Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken

Nieuwsbrief
Zondag 8 juli 2018
Eredienst van zondag 8 juli 2018
Voorganger: ds. Harry Tacken uit Rosmalen
Lezing(en): 1e Lezing: Ezechiël 2:1-7 en Marcus 6:1-6
Muzikale begeleiding: Wouter van der Meiden
Plaats van samenkomst: Opstandingskerk, aanvang: 9.30 uur
Adres: Prof. Cobbenhagenlaan 8 / hoek Waringinlaan, 5037 DC Tilburg
Er is oppasdienst en kindernevendienst

Hoi allemaal,
De kindernevendienst draait deze zomer gewoon door. Wie zin
heeft is welkom van de zomer.
Wat gaan we allemaal doen? Stoepkrijten, kleien en nog veel meer
leuke dingen. Dit geldt ook voor de bruggers deze zomer.
Hey bruggers, na een tijd van stilte gaan we met frisse moed van
start. 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 de diaconie, het ‘Sop en zeepproject’.
Toelichting: Sop- en zeepproducten, zoals wasmiddelen, tandpasta, haarshampoo of douchegel
gebruiken we dagelijks. Maar ze zijn ook duur. Mensen in armoede hebben moeite om ze te betalen.
Het Ronde Tafelhuis in Tilburg-Noord heeft een sop en zeepproject om mensen in armoede te helpen
aan deze producten. De eerste collecte is voor dit sop en zeepproject bestemd.
De 2e collecte is bestemd voor het werk in onze kerk
Opbrengst collecten zondag 1 juli 2018
1 collecte, bestemd voor het diaconale werk in onze gemeente
2e collecte, bestemd voor het jeugdwerk in onze kerkgemeenschap
Aantal kerkgangers
e

€ 125,00
€ 140,39
97

De bloemen uit de dienst van zondag 1 juli zijn, met een hartelijke en bemoedigende groet van de
gemeente, gebracht naar de heer en mevrouw Wigle en Ank de Jong.
Zingen in Zonnehof. Op maandag 9 juli 2018 is er weer ‘Zingen in Zonnehof’, van 15.00-16.00 uur.
Inlopen vanaf 14.45 uur. Zonnehof, Prof. Gimbrèrelaan (via de zij-ingang).
Lied van de maand juli 2018: Lied 212 Laten wij zingend deze dag beginnen
tekst Paul Gerhardt “Lobet den Herren”, vertaling Sytze de Vries
In juli 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 ‘Laten wij zingend deze dag beginnen’ heeft vijf coupletten in plaats van de oorspronkelijke
tien. Het eerste couplet is een oproep tot lofprijzing. De coupletten twee tot en met vier zijn een
gebed en in het laatste couplet klinkt vanuit het gebed de getuigenis van Gods eeuwige liefde voor
de mensen. 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!
Namens Commissie Eredienst,
HELGA JANSSENS-BAAN

AVE-uitstapje op woensdag 18 juli. We brengen dan een bezoek aan De
Kersenhof te Raamsdonk. Daar draait het tot begin augustus om de jaarlijkse
kersenoogst. Er worden zoete, zwarte kersen geteeld die dagelijks vers
worden geplukt. Wij kunnen zien hoe deze juweeltjes bloeien, groeien en
geoogst worden.
We vertrekken om 13.00 uur vanaf de Opstandingskerk. Kosten bedragen
€ 8,00 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
Paasproject Muziekids in het Elisabethzoekenhuis
Tijdens het Paasproject hebben we €43,10 gespaard voor Muziekids in het Elisabethziekenhuis.
Mariëtte Deurloo ontving onderstaande brief van een medewerker van Muziekids:
Hartelijk bedankt voor jullie bijdrage aan onze Muziekids studio en ons 'werk' in het ETZ.
Met jullie bijdrage kunnen we enkele kleinere dingen aanschaffen. Ik wil even laten weten wat we
met jullie bijdrage kunnen doen.
Allereerst het aanschaffen van 5 setjes schudeitjes. Dit zijn kleine instrumentjes, waarmee baby's en
kleine kinderen met ons mee kunnen spelen als we liedjes zingen voor ze. Kleine kinderen zijn er dol
op. Ze spelen spontaan met ons mee. Na verloop van tijd sneuvelt er weleens zo’n eitje. Nu kunnen
we het aanvullen zodat er weer voldoende zijn de komende 2 jaar.
Setje eitjes 2,50€ . We willen 5 setjes aanschaffen. Samen 12,50€.
Ook willen we zgn. plopkapjes aanschaffen voor op onze microfoons. Dit i.v.m. hygiëne. De
microfoons worden door iedereen gebruikt. De kapjes kunnen we op onze microfoons plaatsen. Af en
toe kunnen we ze met alcohol reinigen zodat ze vaker gebruikt kunnen worden. Plopkapjes zijn 2,60€
per verpakking van 5 stuks. Voor 13 euro kunnen we dus totaal 30 kapjes kopen zodat we daar ook
enkele jaren mee vooruit kunnen. Op die manier kunnen de microfoons hygiënisch gebruikt worden.
Vervolgens 3 setjes gitaarsnaren a 5,95 per setje snaren. Gitaren worden bij ons constant gebruikt
om de liedjes te begeleiden.
Snaren gaan na enkele maanden spelen achteruit en worden na een half jaar onbespeelbaar. Met
drie setjes kan een gitaar dus anderhalf jaar intensief bespeeld worden.
Jullie zien zo dat je ons geweldig geholpen hebt. We kunnen met deze donatie best heel veel doen!

