Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken

Nieuwsbrief
Zondag 9 juni 2019 PINKSTEREN
Pinksteren, een zachte bries in de toekomst
Een vertalen naar adem, lucht en inspirerend vuur
Niet zomaar voor het grijpen
maar wachten op een teken van Hem
die ons nabij wil zijn
In Zijn sfeer en omgeving van troost, vrijheid en ruimten.
Geest van U, geef ons een wachtend hopen
opdat Uw belofte haar en zijn gestalte mag gaan krijgen
in ons allemaal
© Meggy van Oudenhoven

Eredienst van zondag 9 juni 2019, Pinksteren.
Voorganger: ds. Otto Grevink
Toelichting: Pinksteren 2019: God spreekt jouw taal
Waar gaat Pinksteren eigenlijk over? Het Pinksterfeest gaat over verstaan. Over Gods verhaal
verstaan en elkaar verstaan. Hoe helpt de heilige Geest daar dan bij? En hoe kunnen wij persoonlijk
en als gemeente opbloeien op dit Feest van de Geest?
We lezen over spraakverwarring over de Toren van Babel uit Genesis 11:1-9 en over verstaan in
Handelingen 2:1-13.
Met de kinderen zingen we het lied ‘Ik moet weggaan’.
Muzikale begeleiding: het blazerstrio Ad Spijkers op bariton, Leon van Grinsven op hoorn en Chris
Meijer op cornet à piston. Zij spelen:
- na de verkondiging uit Soli Deo Gloria ‘Higher Ground’ in een arrangement van Douglas Smith.
- tijdens de collecte een melodiebewerking van ‘Ruisch o Godsstroom der Genade’ van Martin Mans.
- bij het uitgaan een ‘Allegro’ van W.A. Mozart.
Er is oppasdienst, kindernevendienst en brug
De 1e collecte is bestemd voor het SAGE-project in Moldavië: aandacht en zorg voor kwetsbare
ouderen en kinderen.
De 2e collecte is bestemd voor het kerkelijk werk in onze gemeente.
Plaats van samenkomst: Opstandingskerk
Adres: Prof. Cobbenhagenlaan 8 / hoek Waringinlaan, 5037 DC Tilburg
De bloemen uit de dienst van zondag 2 juni zijn, met een hartelijke en bemoedigende groet van de
gemeente, gebracht naar de heer Piet van de Nadort.
Tweede Pinksterdag voettocht naar Nieuwkerk

Tekenen van hoop. In 1974 vatte pastoor Albert Pirenne het idee op van een voettocht op
tweede pinksterdag naar Nieuwkerk, net over de grens. Daar werd bij het kapelletje een
viering gehouden. In 1984 nodigde hij de mensen de Protestantse kerk uit en vanaf 1991
gingen ook parochianen van de twee andere katholieke kerken in Goirle mee. Zou hij nu
nog geleefd hebben, dan zou hij nog meer zusters en broeders uitgenodigd hebben.
Tweede pinksterdag, 10 juni 2019, wordt de voettocht voor de 46e keer gehouden. Aan
de hand van de tekst ‘Zeven tekenen van hoop’ uit het boekje Momentopnamen (1995)
van Albert Pirenne, gaan we samen op zoek naar wat ons heden ten dage hoopt geeft.
Het doel van de voettocht is om op een iets andere manier elkaar onderweg te
ontmoeten, pratend en denkend. Voor de kinderen zal er een opdrachtje zijn die zij
onderweg kunnen uitwerken. We vertrekken om 7:00 uur bij het winkelcentrum aan het
van Hogendorpplein in Goirle. Om 8 uur komen we aan bij het Kapelletje van Nieuwkerk, waar een
viering zal zijn. Ook diegene die per fiets of auto naar het kapelletje willen komen zijn van harte
welkom! Rijdt naar het Nieuwkerksbaantje in Goirle. Na de viering gaan we tegen 9 u gezellig iets
drinken bij het Klooster op Nieuwkerk en kunnen de zelf meegebrachte boterhammen worden
genuttigd.
Voor het drinken wordt een bijdrage gevraagd. Iedereen is welkom.
INEZ KLUVERS

