
 

 

 

       

 
 

Nieuwsbrief  
Zondag 20 september 2020 

 
 U kunt de kerkdienst in de Opstandingskerk weer bijwonen. Aanvang 9.30u.  

Registratie is niet nodig. U bent van harte welkom! 
Kom op tijd: we kunnen niet met z’n allen tegelijk naar binnen.  

 
Adressen:  
➔ prof. Cobbenhagenlaan 8 als je naar de kerk wilt en kunt komen;  
➔ www.pkn-tilburg.nl als je online de viering wilt volgen. 

 
Laten we ervoor zorgen dat iedereen zich veilig voelt: 
1,5 meter afstand houden,  
onze handen desinfecteren,  
hoesten en niezen in de ellebogen, 
de aanwijzingen van de kosters opvolgen,  
en niet zingen of neuriën tot het slotlied. 

 
 

 Liturgie voor zondag 20 september 2020: dienst met vierende gemeenteleden in de 
Opstandingskerk en thuis via onlineverbinding 
Voorganger: ds. Otto Grevink 
Muziek: Ad van den Nieuwenhuizen, dwarsfluit en Helga Janssens-Baan, piano 

Zang: Jessica Hagoort, Serge Hagoort en Gerard van Alewijk; zij zingen steeds in wisselende 
samenstelling 
Thema: Het dieet van Daniël 

Die beelden van het vluchtelingenkamp Moria… Hoe heeft het zover kunnen komen? En wat is 
onze verantwoordelijkheid dan? Wat vraagt ons geloof van ons om te doen voor kwetsbare 
mensen, en hoe lastig is het om dat vast te houden? Soms lijken we in een andere wereld te 
leven dan we volgens onze principes zouden willen vormgeven. Daniël komt ook in zo’n situatie 
terecht. Aan het hof van een koning die een andere taal spreekt en andere normen en waarden 
heeft. Daniël laat zien hoe het vasthouden aan je geloof juist een krachtig ander perspectief 
geeft, dat werkt! Geloof je (soms) dat het (niet) anders kan? Kijk naar Daniël. In twee zondagen 
lezen we volgens het rooster uit Daniël, samen met de kinderen in de kindernevendienst. 
Welkom! 

 

-Binnenkomst:  Fluitmuziek: Minuet van G.Bizet en Allegro van W.A.Mozart 

-Welkom  
-Openingslied: ‘Zomaar een dak’ (lied 276)     
-Bemoediging en groet  
-Inleiding op de dienst 
-Gebed   
-Lied: ‘De zon gaat op in gouden schijn’ (lied van de maand, lied 206) 
-Aandacht kinderen: Bennie in de kindernevendienst 
-Inleiding op de lezing 
-Lezing: Daniël 1: 1-21 
-Lied: ‘God staat in ’t midden van de goden’ (lied 82)  
-Overweging 
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-Lied: ‘Maak ons uw liefde, God, tot opmaat van het leven!’ (lied 974) 
-Collecte 

1. Diaconie, via betaallink (iDeal), of via IBAN NL02 INGB 0003 4444 54 (DIAKONALE RAAD VD 

PROT GEMEENTE TILBURG EN GOIRLE o.v.v. diaconale collecte)  

2. Vieringen: via de betaallink (iDeal), of via IBAN NL54 INGB 0003 7000 83 (PROTESTANTSE 

GEMEENTE TE TILBURG EO o.v.v. vieringen) 

-Tijdens collecte fluitmuziek:  Andante Op. 29 van F. Schubert 
-Dankgebed, voorbeden, stil gebed 
 steeds beantwoord met gesproken: Heer onze God, wij bidden U verhoor ons  
-Onze Vader  
-allen: Onze Vader die in de hemel zijt, 

Uw naam worde geheiligd. 
Uw koninkrijk kome. 
Uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons heden ons dagelijks brood. 
En vergeef ons onze schulden 
zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk 
en de kracht en de heerlijkheid 
in eeuwigheid. Amen. 

