer zich in verschillende publicaties
beziggehouden met vragen betreffende de betekenis van het leven en sterven van Jezus. Daarbij is
duidelijk geworden dat zijn visie op de man uit Nazareth gaandeweg fundamenteel is veranderd.
Cees den Heyer (1942) was hoogleraar Nieuwe Testament en Bijbelse Theologie aan de
Theologische Universiteit Kampen en docent aan het Doopsgezind Seminarium in Amsterdam.
Datum:
woensdag 16 januari 2019
Plaats:
Open Huis, Vrijthof 21a , 5081CB
Tijd:
19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

De kerkenraad wenst u een liefdevol, gezond en
voorspoedig nieuwjaar

Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met twee coupletten van Lied
511, gezongen in de viering van Woord & Gebed van zondag 30 december jl. passen bij het nieuwe
jaar.
1. Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar
7. In goede machten liefderijk geborgen
verwachten wij getroost wat komen mag.
God is met ons des avonds en des morgens,
is zeker met ons elke nieuwe dag.

Overzicht activiteiten in de komende weken
Datum en aanvangstijd

Activiteit

Zaterdag 5 januari 2019
16.00-20.30 uur
Dinsdag 8 januari 2019
Aanvang 13.45 uur
Woensdag 9 januari 2019
10.00 uur-11.30 uur
Maandag 14 januari 2019
Inlopen vanaf 14.45 uur
Woensdag 16 januari 2019
10.00 uur-11.30 uur

Afscheid van ds. Ruth Jellema rond
een Bijbelse Maaltijd
Nieuwjaarsbijeenkomst PCOB
Koffieochtend / inloopochtend
Zingen in Zonnehof, 15.00 -16.00 uur
Koffieochtend / inloopochtend

Locatie,
bijzonderheden
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Zaal ‘de Salon’, Prof.
Gimbrèrelaan, zij-ingang
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
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of per telefoon 06-30565951 / 0416-349952
ds. Dirk Jan Bierenbroodspot, is bereikbaar via e-mail: d.j.bierenbroodspot@gmail.com
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