Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken

Nieuwsbrief
Zondag 8 september 2019
Eredienst van zondag 8 september 2019
Voorganger: ds. Otto Grevink
Deze zondag vieren we Avondmaal. Dat wordt ook wel communie genoemd. Het is immers een
maaltijd van de gemeenschap. We delen iets met elkaar: geloof, ons leven. En heel bijzonder bij het
Avondmaal delen we met elkaar het leven van Jezus, zijn lichaam en bloed, verbonden aan brood en
wijn. Het gaat zondag over delen, over communiceren. Wanneer we iets delen of communiceren,
dan wordt het van ons samen. Hoe doe je dat in de Geest van Jezus? Hoe kunnen we met elkaar
communiceren als kerk? Dan gaat het ook over waarheid, en dan wordt het spannend…
ds. OTTO GREVINK

Muzikale begeleiding: het blazerstrio Ad Spijker op bariton, Leon van Grinsven op hoorn en Chris
Meijer op cornet à piston.
-zij spelen tijdens deze dienst enkele delen uit de Deutsche Messe van Franz Schubert in een zetting
van Anton Breinl.
-als muzikaal intermezzo spelen zij het "Zum Offertorium" uit de Deutsche Messe van Franz
Schubert in een zetting van Anton Breinl.
-tijdens de collecte spelen zij het "Zum Sanctus" en het "Zum Agnus Dei" uit de Deutsche Messe van
Franz Schubert in een zetting van Anton Breinl.
-bij het uitgaan spelen zij het "Zum Schlusse" uit de Deutsche Messe van Franz Schubert in een
zetting van Anton Breinl.
Er is oppasdienst, kindernevendienst en brug
De 1e collecte is bestemd voor het diaconale werk in onze gemeente
De 2e collecte is bestemd voor JOP, het jeugdwerk van de Protestantse Kerk
Toelichting: Kliederen in de kerk
Op zondag 8 september is de collecte bestemd voor het jeugdwerk van de Protestantse Kerk. Op
meer dan 150 plaatsen in Nederland wordt regelmatig Kliederkerk georganiseerd. Kliederkerk is
een creatieve, missionaire vorm van kerk-zĳn voor mensen van alle leeftĳden, maar speciaal
gericht op gezinnen. Jong en oud gaan samen op verrassende manieren aan de slag met een
bĳbelverhaal. JOP, Jong Protestant, ondersteunt lokale Kliederkerken onder meer met heldere
handleidingen, netwerkbĳeenkomsten en programmamateriaal.
Steun het werk van JOP. Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL52 ABNA 041 41 41
415 t.n.v. Jeugdwerk Protestantse Kerk o.v.v. collecte JOP september.
Plaats van samenkomst: Opstandingskerk
Adres: Prof. Cobbenhagenlaan 8 / hoek Waringinlaan, 5037 DC Tilburg
De bloemen uit de dienst van zondag 1 september zijn, met een hartelijke en bemoedigende groet
van de gemeente, gebracht naar mevrouw Atie de Vos.
Mededelingen kerkenraad:
-Afgelopen maandag is er een extra nieuwsbrief verstuurd met daarin alle informatie die gedeeld is
op het gemeenteberaad over de toekomstvisie voor onze gemeente en de profielschets van een
nieuwe predikant.