Oproep beamteam. Per september van dit jaar zijn er nog maar twee personen die de wekelijkse
beamerpresentatie bij de eredienst kunnen verzorgen. De groep is daarom dringend op zoek naar
versterking. Wie het leuk vindt om meer te weten wat het inhoudt om lid te zijn van het beamteam,
kan contact opnemen met Gert van Staalduinen.
Expositie van Jan Erftemeijer in de Opstandingskerk. In de afgelopen week is de expositie van
schilderijen van Jan Erftemeijer (1951) uit Goirle ingericht. In de toelichting bij zijn schilderijen staat
‘Het thema in mijn schilderijen en aquarellen is: de samen hang in de natuur. Dat bewustzijn van
samenhang is bij mij in de loop der jaren ontstaan. De natuur is een groot wonder en wij zijn daar
zelf een deel van’.

Jan Erftemeijer bij zijn schilderijen in de Opstandingskerk

Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met de tekst die Nelson
Mandela uitsprak bij zijn inauguratie in 1994. Mariette Deurloo droeg de tekst op aan haar dochter
Guen die in de dienst van zondag 1 juli overstapte van de kindernevendienst naar ‘de brug’.

Onze diepste angst,
is niet dat we onmachtig zouden zijn.
Onze diepste angst betreft juist
onze niet te meten kracht.
Niet de duisternis, maar het licht in ons
is wat we het meeste vrezen.
We vragen onszelf af:
Wie ben ik wel om mezelf briljant, schitterend,
begaafd, geweldig te achten.
Maar waarom zou je dat niet zijn.
Je bent een kind van God.
Je dient de wereld niet
door jezelf klein te houden.
Er wordt geen licht verspreid,
als de mensen om je heen,
hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid.

We zijn bestemd om te stralen,
zoals kinderen dat doen.
We zijn geboren om de glorie Gods die in
ons is
te openbaren.
Die glorie is niet slechts in enkelen,
maar in ieder mens aanwezig.
En als we ons licht laten schijnen,
schept dat voor de ander
de mogelijkheid hetzelfde te doen.
Als we van onze diepste angst bevrijd zijn,
zal alleen al onze nabijheid
anderen bevrijden.

Overzicht activiteiten in de komende weken
Datum en aanvangstijd

Activiteit

Maandag 9 juli 2018
Inlopen vanaf 14.45 uur
Woensdag 11 juli 2018
10.00 uur-11.30
Woensdag 18 juli 2018
10.00 uur-11.30

‘Zingen in Zonnehof’
Zingen van 15.00-16.00 uur
Koffieochtend / inloopochtend

Woensdag 18 juli 2018
Vertrek 13.00 uur vanaf de
Opstandingskerk
Woensdag 25 juli 2018
10.00 uur-11.30
Donderdag 26 juli 2018
Aanvang 10.30 uur

AVE-uitstapje: bezoek aan ‘de
Kersenhof’ in Raamsdonk

Kosten: € 8,- p.p.

Koffieochtend / inloopochtend

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Zaal ‘de Salon’, Prof.
Gimbrèrelaan, zij-ingang

Maandag 13 augustus 2018
Inlopen vanaf 14.45 uur
Woensdag 15 augustus 2018
Vertrek 13.00 uur vanaf de
Opstandingskerk
Donderdag 30 augustus 2018
Aanvang 10.30 uur

‘Zingen in Zonnehof’
Zingen van 15.00-16.00 uur
AVE/uitstapje: rondvaart in de
Biesbosch

Prof. Gimbrèrelaan, zijingang
Kosten: € 15,- p.p.

Oecumenische viering in Zonnehof
Voorganger: pastor Hans Strijards

Zaal ‘de Salon’, Prof.
Gimbrèrelaan, zij-ingang

Koffieochtend /
inloopochtend

Oecumenische viering in Zonnehof
Voorganger: pastor Hans Strijards

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
Rekeningnummer Protestantse gemeente te Tilburg e.o.: IBAN NL54 INGB 0003 7000 83
Rekeningnummer Diaconie: IBAN NL02 INGB 0003 4444 54

Locatie,
bijzonderheden
Prof. Gimbrèrelaan, zijingang
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

