Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken

BERICHT van de kerkenraad:
Door een storing in het serverpark van de provider van onze website
lukte het niet om deze Nieuwsbrief tijdig te versturen.Ook de website
was niet bereikbaar.
De storing was maandagavond 11 juni verholpen en daarom ontvangt
u, alsnog, de Nieuwsbrief van zondag 10 juni.

Nieuwsbrief
Zondag 10 juni 2018
SAGE-carrouseldiensten
Net als vorige jaren worden in het kader van het SaGe (samenwerkende gemeenten) –
verband Hilvarenbeek-Oisterwijk-Tilburg drie roulerende kerkdiensten houden. Dit jaar
is het thema: 'Bijzondere Bijbelse Beesten'. We kennen allemaal de sprekende slang
uit Genesis en de reddende vis uit Jona. Maar wat weet u van Elisa en de twee
berinnen, Daniël in de leeuwenkuil of de sprekende ezelin van Bileam? De predikanten
rouleren de komende drie weken in Tilburg, Hilvarenbeek en Oisterwijk. Zo maakt elke
gemeente kennis met bijzondere bijbelse beesten.
In de Opstandingskerk ziet het schema er als volgt uit:
3 juni
De ezelin van Bileam
ds. Ruth Jellema
10 juni

Daniël in de leeuwenkuil

ds. Annemarie Hagoort uit Hilvarenbeek

17 juni

Elisa en de twee berinnen

ds. Winanda de Vroe uit Oisterwijk

Eredienst van zondag 10 juni 2018, Carrouseldienst
Voorganger: ds. Annemarie Hagoort uit Hilvarenbeek
Lezing(en): Jesaja 11:1-10 en Daniël 6
Thema: Bijzondere Bijbelse dieren: Daniël in de
leeuwenkuil
Muzikale begeleiding: het blazerstrio Ad Spijkers op bariton,
Leon van Grinsven op hoorn en Chris Meijer op cornet à piston.
-Als muzikaal intermezzo na de verkondiging spelen zij ‘Daniël en de leeuwenkuil’ van Bert
Nooteboom jr.
-Tijdens de collecte spelen zij ‘Daniël’ van Wim ter Burg in een bewerking van Chris Meijer.
-Bij het uitgaan spelen zij ‘The echoing horn’ van Th. A. Arne in en bewerking van Chris Meijer.
Plaats van samenkomst: Opstandingskerk, aanvang: 9.30 uur
Adres: Prof. Cobbenhagenlaan 8 / hoek Waringinlaan, 5037 DC Tilburg

Er is oppasdienst en kindernevendienst
De 1e collecte is bestemd voor Kerk in Actie, werelddiaconaat: Bijenhouden biedt jongeren
toekomst
Toelichting: Veel jongeren die in Guatemala tot de Maya-bevolking behoren hebben nauwelijks
toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in
Actie, biedt deze jongeren daarom een vakopleiding aan. Ze krijgen bijvoorbeeld een
imkersopleiding of een opleiding textiel bedrukken. De organisatie brengt hen samen in coöperaties,
waar ze gezamenlijk een onderneming starten. Ook leren de jongeren op te komen voor hun
rechten. Ze krĳgen zo een unieke kans om een eigen inkomen te verwerven en hun
levensomstandigheden structureel te verbeteren.
Dit jaar wil het Centrum 80 jongeren een vakopleiding bieden en 400 jongeren trainen in
(mensen)rechten, en hen zo hoop geven op een goede toekomst. Met de opbrengst van de collecte
steunt Kerk in Actie Vredescentrum Barbara Ford en andere werelddiaconale projecten. Geef in de
collecte of maak uw bijdrage over via NL 89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte
Werelddiaconaat juni.
Meer informatie: www.kerkinactie.nl/bĳenhouden
De 2e collecte is bestemd voor onze kerk
Opbrengst collecten zondag 3 juni 2018
1 collecte, bestemd voor materialen van de werkvakantie van de leden
van dispuut Adar (studentenvereniging Navigators in Tilburg)
2e collecte, bestemd voor onze kerkgemeenschap
Aantal kerkgangers
e