-Daarop aanvullend: er is in het gemeenteberaad terecht een opmerking gemaakt over het
ontbreken van een verwijzing naar de diaconale taak van een predikant. Toegezegd is dat dit in de
eerstvolgende kerkenraad op maandag 23 september wordt besproken.
-Voorziening in pastoraat in de vacaturetijd: ds. Annemarie Hagoort
Ds. Annemarie Hagoort is bereid om één dag pastoraat te verzorgen in onze gemeente. Het contract
met haar loopt vooralsnog tot 1 januari a.s. Ze is beschikbaar op donderdag, en bereikbaar op 0135914776. Ze is niet beschikbaar voor uitvaarten. Daarvoor kan mevr. Cissy Mohr worden benaderd,
of de kerkenraad, indien de familie toch een predikant wenst.
-Theo van de Sanden-Bout benoemd tot pastoraal ouderling
De kerkenraad is verheugd dat zij Theo van de Sanden-Bout heeft mogen benoemen tot pastoraal
ouderling. De bevestiging zal D.V. plaatsvinden op 10 november. Bezwaren tegen deze benoeming
kunnen tot 16 september worden ingediend bij onze scriba.
-Diakenen gezocht in drietal
De diaconie heeft opnieuw de noodklok geluid over het beperkte aantal diakenen (1) en het aantal
vrijwilligers dat haar ondersteunt. De kerkenraad gaat opnieuw mensen benaderen met een andere
aanpak: we zoeken niet individuele diakenen, maar een drietal. Dus wie gevraagd wordt of zich
aanbiedt heeft de garantie dat er niet begonnen wordt voordat dit drietal compleet is. Zo kunnen
ook onderlinge afspraken worden gemaakt als zij of misschien u niet zoveel tijd zouden hebben. We
gaan door om samen met vrijwilligers onze ene diaken Jeanne Geleijns te ondersteunen, maar
hopen op spoedige versterking. Iets voor u onder deze voorwaarde? Vele handen maken licht werk.
-Operatie Abje van Andel geslaagd
Op de gemeenteavond maakten we melding van de aanstaande heupoperatie van onze voorzitter,
mevr. Abje van Andel. Zij laat weten dat de operatie afgelopen donderdag geslaagd is en dat ze haar
eerste stappen alweer heeft gezet. Zij hoopt een dezer dagen ontslagen te worden uit het
ziekenhuis, zodat ze kan gaan revalideren in Waalwijk in het revalidatiecentrum in het gebouw van
het Tweesteden Ziekenhuis aldaar.
-Feestelijke startzondag met de cantorij
De startzondag, volgende week zondag 15 september, vullen we feestelijk in met de cantorij. Komt u
en jij ook? Naderhand drinken we zoals gebruikelijk koffie, thee en limonade met elkaar.
Het beloofd een bijzonder muzikale dienst te worden, een feest om samen te mogen vieren.
Chaos op en rond de kerk vanaf 10 september a.s.
Zoals we al eerder geschreven hebben gaan in de maand september de dakdekkers aan het werk om
de hele dakbedekking van de kerk te vernieuwen. Die activiteiten zullen vanaf 10 september door
de week merkbaar zijn. Bij goede weersomstandighe3den zijn 3 personen druk bezig gedurende 4
weken dus tot de 1e week van oktober. Om die werkzaamheden uit te voeren wordt een
materiaalcontainer en een werkwagen geplaatst nabij de ingang van de kerk. Als zij aanwezig zijn
mogen zij in de patio parkeren met hun 2 bestelbusjes. Natuurlijk hebben we wel afgesproken dat
bij kerkactiviteiten (o.a. op vrijdag 13 september) er niet gewerkt mag worden.
Gelijktijdig is de gemeente Tilburg bezig met het straatwerk aan de zijkant van de kerk. Daarbij
wordt de hele verharding weggenomen zodat de zijdeur van de kerk waardoor veel mensen binnen
komen niet meer toegankelijk is. Ook deze activiteit neemt een aantal weken in beslag.
De kerk is gedurende deze periode alleen maar bereikbaar door de hoofdingang. Het spreekt voor
zich dat in geval van een calamiteit en de kerk moet snel ontruimd worden alle nooduitgangen van
binnen naar buiten gewoon open gaan.
Tenslotte zal er in de kerk ook aan het einde van de maand september het plafond hersteld en
geschilderd worden zodat alles er weer netjes uitziet. De nu zichtbare lekkages onderstrepen het
belang van de werkzaamheden op het dak.
Indien u problemen of hinder ondervindt om de kerk te bereiken laat het ons weten zodat we
kunnen zoeken naar een oplossing.
Namens CvK, TRUUS LINKELS, KEES LAMPERT & ALEX BEEKMANS
Afsluiting activiteiten AVE op 11 september a.s. Op woensdagmiddag 11 september a.s. zal het
seizoen, waarin we de nodige AVE-activiteiten hebben ondernomen, worden afgesloten. We willen
dat aan de hand van een gevarieerd programma doen. Om 12.30 uur willen we graag met een lunch