Mevrouw Cissy Mohr wordt bevestigd als ouderling. De kerkenraad is verheugd mee te kunnen
delen dat mevrouw Cissy Mohr zich bereid heeft verklaard om (pastoraal) ouderling te willen
worden. De bevestiging zal plaatsvinden in de dienst van zondag 23 juni 2019. Mevrouw Mohr
wordt - op haar verzoek - bevestigd voor 2 jaar met een mogelijkheid tot verlenging met 2 jaar.
Stemgerechtigde gemeenteleden kunnen tegen de bevestiging van Cissy Mohr bezwaren indienen.
Bezwaar, schriftelijk en ondertekend, kunt u indienen bij de scriba tot uiterlijk 15 juni 2019.
Géén ‘Zingen in Zonnehof’. In verband met Tweede Pinksterdag vervalt deze maand het ‘Zingen in
Zonnehof’. De volgende bijeenkomst is op 8 juli a.s.
Laatste keer ‘Wat maak je menu?’ van dit seizoen
Vrijdag 14 juni is er voor het laatst dit seizoen ‘Wat maak je menu?’ We gaan vanaf 18.00u gezellig
pannenkoeken eten. Melissa maakt er met ons bovendien een creatieve avond van. Kom je ook?
Geef je dan even op bij mij.
TEUN VAN DOESBURG, 06-14693216
Huiskamerbijeenkomsten over Kerk2030
Met het oog op de invulling van de vacature na het vertrek van ds. Ruth Jellema naar Oss, zijn we
een bezinningstraject gestart over de toekomst. Dat bezinningstraject willen we in de gemeente
laten plaatsvinden. Zo vormen we samen een idee van welke richting we met elkaar op willen en
wat voor professional(s) we daarbij nodig hebben.
Denk en praat mee over de toekomst van onze kerk, zodat we samen ook tot een goed profiel
kunnen komen voor een nieuwe professional voor onze kerk. Er zijn inmiddels vier
huiskamerbijeenkomsten geweest. Wat een fijne gesprekken waren dat met uiteenlopende
groepen gemeenteleden, en overal even hartelijk en warm! En wat een mooie ideeën kwamen er
naar voren en scherpe analyses van waar kansen liggen. En ook vragen en twijfels bij de toekomst,
en die zijn nodig om juist de weg naar de toekomst te vinden.
U kunt zich met een telefoontje opgeven bij het gastadres bij u in de buurt, of verder weg, als u dat
beter uitkomt.
De volgende huiskamerbijenkomsten zijn nog gepland:
-Dinsdag 11 juni: Zorgvlied, de Blaak, bij Wim en Marjan de Kwaasteniet, 013 4633044,
van 20.00-21.30u
-Woensdag 12 juni: Noord, bij Jeanne en Meeuwis Geleijns, 013-455 2389, van 20.00-21.30u
-Dinsdag 18 juni: de Reit / Centrum, bij Ria Huitink, 06-25052726 (bij voorkeur ’s avonds), van 20.0021.30 uur

-Woensdag 19 juni: Reeshof H-V, bij Mariëlle Bekkers, 06-28068743, van 20.00-21.30u
Wat gebeurt er met de oogst van deze gesprekken?
Van elke huiskamerbijeenkomst worden aantekeningen gemaakt. Die nemen we door in de
werkgroep Opstandingskerk 2030. Overeenkomsten, maar ook duidelijke verschillen, bundelen we
in aanbevelingen aan de kerkenraad over toekomstig beleid en welke professional(s) daarbij nodig
zouden kunnen zijn. Ook de gemeente krijgt hiervan een terugkoppeling, want u wilt natuurlijk
weten wat we er (met elkaar) mee gaan doen en wat voor professional(s) we gaan zoeken met
elkaar.
Wie zitten er in die werkgroep Opstandingskerk 2030?
In deze werkgroep zit een gemêleerd gezelschap van gemeenteleden die door verschillende
kerkenraads- en gemeenteleden zijn aangedragen. Het zijn: William Kloos, Marijn Romeijn, Melissa
van Venrooij, Kees Soeters, Johan de Vos, Cinthy van Berkel, Inez Kluvers, Corrie van Daalen, Sjoukje
Gniewyk, Bart Heinen, Herman Hoogstad, Wim de Kwaasteniet, Marjanne Schoneveld en ds. Otto
Grevink.
Wilt u ook meepraten? Graag! Welkom op de huiskamerbijeenkomsten die de komende twee
weken nog gehouden worden (zie de data hierboven)!
DS. OTTO GREVINK

