Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken

Het is vandaag STARTZONDAG
We beginnen met een korte viering waarna we aansluitend koffie drinken.
Vervolgens begeeft ieder zich naar de ruimte van een workshop naar keuze. Na de
workshops komen we terug in de kerkzaal om rond 11.15 uur af te sluiten met een
gezamenlijk gebeden Onzevader en een Slotlied.
Workshops:
- zangworkshop olv Helga Janssens-Baan
- adhv foto’s: Wie is Jezus? olv Anton de Natris
- gesprek bij boek over de geschiedenis van de Hervormde Gemeente van Tilburg
en Goirle olv Erik Mentink en Pim van der Kuijlen
- Spel: Woorden voor je geloof. olv Meggy van Oudenhoven
- Stamtafel 1: ‘Vertelspel’ van KRONCRV olv Hans Bonis
- Stamtafel 2: ‘Samenspraak – levenskaart’ olv Abje van Andel
- Rad van gesprek olv Ruth Jellema

Nieuwsbrief
Zondag 9 september 2018
Eredienst van zondag 9 september 2018, Startzondag
Voorganger: ds. Ruth Jellema
Dominee Otto Grevink was er op deze startzondag ook graag bij geweest, maar hij is vanwege griep
afwezig. Hij verwacht komende week zijn werkzaamheden weer op te kunnen pakken.
Muzikale begeleiding: cantorij ‘samen op Weg’ onder leiding van Helga Janssens-Baan, met
medewerking van Ad van den Nieuwenhuizen (dwarsfluit).
Lezing(en): Marcus 8:27-33 (‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ vraagt Jezus aan zijn leerlingen,
en: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ (Marcus 8:27 en 29)).
Thema: een goed gesprek
Er is oppasdienst / kerk voor de kleintjes, kindernevendienst en brug
Kerk voor de kleintjes (tot ca. 7 jaar): Ark van Noach
Kerk voor de Kleintjes (tot ca. 6 jaar) gaat over de Ark van Noach. Jullie mogen een diertje
meenemen die jullie leuk vinden (bijv van Duplo, Lego of een knuffel). Het wordt een gezellige
viering tijdens de kerkdienst in de kerk. Jullie papa's en mama's mogen erbij zijn. Komen jullie ook?
Welkom!

Plaats van samenkomst: Opstandingskerk, aanvang: 9.30 uur
Adres: Prof. Cobbenhagenlaan 8 / hoek Waringinlaan, 5037 DC Tilburg
De 1e collecte is bestemd voor het diaconale werk in onze gemeente
De 2e collecte is bestemd voor het jeugdwerk in onze kerk

Opbrengst collecten zondag 2 september 2018
1 collecte, bestemd voor het diaconale werk in onze gemeente
2e collecte, bestemd voor het werk in onze kerkgemeenschap
Aantal kerkgangers
e

€ 139,25
€ 138,67
111

De bloemen uit de dienst van zondag 2 september zijn, met een hartelijke en bemoedigende groet
van de gemeente, gebracht naar de heer en mevrouw Toeange in verband met hun 60-jarig
huwelijk. Er was ook een boeket voor mevrouw De Later in Goirle.
Zingen in Zonnehof. Maandag 10 september a.s. is er weer ‘Zingen in Zonnehof’, van 15.00 – 16.00
uur. Iedereen is van harte welkom. Adres: Prof. Gimbrèrelaan, de zij-ingang.
Wat maak je menu? (10-ca. 16 jaar): vrijdag 14 september.
We willen alle jongeren van 10-ca. 16 jaar uitnodigen voor een gezellige avond met een boeiend
gespreksonderwerp.
We gaan eerst koken en eten met elkaar, samen in twee groepen. De jongste groep maakt het
toetje, de oudste groep het hoofdgerecht. Recepten liggen er en de boodschappen zijn gedaan.
Daarna gaan de twee groepen elk apart aan de slag met een boeiend thema. De eerste keer is dat
‘David en Goliath’. Hoe ga je om met iemand of iets dat veel sterker en groter is dan jij?
Je bent welkom vanaf 17.45u. Om 18.00u gaan we koken. Na de afwas gaan we om 19.15u in
groepjes met elkaar in gesprek. En om 20.15u ronden we gezamenlijk af. Om 20.30u zijn we dan
klaar.
We komen samen in de Opstandingskerk, prof. Cobbenhagenlaan 8 in Tilburg. Kom je ook? Geef je
dan bij ons op!
Meer informatie kun je krijgen bij dominee Otto, 06-30565951, o.grevink@pkn-tilburg.nl
‘Bidden voor het eten’. Een initiatief van de Raad van Kerken Tilburg e.o.
Wist je dat er in onze stad eigenlijk best veel verschillende geloofsgroepen en
-gemeenschappen samenkomen? Groepen die je misschien nog niet kent, maar waar je
wel nieuwsgierig naar kunt zijn. Wie zijn het, en hoe leven ze, hoe denken ze, hoe bidden
ze? Als je deze nieuwsgierigheid deelt dan is dit je kans!
Doe mee met: Bidden voor het Eten.
Op vijf zaterdagen in de maand september, de maand van de actie Kerkproeverij, ben je om 18.00
uur welkom in een Tilburgse kerk voor een korte eenvoudige gebedsdienst en na afloop kun je leden
van de geloofsgroep ontmoeten bij een lekker kopje soep en een broodje. Zo is het gemakkelijk om
elkaar op een ontspannen en gezellige manier leren kennen. Hieronder zie je een schema welke
kerken meedoen en wanneer je welkom bent om mee te bidden en te eten.
Zaterdag 1 sept 18.00u Petrus en Pauluskerk, Vierwindenlaan 11
Zaterdag 8 sept 18.00u Opstandingskerk, Cobbenhagenlaan 8 in Tilburg
Zaterdag 15 sept 18.00 Nieuw Ap. Kerk, Prof. Verbernelaan 9
Zaterdag 22 sept 18.00 Apostolisch Genootschap
Zaterdag 29 sept 18.00u GKIN, Heuvelstraat 141
Een intekenlijst om mee te doen ligt op zondag in de Opstandingskerk. Opgeven kan ook via Atie de
Vos of Ruth Jellema.

