
 

 

 

       

 
 
 

Nieuwsbrief 
Zondag 5 juli 2020  
 

 Kerkdienst van zondag 5 juli 2020 (live te zien via www.coronaviering.nl/live om 9.30u)  
Whatsapp-nummer voor gebeden en betaallinks: 06-12705929 

 
Liturgie van zondag 5 juli 2020 - OVERSTAPDIENST 
Het is bijna zomervakantie! Een hele bijzondere zomervakantie voor onze kinderen die vanaf 
volgend jaar naar de Middelbare School gaan! Een heel gek jaar hebben jullie achter de rug. Iedere 
school heeft geprobeerd iets te doen met een musical, een kamp en een eindfeest, alles naar de 
mogelijkheden die er zijn. Straks is er tijd voor rust. Bij de overstapdienst staan we stil met de 
bagage die je meegekregen hebt en die je straks meeneemt in die grote rugzak die je zult mee 
moeten zeulen. Jezus zegt dat de bagage die Hij meegeeft heel licht is. Wat bedoelt Hij daarmee? 
Elise van Berkel en Jasmijn Mentink maken dit jaar de overstap. Voor hen is er een woordje en een 
boek met mooi woorden! 
ds. OTTO GREVINK 

 
Intro 
Lied: ‘Dank U voor deze nieuwe morgen’ (lied 218: 1,4,5) 
Welkom  
Bemoediging en groet 
Lied: ‘Voor mij is geluk’ (lied 783: 1,2,3) 
Gebed 
Lezing: Matteüs 11: 28-30 
Lied: ‘O, waar wil je heengaan’ (Iona) 
Overweging 
Lied: ‘Wie gaf de regenboog zijn kleuren’ (Iona) 
Overstap (Mariëtte Deurloo 
Gebeden, stil gebed, acclamatie: ‘O Lord hear my prayer’  
Onze Vader 
Collecten met muziek: Andante con moto – John Adamson 

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

PROT GEMEENTE TILBURG EN GOIRLE o.v.v. diaconie)  

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

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

Lied: ‘Ga maar op weg’ 
Zegen 
Lied: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ (lied 416) 
 
Betrokken bij de dienst zijn: Marijn Romeijn en Vincent Bonis (techniek), Hilda van der Plaats & Cinthy van 
Berkel-van der Plaats (zang), Helga Janssens-Baan (vleugel), Gert van Staalduinen (ondertiteling (op afstand)), 
Rik de Jong (beheer Whatsapp), Mariëtte Deurloo (namens kindernevendienst), ds. Otto Grevink (voorganger). 

 
   
De wekelijkse bloemengroet vanuit de gemeente is in deze periode van het Coronavirus vervangen 
door een bloemengroet in de vorm van een mooie kaart. De afgelopen week hebben de volgende 
mensen een kaart ontvangen: mevrouw Prins – van Iersel, de heer Van Liere, mevrouw De Bruijn – 
Evertse, mevrouw Bontekoe en de heer en mevrouw Hoogervorst – Hazenoot. 
 

 

Protestantse Gemeente 
te Tilburg en omstreken 

http://www.coronaviering.nl/live
https://debijbel.nl/bijbel/NBV,BGT/MAT.11/Matte%C3%BCs-11
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=PFNWY66HHt8VRYpmQIevD3Yu1U9VWggr
https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=iwFqNukirTKixixN4IcBZvbe5JupHdKC


 

 
 Berichten van de diaconie 

1. Collecte zondag 28 juni: "De diaconale collecte van zondag 28 juni om een stille coronaramp te 
helpen voorkomen heeft een fantastisch bedrag van maar liefst 785 euro opgeleverd. Een 
uitzonderlijk hoge opbrengst. Hiervoor een ieder die gegeven heeft hartelijk dank!"  
 

2. Bedankbrief: ''We zijn heel blij met de gulle gift van € 250,- voor het Potje van Goed 
Vertrouwen, waarmee we ook mensen uit ons SchuldenVrijMaatjesproject ondersteunen. Zo 
konden we vorige week nog iemand helpen die net klaar was met drie heel zware jaren van 
schulden aflossen, toen de belasting nog met een naheffing kwam van € 76,-. Het lood zonk hem 
in zijn schoenen, omdat de rek er helemaal uit was. Nog drie maanden deed hem de das om. 
Ons maatje zag dat en vroeg ons om raad. In overleg met zijn schuldhulpverlener hebben wij dit 
bedrag voor hem betaald. Hij schreef me terug dat dit gebaar, waarom hij zelf niet gevraagd 
had, het vertrouwen in de mensheid goeddeels herstelde en hij beloofde voortaan wat milder te 
denken over de ‘grote systemen’ en zich te realiseren dat daar mensen met goede bedoelingen 
werken.'' 

RIK DE JONG, penningmeester van de diaconie 

 
 Bericht van overlijden. Op vrijdag 26 juni 2020 is mevrouw Jo Verkerk-Hacken overleden, in de 

leeftijd van 94 jaar. Mevrouw Verkerk woonde in Tilburg-Noord, in de componistenbuurt. De 
afscheidsdienst vond plaats op donderdag 2 juli in het crematorium in Tilburg. 

