Protestantse Gemeente
te Tilburg en omstreken

Nieuwsbrief
Zondag 22 juli 2018
Eredienst van zondag 22 juli 2018
Voorganger: ds. Ruud Stiemer uit ‘s-Hertogenbosch
Lezing(en): Prediker 3: 1-15 en Romeinen 8: 18-25
Thema: Tijd
Muzikale begeleiding: Rob Itter
Plaats van samenkomst: Opstandingskerk, aanvang: 9.30 uur
Adres: Prof. Cobbenhagenlaan 8 / hoek Waringinlaan, 5037 DC Tilburg
Er is oppasdienst en kindernevendienst

Hoi allemaal,
De kindernevendienst draait deze zomer gewoon door. Wie zin heeft is
welkom van de zomer.
Wat gaan we allemaal doen? Stoepkrijten, kleien en nog veel meer leuke
dingen. Dit geldt ook voor de bruggers deze zomer.
Hey bruggers, na een tijd van stilte gaan we met frisse moed van start. Vanaf zondag 5
augustus draaien we elke week de brug. Heb je een leuk idee om een keer te doen laat dat
dan gewoon weten.
Fijne zomer allemaal!
Leiding kindernevendienst, TEUN VAN DOESBURG

De 1e collecte is bestemd voor het diaconale werk in onze gemeente
De 2e collecte is bestemd voor (het werk in) onze kerk
Opbrengst collecten zondag 15 juli 2018
1 collecte, bestemd voor het diaconale werk in onze gemeente
2e collecte, bestemd voor het werk in onze kerkgemeenschap
Aantal kerkgangers
e

€ 93,75
€ 81,72
65

De bloemen uit de dienst van zondag 15 juli zijn, met een hartelijke en bemoedigende groet van de
gemeente, gebracht naar de heer Ko de Haan.

Oproep beamteam: Wie gaat meedraaien in beamteam?
Omdat Roland Levering helaas heeft doen besluiten te stoppen voor zijn inzet bij het beamteam
(Roland: nogmaals heel veel dank voor je inzet!) zijn we dringend op zoek naar versterking van het
beamteam.
Op dit moment zijn we nog slechts met 2 personen en als er geen versterking komt kan de
ondersteuning van de eredienst met behulp van de beamer niet meer plaatsvinden.
Het is leuk en gewaardeerd werk en we zien reacties graag tegemoet.
Voor informatie:
Chris Meijer, 013-5343212
Gert van Staalduinen, 013-5348007
Jeugdactiviteiten na de zomer
Na de zomer organiseren we weer mooie dingen, speciaal voor jullie. Wat dacht je van de
eerstvolgende Kind&Jongerenviering op 26 augustus, 9.30u, de eerstvolgende keer Kerk voor de
kleintjes op 9 september, 9.30u (tijdens de startzondag) en de eerstvolgende keer Wat maak je me
nu? (koken) op vrijdag 14 september, 18.00u. Kijk voor alle jeugdactiviteiten (tot nu toe in de
planning) hieronder. Een fijne zomer!
Kind&Jongerenvieringen:
26 augustus, 4 november, 2 december
Kerk voor de Kleintjes:
9 september, 16 december
Wat maak je menu?:
14 september, 5 oktober, 9 november, 14 december
Overige kinder- en jongerenvieringen:
24 december 19.00u – kinderkerstfeest, 30 december 16.30u – Top2000 dienst
Namens alle organisatoren, dominee Otto Grevink, o.grevink@pkn_tilburg.nl, 06-30565951

SAGE-barbecue in Hilvarenbeek op zaterdag 1 september 2018. De barbecue
is in de tuin van het ‘Open Huis’ (naast de Andreaskerk), Vrijthof 22, 5081 CB
Hilvarenbeek en begint om 17.30 uur.
De kosten bedragen € 10,- per persoon. U steunt hiermee het ZWO-project
‘Onderwijs voor Dalitkinderen’. Graag van te voren opgeven via de intekenlijst
op de tafel bij de uitgang.
Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met een tekst van Toon
Hermans, uit het boekje Medemens⁵, uitgegeven door Kerk in Actie, november 2017.
Vrede
Als wij niet samen delen in de straat
dan zal de wereldvrede nimmer komen
omdat de vrede in onszelf ontstaat
in wat wij samen doen
en niet in wat wij dromen
Overzicht activiteiten in de komende weken
Datum en aanvangstijd

Activiteit

Woensdag 25 juli 2018
10.00 uur-11.30
Donderdag 26 juli 2018

Koffieochtend / inloopochtend
Oecumenische viering in Zonnehof

Locatie,
bijzonderheden
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Zaal ‘de Salon’, Prof.

Aanvang 10.30 uur

Voorganger: pastor Hans Strijards

Gimbrèrelaan, zij-ingang

Woensdag 1 augustus 2018
10.00 uur-11.30
Woensdag 8 augustus 2018
10.00 uur-11.30
Maandag 13 augustus 2018
Inlopen vanaf 14.45 uur
Woensdag 15 augustus 2018
Vertrek 13.00 uur vanaf de
Opstandingskerk
Donderdag 30 augustus 2018
Aanvang 10.30 uur

Koffieochtend / inloopochtend

Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Opstandingskerk,
Prof. Cobbenhagenlaan 8
Prof. Gimbrèrelaan, zijingang
Kosten: € 15,- p.p.

Oecumenische viering in Zonnehof
Voorganger: pastor Hans Strijards

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

Zaterdag 1 september 2018
Van 17.30-20.00 uur

Zomerfestijn in Hilvarenbeek: ZWObarbecue

In de tuin van de
Andreaskerk in
Hilvarenbeek

Koffieochtend / inloopochtend
‘Zingen in Zonnehof’
Zingen van 15.00-16.00 uur
AVE/uitstapje: rondvaart in de
Biesbosch

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
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