Jaarrekening 2017 van de diaconie in Opstandingskerk (t/m zondag 16 september).
De jaarrekening 2017 van de diaconie ligt in zijn geheel ter inzage in de kerk tot en met zondag 16
september 2018. U kunt de rekening op de zondagen 9 en 16 september inzien. Ook kunt u
komende week van maandag tot en met vrijdag binnenlopen in de kerk, ’s morgens tussen 9.00 en
11.30 uur. Reacties kunnen worden gestuurd aan de scriba van de kerkenraad (scriba@pkntilburg.nl).

Boek over de geschiedenis van de Hervormde Gemeente van Tilburg en Goirle
De afgelopen jaren hebben Pim van der Kuijlen en Erik Mentink onderzoek gedaan naar
de geschiedenis van de Hervormde Gemeente van Tilburg en Goirle. Het resultaat in
woord en beeld is te vinden in het boek Een dag in Uwe voorhoven.
Dit boek wordt zondag aanstaande tijdens de dienst gepresenteerd, waarna gelegenheid
is het in te zien en te bestellen. Het boek telt 142 pagina’s en kost € 21,50.
Na zondag is het boek ook bij de boekhandel te bestellen en online via www.boekscout.nl.
Het ISBN is: 978-94-022-4723-7.

Foto’s 25 jaar koster José van der Linden.

Op zondag 2 september jl. vierde José van der Linden dat zij 25 jaar werkzaam is als koster in de
Opstandingskerk. Zij werd toegesproken door de voorzitter van de kerkenraad, Abje van Andel, die
haar een mooie speld van de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer opspeldde en een prachtig
boeket bloemen overhandigde.
In het Brabants Dagblad stond deze week een artikel over Ekklesia Tilburg. Door op bijgaande link te
klikken kunt u het artikel lezen.
https://www.bd.nl/oisterwijk/nee-een-volkskerk-is-ekklesia-tilburg-niet~a8dc15db/
Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week.
Op startzondag gaan we in diverse workshops met elkaar in gesprek, over kerk, geloof en Jezus.
Ter inspiratie en als opstapje voor de gesprekken het volgende gedicht van Toon Hermans.
Jezus - Toon Hermans
Ik heb zijn beeltenis maar vaag in mijn gedachten
en ik weet haast niets van hoe hij sprak en hoe hij keek
'k zou willen weten hoe hij liep en hoe hij lachte
'k zou willen weten hoe hij door zijn haren streek
'k zou willen weten of Hij appels at of noten
en hoe hij hoestte als hij bij de oever stond
hoe hij zijn baard geknipt heeft en zijn neus gesnoten
iets van zijn oogopslag, zijn tanden en zijn mond

en hoe hij sliep en hij heeft ontbeten
en of hij koffie dronk of thee bij het ontbijt
en of hij weles met de deuren heeft gesmeten
en of hij hield van knoflook of van zoetigheid
maar ik ruik wierook, plechtig klinkt in alle talen
wat hij gezegd heeft, en ik verdwaal in mijn gebed
want ik zoek de kleuren van zijn kleed en zijn sandalen
ik zoek gewoon de Man van Nazareth

Overzicht activiteiten in de komende weken
Datum en aanvangstijd

Activiteit

Zaterdag 8 september 2018
18.00 uur

‘Bidden voor het eten’, een
kerkproeverij georganiseerd door de
Raad van Kerken
‘Zingen in Zonnehof’
Zingen van 15.00-16.00 uur
Koffieochtend / inloopochtend

Maandag 10 september 2018
Inlopen vanaf 14.45 uur
Woensdag 12 september 2018
10.00 uur-11.30
Zaterdag 15 september 2018
18.00 uur
Woensdag 19 september 2018
10.00 uur-11.30
Woensdag 26 september 2018
10.00 uur-11.30
Donderdag 27 september 2018
Aanvang 10.30 uur
Dinsdag 9 oktober 2018
Aanvang 14.30 uur

‘Bidden voor het eten’, een
kerkproeverij georganiseerd door de
Raad van Kerken
Koffieochtend / inloopochtend

Locatie,
bijzonderheden
Opstandingskerk
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Prof. Gimbrèrelaan, zijingang
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Nieuw Apostolische Kerk,
Prof. Verbernelaan 9

Oecumenische viering in Zonnehof
Voorganger: pastor Hans Strijards

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

Zangdienst in de kapel van De
Hazelaar
Voorganger: ds. Ruth Jellema.

De Hazelaar,
Dr. Eygenraamstraat 3,
Tilburg.

Koffieochtend / inloopochtend

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