-Zending en zegen 
-Slotlied: ‘Geef vrede door van hand tot hand’ 
-Uitleidende fluitmuziek Giga, from Sonata in F major van G.F. Handel 

  
 Het is even wennen 

Sinds twee weken kunnen we weer in de kerk meevieren. Zo’n veertig tot vijftigtal mensen doen 
dat. Anderen, iets meer in aantal, kijken thuis live online mee. Een aantal mensen kijkt naderhand 
de viering terug.  
Het is even wennen. Het is fijn om in de kerk weer mensen te zien en tegelijkertijd: de ontmoeting is 
beperkt en wordt bemoeilijkt doordat we op onze stoel apart komen te zitten en er weer alleen 
vanaf gaan naar buiten na de viering. Dat is een groot gemis, dat juist nu extra voelbaar is nu we 
weer in de kerk mogen komen met elkaar. Daar moeten we even met elkaar doorheen. En we 
moeten zoeken hoe we elkaar toch zien in en na de dienst. Dat is voor de voorgangers ook even 
zoeken. Ook in hoe je belangstelling toont voor mensen. Misschien denkt u ook wel: ‘Nou heb ik die 
of die gezien en nog niks kunnen zeggen’ of misschien denkt u andersom ‘Nu heeft hij of zij nog niks 
tegen me gezegd of laten merken dat hij of zij mij zag’.  Bovendien missen we in de kerk ook 
mensen. En tegelijkertijd heeft ieder z’n goede reden om niet of nog niet naar de kerk te komen. 
Laten we daarom vooral met een milde blik over elkaar en onszelf denken en kijken wat we zelf 
kunnen doen om elkaar te kunnen zien en gezien te worden. We gaan namelijk niet zomaar ‘gewoon 
weer verder’, helaas. We zitten nog steeds in een uitzonderlijke situatie waarin we met elkaar 
proberen te vieren en kerk te zijn, op afstand, zowel in de kerk als thuis.  
Dat merken we ook in het zingen. Je hart kan het uitschreeuwen dat je zou willen zingen, maar 
helaas kan dat niet. Niet in de mate waarin we zouden willen. Wel aan het eind even, goed 
vastgesteld op basis van onze ventilatie en het maximum aantal aanwezigen. Daar moeten we ons 
dus ook goed aan houden. Het is immers ook de basis waarop anderen zeggen: ik kom naar de kerk, 
in het vertrouwen dat iedereen er zich aan houdt. Iedereen staat er verschillend in. Sommigen zijn 
heel alert, anderen staan er wat losser in. Dat is allemaal goed, laten we ook daarin mild zijn. Laten 
we ook zorgen dat iedereen zich veilig én vrij voelt.  
We zullen zondag weer doorgaan met een viering waarin we allemaal binnenkomen en een plaats 
aangewezen krijgen, en daarna meteen weer naar buiten gaan. We zingen en neuriën niet, tot het 
slotlied, waarvan we twee coupletten kunnen meezingen. Dat is de basis van waaruit we weer willen 
bouwen om ook echt met elkaar te kunnen vieren. 
Namens de kerkenraad, ds. OTTO GREVINK 
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 Avondmaal verplaatst naar 4 oktober 

We hebben na de eerste twee diensten gemerkt dat we nog wat puntjes op de i moeten zetten in de 
uitvoering van de viering, en dat we nog wat moeten wennen aan deze nieuwe vorm in een nieuwe 
inrichting van de kerk met enkele stoelen. Daarom hebben we besloten dat eerst op orde te hebben 
en wat gewenning te hebben gekregen, voordat we Avondmaal gaan vieren. Ook dat vergt immers 
weer de nodige afstemming over hoe we dat, met een goed gevoel voor eenieder, veilig én 
vertrouwt kunnen doen. Ook willen we iedereen die live meekijkt thuis goed voorbereiden op hoe 
zij kunnen meevieren. Daarom willen we het Avondmaal graag binnenkort vieren met elkaar op 
zondag 4 oktober. We hopen op uw begrip daarvoor. 
ds. OTTO GREVINK 
 

 Kindernevendiensten op 20 september en 4 oktober over Daniël 
Kun je ook met je gezin naar de kerk komen? Ja! We horen van gezinnen dat het thuis vieren een 
goede manier is om kinderen juist bij de viering te betrekken, maar ook om ze hun eigen ruimte te 
geven. Dat kunnen we ons heel goed voorstellen. In de kerk is er ook een eigen ruimte voor de 
kinderen: de kindernevendienst. We besteden daar de komende zondag en twee weken later extra 
aandacht aan door gezinnen ook gericht uit te nodigen voor een leuk programma over Daniël. Van 
die leeuwenkuil…. We hebben voor elke zondag een leuk filmpje met filmbeelden bij het verhaal van 
Daniël bij een inleiding door dominee Otto. De filmpjes zijn gemaakt door pioniersplek Zin op 
School. Natuurlijk is er ook een leuke verwerking en een gesprekje met Bennie in de kerk. Neem als 
ouders van te voren gerust contact op voor komende zondag met Mariëtte Deurloo, 
deudri@gmail.com. 
Ds. OTTO GREVINK en MARIETTE DEURLOO  

 
De bloemen uit de dienst van zondag 13 september zijn, met een hartelijke en bemoedigende groet 
van de gemeente, gebracht naar de heer A. den Hartog. 
 