beginnen. Vervolgens zullen er beelden van het scheppingsverhaal worden gepresenteerd. Daarna
zullen er beelden worden getoond van onze activiteiten die we in de loop van het jaar hebben
ondernomen. Uiteraard zal er voldoende ruimte zijn voor een gezellig samenzijn met bijbehorende
drankjes. We hopen u om 12.30 uur in de Opstandingskerk te mogen verwelkomen. De kosten voor
deelname bedrage € 5,-. Opgeven bij Johan de Vos, graag vóór 9 september a.s. Mocht u een
vervoersprobleem of mogelijk een andere vraag hebben, dan graag een telefoontje naar Johan de
Vos (tel. 4680350).
We gaan weer gezamenlijk bidden, start donderdag 12 september om 20.00 uur.
Na de zomerstop beginnen we weer met korte geloofsgesprekken en gezamenlijk gebeden. Nu
vanaf een ander tijdstip, dat misschien beter past. We komen een weekje later dan eerder was
aangekondigd, op donderdagavond 12 september om 20.00 uur, weer bij elkaar. U bent van harte
welkom om met ons mee te doen.
Wij komen elke donderdagavond voor de bidstond samen van 20.00- 20.30 uur in de Blauwe Zaal
van de Opstandingskerk.
ANTON DE NATRIS en WIM DE KWAASTENIET

Vrijdag 13 september 2019 presenteert de PCOB, in samenwerking met de diaconie, de voorstelling
‘Kras op Cruise’, gespeeld door de Gouden Mix, een Tilburgs muziektheatergezelschap. Een
theatervoorstelling voor de ouderen met een veertigtal bekende liederen. Een klucht van mensen
op een cruiseschip. De middagvoorstelling is in de Regenboogzaal van de Opstandingskerk.
Aanvang 13:45 uur. De toegang is gratis. Van te voren aanmelden is niet nodig.
Bericht van het college van kerkrentmeesters: Geen verhuur mogelijk van zalen aan derden
Als protestantse gemeente Tilburg e.o. willen we graag gastvrij zijn door de ruimten in ons
kerkgebouw ter beschikking te stellen aan partijen of derden die (incidenteel) gebruik willen maken
van de faciliteiten door de (ver)huur van (vergader)zalen.
De mogelijkheden van (ver)huur zijn echter afhankelijk van de inzet van onze vrijwilligers. Op dit
moment zien we dat we onvoldoende over vrijwilligers kunnen beschikken. Daarom is het helaas tot
nader orde niet mogelijk voor derden om onze zalen te huren. Mochten er incidenteel toch
vrijwilligers zijn, dan kijken we naar de mogelijkheden. Maar vooralsnog kunnen we dat niet
garanderen, en moeten we deze moeilijke beslissing nemen.
Uiteraard blijft de kerk beschikbaar voor begrafenissen.
We hopen op uw begrip.
HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Aankondiging: Oecumenische dienst op 22 september in de Mariakerk aan de Schans in Tilburg
Noord.
In zijn laatste levensjaar was een vooraanstaand kerklid uit de Ontmoetingskerk aanwezig bij de
oecumenische dienst in de Mariakerk. Na afloop zei hij tegen mij :” Ik was hier nog nooit geweest en
nu vraag ik me af , waarom eigenlijk niet……..?
Hij verwachtte van mij geen antwoord. Ik denk dat vele leden uit onze gemeente die vraag nooit aan
zichzelf hebben gesteld. Erg spijtig overigens, want wat hier in Tilburg tussen onze twee kerken
plaatsvindt is uniek in Nederland.
Het is zeker geen hobby van onze leden uit de wijk Noord , maar zij geven gevolg aan de oproep van
Jezus : “opdat zij allen één zijn ….” En daarmee bedoelde Hij geen eenvormigheid , maar het
verlangen om samen God te dienen en Hem de eer te geven in ons leven.
Komt u 22 september ook? De dienst begint om 10.30 uur in de Mariakerk aan de Schans.
KEES SOETERS