 
 Berichtje van Meeuwis Geleijns.  

Na bijna 9 weken ben ik weer thuis in mijn eigen omgeving, ga hier verder revalideren en mijn fysio 
voortzetten. 
Iedereen bedankt voor de kaartjes, telefoontjes en appjes. 
Dit heeft Jeanne, de kinderen en mij erg goed gedaan. 
 
Hartelijke groet, 
Jeanne en Meeuwis Geleijns 

 
 Bedankje van Gerard Vos en zijn partner. Gerard Vos stuurde een kaartje om te bedanken voor de 

bloemengroet en de kaarten die hij heeft mogen ontvangen. Helaas zijn zijn klachten nog niet weg 
en is verder onderzoek nodig 

 
 De koffie ochtenden op woensdagmorgen 

Sinds woensdagmorgen 1 juli zijn we weer begonnen met de wekelijkse 
koffieochtenden in de Opstandingskerk, van 10.00 uur tot 11.30 uur. 
Het is fijn dat deze mogelijkheid er weer is om elkaar te ontmoeten. 
Ook op de koffieochtend moeten we ons aan een aantal afspraken houden 
wat betreft afstand en hygiëne. We houden ons hierbij aan de richtlijnen van 
het RIVM. Bij binnenkomst kunt u uw handen ontsmetten en we houden ons 
in de gele zaal aan de 1,5 meter afstand. 
En, dat is volgens protocol verplicht, u dient zich van te voren aan te melden! 
U kunt uw komst melden bij mevrouw Nelly Bonis, op telefoonnummer  
013- 5343504, b.g.g. tel. 06-12208364. 
We zien er naar uit om u op de woensdagmorgen te ontmoeten. U ook? 
Namens al diegene die zich weer willen gaan inzetten voor deze gezellige 
ochtenden, 
mevrouw CISSY MOHR 

 
 Het digitale prikbord ‘Hoe gaat het met u en met jou’.  

Stuur voor donderdag 18.00u uw bericht naar Theo van de Sanden-Bout: matheusbout@gmail.com 
of bel hem op als u geen email kunt sturen: 06-22929948 (bij voorkeur ’s avonds). 

-‘Het liefste lied’, de bijeenkomst op zaterdag 4 juli 2020, 14.00 uur, vervalt. 

mailto:matheusbout@gmail.com


 

 Alex Beekmans ontvangt lintje uit handen van burgemeester Weterings.  
Op vrijdag 3 juli jl. vond de uitreiking plaats van de lintjes van wie op Koningsdag bekend was 
gemaakt dat ze dit jaar een koninklijke onderscheiding hadden gekregen. Een van hen was Alex 
Beekmans. Op de foto’s kunt u zien dat hij zijn lintje nu echt heeft ontvangen. 
 

 
 

 
 Overzicht activiteiten in de komende weken 

 

Datum en aanvangstijd Activiteit Locatie, bijzonderheden 

Woensdag 8 juli 2020 
10.00-11.30 uur 

Koffieochtend / inloopochtend 
 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Alex en Nelleke Burgemeester Weterings overhandigt Alex de
 onderscheiding 



 

Woensdag 8 juli 2020 
20.15 uur – 21.15 uur 
 

Emmaüswandeling o.l.v. Atie de Vos 
Twee aan twee wandelen  en praten 
over een bijbeltekst 
Contact: Atie de Vos (06 83393397) 
 

Oude Warande 3, bij La 
Grotto 
Desgewenst zelf drinken 
meenemen / geen 
toiletten aanwezig 

Woensdag 15 juli 2020 
10.00-11.30 uur 

Koffieochtend / inloopochtend 
 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

Woensdag 15 juli 2020 
 

Emmaüswandeling o.l.v. Atie de Vos 
Twee aan twee wandelen en praten 
over een bijbeltekst 
Contact: Atie de Vos (06 83393397) 

Oude Warande 3, bij La 
Grotto 
Desgewenst zelf drinken 
meenemen / geen 
toiletten aanwezig 

Woensdag 22 juli 2020 
10.00-11.30 uur 

Koffieochtend / inloopochtend 
 

Opstandingskerk, 
Prof. Cobbenhagenlaan 8 

 
 

 Tot slot. De kerkenraad wenst u een goede nieuwe week. Deze week met een liedtekst in het kader 
van de overstapdienst. Lied ‘O, waar wil je heengaan’ (Liederen & gebeden uit Iona&Glasgow nr. 21)  
 

1.O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen?  
En hoe overleef je? Hoe kom je ooit aan? 
Je hebt geen bepakking, geen tent en geen kleding, 
geen eten, geen drinken - hoe kun je bestaan? 
  
4.O waar wil je heen gaan? En kan ik je volgen?  
En wat is de missie waar jij je voor geeft? 
En wat inspireert je? Wat drijft je, wat sterkt je? 
En wat is de droom toch die jouw liefde heeft? 
  
5.Ik ga waar Ik gaan kan en zoek reisgenoten. 
Maar stel me geen vragen naar heg of naar steg, 
naar leeftocht of reisdoel of wie ons wil volgen. 
Maar voeg je toch bij me: Ik leer je mijn weg. 

 
 

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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