 Diaconale actie: Sint Voor Iedereen 
De zon schijnt en het voelt aan als volop zomer maar we gaan ook naar het einde van een 
veelbewogen jaar. En dan is het goed ook weer te denken aan dingen die normaal voelen zoals 
sinterklaas, met of zonder knechten. Zoals al vele jaren een goede traditie is in onze gemeente 
willen we ook nu weer iets betekenen voor de kinderen van de voedselbank en daar hebben wij de 
hulp van jullie weer hard voor nodig. Soms om in te pakken maar vooral op financieel gebied. Omdat 
het om grote aantallen kinderen gaat hebben we in overleg met de voedselbank besloten om alleen 
de kinderen van 2 t/m 7 jaar iets te geven. Ook dit jaar werken we weer samen met SIZA, de 
dagbesteding van mensen met niet aangeboren hersenletsel en/of een lichamelijke beperking. Zij 
verrichten het vele werk met veel liefde en enthousiasme. Met elkaar kunnen we iets betekenen 
voor een ander. Mogen we ook dit jaar weer op jullie rekenen? Op onderstaand nummer van de 
diaconie -onder vermelding van ‘Sint’- zijn alle giften meer dan welkom. Voel je vrij om te geven. 
Rekeningnummer Diaconie: IBAN NL02 INGB 0003 4444 54  o.v.v. ‘Sint’.                                                                          
NIKKI IDEMA, MARISKA KOOISTRA, HANS BONIS         

  
 Moldavië 

Je zou ons gezamenlijke ZWO-project voor Moldavië bijna vergeten want er zijn immers zoveel 
andere zaken die onze aandacht vragen, waar we ons zorgen over maken. We hebben ook veel 
activiteiten in het kader van ‘Moldavië’ gemist: geen dienstenveiling in Oisterwijk, geen BBQ in 
Hilvarenbeek en in onze kerk geen pannenkoeken eten. Dan mis je het samenzijn, het contact met 
elkaar, maar ook met de ouderen en kinderen van ons project in Moldavië. Zij hadden het al zwaar 
en dat is alleen maar erger geworden. Deze zondag is de collecte voor Moldavië en graag willen we 
het weer onder de aandacht brengen. Eigenlijk vragen we weer om geld, het lijkt een druppel op de 
gloeiende plaat. Maar het is ook delen vanuit je hart, een iets beter leven voor een ander met 
gelijkwaardigheid en respect. Ds. Otto zegt altijd ‘Geef met liefde, doe het ook ruimhartig’.  
Namens ZWO,  NIKKI IDEMA en HANS BONIS 
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 Bericht uit de beroepingscommissie 

Graag hadden we u laten weten dat we onze zoektocht met succes konden afsluiten, maar het liep 
anders.  In de afgelopen maanden hebben we meerdere gesprekken gevoerd met verschillende 
kandidaten. Ook hebben we een aantal kandidaten gehoord, soms op afstand. Na een zorgvuldig 
gemaakte afweging, hebben we vastgesteld dat we de geschikte kandidaat nog niet hebben 
gevonden. We hebben er echter alle vertrouwen in, dat dat zeker nog gaat lukken.  
Voor het proces betekent dat onder meer, dat we de advertentie opnieuw uitgezet hebben, maar 
ook dat u als gemeentelid opnieuw  kandidaten kunt aandragen. We vernemen uw suggesties graag.  
U kunt mailen naar beroepingscommissie@pkn-tilburg.nl of een van de BC leden aanspreken. We 
ontvangen uw bericht graag zo snel mogelijk, maar voor in ieder geval voor 25 september. 
INEZ KLUVERS 

 