Uitnodiging aan zangers en geïnteresseerden kerkmuziek: 5 oktober 2019 koorinspiratiedag
Tilburg
Stichting Zin in Zingen organiseert voor koorzangers en andere
geïnteresseerden in kerkmuziek dit jaar ook weer een koorinspiratiedag in
de Opstandingskerk. Deze vindt plaats op zaterdag 5 oktober 2019. De
dag begint om 10.30 uur (inloop vanaf 10.00 uur) en eindigt om 16.15 uur.
Het dagprogramma bestaat uit twee onderdelen waarbij in de ochtend
workshops worden gegeven en in de middag het samen zingen van
liederen rond het thema hoop centraal staat. Het is mogelijk om aan de
gehele dag deel te nemen of een keuze te maken tussen het ochtendprogramma,
middagprogramma en de vespers.
Inschrijven (liefst voor 13 september), bijdrage workshops, collecte zangmiddag
Mailen naar: secretariaat@koorinspiratiedag.nl
Via website: http://koorinspiratiedag.nl/contact.html
Per post: Secretariaat Zin in Zingen, Amarantstraat 26, 5044 RK Tilburg
Het gehele ochtendprogramma, waarbij aan twee verschillende workshops kan worden
deelgenomen, kost tijdens voorinschrijving € 5,00 p.p. (afrekenen op de dag zelf is € 7,50 p.p.). Voor
deelname aan het middagprogramma wordt aan het einde van de dag een collecte gehouden.
Wij hopen elkaar op 5 oktober 2019 te ontmoeten!
Namens Stichting Zin in Zingen, HELGA JANSSENS-BAAN
Bekijk ook eens onze website http://www.koorinspiratiedag.nl/
Studie- en gespreksgroep Ekklesia Tilburg start op 27 september 2019. Richtinggevend voor onze
gesprekken zal dit jaar zijn het boek van TOMÁS HALÍK, ‘Raak de wonden aan. Over niet zien en
toch geloven’. 2018 Kok/Boekencentrum Utrecht (€ 19,99)
Tomás Halík is een Tsjechische katholieke priester en hoogleraar filosofie en sociologie. Hij geldt als
een van de meest toonaangevende katholieke denkers van dit moment. Ook in Nederland verwierf
hij de nodige roem door drie populaire vertaalde boeken van zijn hand: ‘Geduld met God’, ‘De nacht
van de biechtvader’ en ‘Ik wil dat jij bent’.
De bijeenkomsten zijn steeds op vrijdag van 14.00 – 15.45 uur in de Opstandingskerk. De eerste
bijeenkomst is op vrijdag 27 september. Uitgebreidere informatie vindt u op onze website (tabblad
Gesprek & Geloofsverdieping) en in De Leidraad van september/oktober 2019.
Voor deelname en informatie kunt u mailen met Leon Segers segers.leon@online.nl
Actie voor Moldavië: dienstenverkoop

Heeft u een dienst te koop?

Op zaterdag 21 maart 2020 zullen in de middag diensten tegen vaste prijzen en op een
ludieke
wijze verkocht worden. De opbrengst hiervan zal naar ons gezamenlijk project Bethaniè in Moldavië
gaan.
Vanaf de startdienst zult u door ons actief benaderd worden met de vraag om een dienst aan te
bieden.
Bij diensten kunt u denken aan:
• Rondleidingen, Fietstochten, Boottochten, Autotochten alles onder uw begeleiding.
• Workshops : Van kaarsen en gedichten maken , hout of textielbewerking, zangles of schrijven
tot kaartlezen en navigatie met de smartphone.
• Presentaties / Lezingen
• Gebruik van vakantiewoning, auto, boot, fietsen etc.
• (Huis )concert, recital,
• Onderhoud tuin, huis, auto, fiets etc.
• Korte cursussen: Schaken, Fotografie, Reanimatie, stoppen met roken, Zen-medicatie
• Diner aan huis of Diner op locatie en alle vormen daartussen.
• Oppassen
• ??
Heeft u vragen of wilt u zich al opgeven, dan kunt u ons benaderen via barttraksel@gmail.com
Houdt u de datum zaterdagmiddag 21 maart 2020 alvast vrij in uw agenda.
CISSY MOHR, DIGNA CUSELL, HANS ZAAIJER, JOHN RODENBURG, GILBERT LEENE, MARIEKE TRAKSEL EN
SANDRA VAN TRIET