Jaarrekening 2018 van de diaconie ligt ter inzage in de kerk
De kerkenraad stelde in de vergadering van 20 mei 2019 de jaarrekening 2018 van de diaconie
voorlopig vast. In deze Nieuwsbrief wordt de rekening in samenvatting gepubliceerd en van zondag
2 tot en met zondag 9 juni 2019 ligt de rekening 2018 ter inzage in de Opstandingskerk.
U vindt de rekening onderaan deze Nieuwsbrief.
Voor vragen over de jaarrekening kunt u in deze week contact opnemen met de penningmeester,
de heer Feico Drost. E-mail f.c.drost@tele2.nl. Schriftelijke reacties kunnen worden gestuurd aan de
scriba van de kerkenraad.
Indien er geen bezwaren zijn ontvangen stelt de kerkenraad in zijn vergadering van 17 juni 2019 de
jaarrekening 2018 vast. Vervolgens wordt de rekening ter controle aangeboden aan het Classicaal
College voor de Behandeling van Beheerszaken in Noord Brabant-Limburg.
AVE: Op woensdag 12 juni a.s. naar Koningsoord te Berkel-Enschot
Op woensdag 12 juni a.s. brengen we een bezoek aan Koningsoord te Berkel-Enschot, waar we de
bijzondere elementen van een oud klooster zien. Abdij Koningsoord is een rijksmonument. In 1937 is
de abdij in gebruik genomen door de trappistinnen. In 1995 werd het klooster onderdeel van het
plan om Berkel-Enschot een nieuw hart te geven. Er zal dan ook meer dan genoeg te vertellen zijn
door onze gids, de heer Jack van der Sanden.
Graag opgeven vóór 10 juni a.s. We verzamelen ons om 13.00 uur bij de Opstandingskerk waarvan
we vertrekken. Voor het uitstapje vragen we u een bijdrage van € 7,-.
Mocht u een vervoersprobleem of mogelijk een andere vraag hebben, dan graag even een
telefoontje naar Johan de Vos (tel. 4680350).
JOHAN DE VOS

Opbrengst collecten mei 2019
5 mei
12 mei
19 mei
26 mei

Opbrengst collecten mei 2019
Kerk in Actie: versterk € onbekend Eigen gemeente, 50% met
de kerken in Syrië
GKIN
diaconie
€ 80,05
JOP
Diaconie
€ 89,30
Eigen gemeente
St. Noodzaak
Diaconie
€ 109,40
Eigen gemeente

€ 200,25
€
€

82,31
82,20

€ 107,32

Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met het eerste couplet van
Lied 686 uit het ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’.

De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
In al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteend
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.

Overzicht activiteiten in de komende weken
Datum en aanvangstijd
Maandag 10 juni 2019
TWEEDE PINKSTERDAG
Dinsdag 11 juni 2019
19.00 - 19.30 uur
Woensdag 12 juni 2019
10.00 - 11.30 uur
Woensdag 12 juni 2019
13.00 uur verzamelen bij
de Opstandingskerk
Dinsdag 18 juni 2019
19.00 - 19.30 uur
Woensdag 19 juni 2019
10.00 - 11.30 uur

Activiteit
I.v.m. Tweede Pinksterdag is er in juni géén
‘Zingen in Zonnehof’
Samen bidden in de bezinningsruimte van de
Regenboogzaal
Koffieochtend / inloopochtend
AVE-uitstapje naar ‘Koningsoord’ in BerkelEnschot. Bezoek aan o.a. de Abdij.
Contactpersoon: Johan de Vos. Tel. 468 0350
Samen bidden in de bezinningsruimte van de
Regenboogzaal
Koffieochtend / inloopochtend

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

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)
ds. Dirk Jan Bierenbroodspot, is bereikbaar via e-mail: d.j.bierenbroodspot@gmail.com of per telefoon
06-15895892
Werkdagen: maandag en woensdag
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

Jaarrekening 2018 van de diaconie