 Vraag van de kunstcommissie 
We starten met een nieuw kunstproject en willen hiervoor foto’s verzamelen van kerkgebouwen 
waar u / jij bent gedoopt of waaraan u andere herinneringen heeft. Als u nog een foto heeft, dan 
ontvangen we die graag. Maar u kunt ons ook de naam en het adres van de kerk doorgeven. Grote 
kans dat Alex er naar toe rijdt om daar een foto te maken. 
Helpt u ons mee om deze foto’s te verzamelen? U kunt de foto’s en de namen + adressen van de 
kerken mailen naar kunstcommissie@pkn-tilburg.nl  
Namens de kunstcommissie alvast bedankt. 
MARGRIET BLANKEN, ALEX BEEKMANS, ANJA SEVERIJNEN 
 

 Zin in Zingen in 2020. Het is bijna zover! Op zaterdag 3 oktober vindt 
de online Koorinspiratiedag Tilburg plaats. Van 11.00 uur tot 12.00 
uur is online de workshop stemvorming o.l.v. Peggy Hegeman (vocal 
coach, dirigent) te volgen. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden 
via secretariaat@koorinspiratiedag.nl of per post: Amarantstraat 26, 
5044RK Tilburg. De kosten voor het volgen van deze workshop 
bedragen € 5,00 p.p. Een opname van de workshop wordt na 3 
oktober, uitsluitend aan zangers die de workshop online hebben gevolgd, beschikbaar gesteld. Om 
14.00 uur wordt het nieuwe lied gepresenteerd dat speciaal voor deze koorinspiratiedag is 
geschreven. De tekst is van Annemarie Hagoort (predikant / tekstschrijver) en de muziek van Ad van 
Sleuwen (organist / pianist / componist). Het lied is op verschillende manieren vormgegeven 
waardoor het zowel interessant is om individueel te zingen als in groepsverband. 
Zie voor meer informatie over de koorinspiratatiedag en Stichting Zin in Zingen onze website 
http://www.koorinspiratiedag.nl/  

Hartelijke groet, 
HELGA JANSSENS-BAAN 

voorzitter Stichting Zin in zingen 
 

 Walk of Peace, zaterdag 19 september.  
De Vredeswandeling in Tilburg is op zaterdag 19 september 2020 en begint om 16.00 uur in het 
Vrijheidspark achter het Factorium aan de Bisschop Zwijsensraat. De route loopt door het centrum 
van Tilburg, waarbij enkele belangrijke plaatsen worden aangedaan, die te maken hebben met vrede 
en dialoog. Daar zal ook een toelichting worden gegeven of een korte overweging worden 
uitgesproken. De wandeling start bij het Holocaustmonument, waar de ontwerpster, Tine van de 
Weyer, een korte toelichting geeft bij en over dit monument, dat is opgericht in verband met 75 jaar 
bevrijding van Tilburg, als symbool van Hoop en Leven. Vervolgens gaat de route naar de 
‘Dialoogboom’ aan de Zomerstraat. Deze boom staat voor de nieuwe verhoudingen tussen Joden en 
Christenen en de gezamenlijke inzet voor het behoud van de schepping en de natuur. 
Daarna wordt een bezoek gebracht aan de Kapel OLV ter Nood. Deze kapel is opgericht na de 
oorlog, ter nagedachtenis aan de circe 300 stadsgenoten die tijdens de bezettingsjaren door 
oorlogshandelingen zijn omgekomen. Aansluitend staat een bezoek aan de Pauluskerk op het 
programma waar iemand van de GKIN zal spreken over Klimaatverandering en Vrede in Indonesië. 

mailto:beroepingscommissie@pkn-tilburg.nl
mailto:kunstcommissie@pkn-tilburg.nl
mailto:secretariaat@koorinspiratiedag.nl
http://www.koorinspiratiedag.nl/


 

De wandeling wordt op een informele manier afgesloten in de Heuvelse kerk, met een hapje en 
drankje. 
Namens de Raad van Kerken, 
ATIE DE VOS devosatie@gmail.com, tel. 0683393397 

 
 Bericht uit Oisterwijk.  