€ 164,95
€ 92,98
74

De bloemen uit de dienst van zondag 3 juni zijn, met een hartelijke en bemoedigende groet van de
gemeente, gebracht naar mevrouw Ria Bouwman.
Bericht van de kerkrentmeesters: Stand actie kerkbalans 2018.
Het College van Kerkrentmeesters deelt u mee dat voor de actie kerkbalans voor 2018 tot 27 mei,
een bedrag van € 85.630,- door u als gemeente is toegezegd. Het bedrag dat we daadwerkelijk
hebben ontvangen is € 61.109,-. In dit bedrag zit ook € 7.644,- aan giften van gemeenteleden die
zonder toezeggingsformulier aan de actie kerkbalans hebben bijgedragen.
Maar we zijn er nog niet. We lopen zo'n € 5.000,- achter op de toezeggingen van 2017. Mocht het zo
zijn dat u het toezeggingsformulier nog niet hebt ingevuld, willen wij u vragen dit alsnog te doen. U
kunt uw gift ook rechtstreeks overmaken op rekeningnummer: NL54 INGB 0003 7000 83.
Graag willen wij alle gemeenteleden die een financiële bijdrage hebben gedaan hartelijk danken.
College van Kerkrentmeesters
CAROLINE JONES, scriba Cvk@pkn-Tilburg.nl
Zingen in Zonnehof. Maandag 11 juni 2018 is er weer ‘Zingen in Zonnehof’, van 15.00 – 16.00 uur.
Iedereen is van harte welkom. Adres: Prof. Gimbrèrelaan, de zij-ingang.
Woensdag 13 juni 2018 ‘Calvijn op oorlogspad’: Calvijnlezing door dr. Chiel van den Berg in
‘Stadstuin Theresia, Theresiastrat 15-A in Tilburg. De lezing is mede-georganiseerd door Elim. Zie
ook: www.stadstuintheresia.nl Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.
Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met een zegentekst van Hans
Maat uit ‘Woord&weg’, juni 2018.

Gods zegen voor jou
Gods liefde draagt jou.
Zijn hand beschermt jou
waar je ook bent of zal gaan.
Ontvang Gods zegen
over je leven:
Vrede voor jou in zijn naam!
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus:
zijn vrede rust op jou.
De Heilige Geest in de naam van Jezus
vervult, beschermt en zegent jou.
Ga met Gods vrede.
Deel in zijn zegen.
Leef uit zijn volheid en kracht.
Durf te geloven.
Blijf op hem hopen:
leef je geloof elke dag!

Overzicht activiteiten in de komende weken
Datum en aanvangstijd

Activiteit

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

Maandag 11 juni 2018
Inlopen vanaf 14.45 uur
Woensdag 13 juni 2018
10.00 uur-11.30

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

Woensdag 13 juni 2018,
Aanvang 20.00 uur
Inloop vanaf 19.30 uur
Woensdag 20 juni 2018
10.00 uur-11.30

‘Calvijn op oorlogspad’: Calvijnlezing
door dr. Chiel van den Berg. De avond
is georganiseerd door Elim
Koffieochtend / inloopochtend

Stadstuin Theresia,
Theresiastraat 15-A,
Tilburg
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Woensdag 27 juni 2018
10.00 uur-11.30

Koffieochtend / inloopochtend

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8

Woensdag 27 juni 2018
Vertrek 13.00 uur vanaf de
Opstandingskerk
Donderdag 28 juni 2018
Aanvang 10.30 uur
Vrijdag 29 juni 2018
18.00-21.00 uur

AVE-uitstapje: Tocht met de
Duinexpres door de Loonse en
Drunense Duinen.
Oecumenische viering in Zonnehof
Voorganger:
‘Wat maak je menu?’ Gezellige avond
voor de jeugd van circa 10-15 jaar:
samen eten en spelletjes doen

Kosten: € 10,00 per
persoon
Zaal ‘de Salon’, Prof.
Gimbrèrelaan, zij-ingang
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).

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