Voorbereidingscommissie
Studie- en gespreksgroep Ekklesia Tilburg start op 27 september 2019. Richtinggevend voor onze
gesprekken zal dit jaar zijn het boek van TOMÁS HALÍK, ‘Raak de wonden aan. Over niet zien en
toch geloven’. 2018 Kok/Boekencentrum Utrecht (€ 19,99)
Tomás Halík is een Tsjechische katholieke priester en hoogleraar filosofie en sociologie. Hij geldt als
een van de meest toonaangevende katholieke denkers van dit moment. Ook in Nederland verwierf
hij de nodige roem door drie populaire vertaalde boeken van zijn hand: ‘Geduld met God’, ‘De nacht
van de biechtvader’ en ‘Ik wil dat jij bent’.
De bijeenkomsten zijn steeds op vrijdag van 14.00 – 15.45 uur in de Opstandingskerk. De eerste
bijeenkomst is op vrijdag 27 september. Uitgebreidere informatie vindt u op onze website (tabblad
Gesprek & Geloofsverdieping) en in De Leidraad van september/oktober 2019.
Voor deelname en informatie kunt u mailen met Leon Segers segers.leon@online.nl
Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week, omdat we in de zondagse
eredienst het Avondmaal vieren, met de woorden van het eerste couplet van Lied 388 uit het
Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk.
Voor ieder van ons een plaats aan de tafel,
voor ieder van ons schoon water en brood,
een veilige plek, een plaats om te schuilen,
een plaats in Gods licht als tafelgenoot.
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
Zij scheppen geluk!
Vol vreugde ziet God naar mensen die recht doen:
Zij scheppen recht en geluk.

Overzicht activiteiten in de komende weken
Datum en aanvangstijd
Maandag 9 september 2019
15.00-16.00 uur
Woensdag 11 september 2019
Donderdag 12 september 2019
20.00-20.30 uur
Vrijdag 13 september 2019
aanvang 13.45 uur
Zondag 22 september 2019
Aanvang 10.30 uur
Vrijdag 27 september 2019
14.00-15.45 uur
Zaterdag 5 oktober 2019
De dag begint om 10.30 uur
(inloop vanaf 10.00 uur) en
eindigt om 16.15 uur.
Dinsdag 8 oktober 2019
Aanvang 14.30 uur

Activiteit
‘Zingen in Zonnehof’
Inloop vanaf 14.30 uur
Koffieochtend /
inloopochtend
‘Samen bidden’, in de blauwe zaal
Optreden van ‘de Gouden Mix’,
georganiseerd door de PCOB
Oecumenische dienst in de Mariakerk.
Voorgangers: een pastor van de
Mariakerk en ds. Corrie Terlouw
Start gespreksgroep Ekklesia
Informatie: segers.leon@online.nl

Locatie, bijzonderheden
Zaal ‘de Salon’, Prof.
Gimbrèrelaan, zij-ingang
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Mariakerk, De Schans
121, 5011 EN Tilburg
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Koorinspiratiedag in de
Opstandingskerk

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Najaarsviering van De Hazelaar
Voorganger mw. Cissy Mohr

Dr. Eygenraamstraat 3
5042 SE Tilburg

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).
Tijdelijk: voor pastorale vragen kunt u contact opnemen het Kerkelijk Bureau (zie hierboven)
Voor uitvaarten kunt u contact opnemen met mw. Cissy Mohr, via e-mail: cissymohr@hotmail.com of telefonisch
via tel. 06 44718287.
ds. Otto Grevink is bereikbaar via e-mail: o.grevink@pkn-tilburg.nl
of per telefoon 06-30565951 / 0416-349952
Werkdagen: maandag, donderdag, vrijdag (op andere dagen verminderd bereikbaar)
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