Op zondag 20 september organiseert Vorming en Toerusting en ZWO gezamenlijk een 
fiets/fototocht om geld in te zamelen voor ons Kerk in Actieproject in Moldavië. Aede Oostra heeft 
deze tocht uitgezet. 
Wilt u mee fietsen? 
Tussen 13 uur en 16 uur kunt u starten vanaf de kerk. De fietstocht is geschikt voor jong en oud. U 
kunt kiezen voor een korte route van ongeveer 12 km en een wat langere route van maximaal 20 km 
voor de wat meer ervaren fietser.  
Puzzelen met foto´s 
Bij de start krijgt u op papier of digitaal wat foto´s mee. De bedoeling is dat u onderweg zoekt waar 

deze foto´s gemaakt zijn. Diegene die de meeste foto’s goed heeft, wint een prijsje. 
Mochten er meerdere goede inzendingen zijn, dan wordt er geloot. 
Hoe doet u mee? 
U kunt zich bij Marieke Traksel opgeven als deelnemer van de tocht. Stuur een 
mailtje naar barttraksel@gmail.com of bel 013-5282759. In verband met corona zou 
het fijn zijn als u aangeeft wanneer u wilt starten. We willen zorgen voor een goede 
spreiding van fietsers over de route. Mochten er te veel mensen willen starten op 
hetzelfde tijdstip dan krijgt u een berichtje van ons. Wilt u ook aangeven of u de 

lange route of de korte route fietst. 
Voor 5 Euro (meer mag ook) per routebeschrijving stuurt Marieke u deze per email naar u toe. 
Maak vervolgens uw bijdrage over via deze link of maak uw gift over op NL02RABO 0373 7362 66 
t.n.v. Diaconie Protestante kerk o.v.v. fiets/fototocht 20 september a.s. 
Kunt u niet mee fietsen maar wilt u ons wel steunen? 
Ook mensen die niet mee kunnen of willen fietsen, maar wel willen bijdragen. Heel graag. Stort 
uw bijdrage op bovenstaand rekeningnummer. We hopen dat velen, jong en oud mee fietsen. Bij 
slecht weer zullen we de fietstocht uitstellen. 
Met vriendelijke groet, HANS ZAAIJER, WINANDA DE VROE, ANC BURGGRAAF, JANTSJE BAKKEREN, AEDE OOSTRA 

EN MARIEKE TRAKSEL 

 
 Overzicht activiteiten in de komende weken 

 

Datum en aanvangstijd Activiteit Locatie, bijzonderheden 

Zaterdag 19 september 2020 
16.00 uur 

Raad van Kerken organiseert 
Vredeswandeling in het Vrijheidspark 

Achter het Factorium aan 
de Bisschop Zwijsensraat 

Zondag 20 september 2020 
Tussen 13.00 en 16.00 uur 

‘Fietsen voor Moldavië’, in Oisterwijk. 
Zie bericht in deze Nieuwsbrief 

Van te voren opgeven! 

Woensdag 23 september 2020 
10.00-11.30 uur 
 

Koffieochtend / inloopochtend 
Aanmelden bij Nelly Bonis: 
Tel. 013- 5343504, b.g.g. telefoon  
06-12208364 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Woensdag 30 september 2020 
10.00-11.30 uur 
 

Koffieochtend / inloopochtend 
Aanmelden bij Nelly Bonis: 
Tel. 013- 5343504, b.g.g. telefoon  
06-12208364 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

 
 

 Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met het eerste couplet van het 
Openingslied van deze zondag ‘Zomaar een dak’, Lied 276 uit het Liedboek zingen en bidden in huis 
en kerk. 
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Zomaar een dak boven wat hoofden, 
deur die naar stilte open staat. 
Muren van huid, ramen als ogen, 
speurend naar hoop en dageraad. 
Huis dat een levend lichaam wordt 
als wij er binnen gaan 
om recht voor God te staan. 

 
 

KOPIJ voor de Nieuwsbrief inleveren: uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur 

Redactie Nieuwsbrief: nieuwsbrief@pkn-tilburg.nl 

Kerkelijk Bureau:  telefoon 06-23993302 of e-mail (kerkelijkbureau@pkn-tilburg.nl). 

 

Voor uitvaarten kunt u contact opnemen met mw. Cissy Mohr, via e-mail: cissymohr@hotmail.com of telefonisch 

via telefoonnummer 06 44718287.  

  

Ds. Otto Grevink is bereikbaar via e-mail: o.grevink@pkn-tilburg.nl  

of per telefoon 06-30565951.  

Werkdagen: maandag, donderdag, vrijdag (op andere dagen verminderd bereikbaar) 

 

Voor pastorale vragen kunt u contact opnemen met mw. Cissy Mohr of met het Kerkelijk Bureau (gegevens zie 

hierboven) 

 

 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 
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