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Ik weet niet u het u verging toen de nieuwe maatregelen deze week bekend werden gemaakt 
maar mij sprongen de tranen in de ogen: zolang al die maatregelen die ons van elkaar scheiden. 
Het is echt noodzakelijk maar de prijs om de verspreiding van het virus in te dammen is hoog,  
vooral voor de meest kwetsbaren onder ons zoals mensen die in een instelling verblijven en hun 
geliefden. 
Gelukkig is er niet alleen maar slecht nieuws. Allerlei initiatieven worden ontplooid als 
tegenwicht of alternatief voor de gewone gang van zaken. In dat kader heb ik weer een heel 
aantal berichten voor u. 
 

Geen kerkdienst maar een rondzendbrief. (en dat zal voorlopig zo blijven) 

Net als vorige week vind u in de bijlagen  u een overweging die ik voor u op papier heb gezet. Ik 
heb deze overweging ook ingesproken. Als u liever luistert: via de website  
https://www.protestantsekerkvlijmen.nl/overdenking/ 
Voor wie geen computer heeft, is er ook een mogelijkheid de opname per CD te krijgen, neem 
dan even contact met mij op. 
Weet u iemand die deze mailing nog niet krijgt maar wel interesse heeft? Geef het a.u.b. door. 
Mensen zonder computer kunnen de mailing op papier bezorgd krijgen. 
 

Mogelijkheden op zondagochtend (of een ander moment) 
Internet 
Wie over een computer en internet beschikt heeft een ruime keus uit online vieringen. Ik noem 
er een paar voor u: 

- De website https://kerkdienstgemist.nl/ biedt opnames van vieringen van gemeentes 
van allerlei pluimage, oude en nieuwe opnames van diensten, alleen geluid of ook met beeld. 

- U kunt zondag bij onze buren in Den Bosch terecht: https://s-
hertogenbosch.protestantsekerk.net/agenda.aspx?lIntNavId=19866&lIntEntityId=149300 

- En ook vanuit Tilburg wordt weer een speciale, aangepaste viering verzorgd: 
https://coronaviering.nl/ 
 
Op televisie 
De landelijke Protestantse Kerk zendt in samenwerking met de EO op NPO2 om 9.20 uur 
meditaties uit op televisie ter vervanging van de kerkdiensten die niet doorgaan. Voor wie dat 
aanspreekt is er om 10.00 uur als altijd een eucharistieviering 

 
Nieuwe maatregelen afgekondigd op 23 maart 
De nieuwe maatregelen betekenen dat het maatschappelijk leven nog zeker tot 1 juni ernstig 
ontregeld zal zijn. Ook de kerkdiensten zullen tot die tijd niet in de gewone vorm gehouden 
kunnen worden.  
 

Opnieuw een brief van de classispredikant 
Van de classis-predikant ontvingen we een brief over de nieuwe maatregelen en bijvoorbeeld ook 
aanwijzingen voor hoe je als predikant in deze tijd een uitvaart kunt voorbereiden en leiden. Ik 
stuur deze brief als bijlage mee voor wie interesse heeft. 
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Ouderenreisje 
Het ouderenreisje dat voor 14 mei gepland stond, gaat helaas niet door. Het besluit was al voor 
23 maart genomen en bleek al snel geheel in lijn met wat de overheid van ons vraagt. 
 

Theatervoorstelling Dwars door de bijbel 
De theatervoorstelling ‘Dwars door de bijbel’, die op donderdag 23 april gepland stond is 
uitgesteld tot het najaar. Bericht over nieuwe datum volgt. 
 

Collectes 
Bericht van de diaconie 
De diaconie heeft besloten om de geplande collectedoelen van afgelopen en komende zondagen 
niet in de kou te laten staan. Aan deze doelen van Kerk in Actie wordt 500,- euro overgemaakt, 
overzicht van doelen staat in het kerkblad.  
U kunt ook zelf een gift geven aan KerkinActie o.a. voor de vluchtelingen in Lesbos of bij de Turks-
Griekse grens. Via lokale partnerorganisaties wordt noodhulp geboden. Een gift kan via 
KerkinActie, NL89ABNA 0457457457, o.v.v. vluchtelingen Lesbos. 
In één van  de bijlagen kunt u meer informatie over deze actie vinden. 
 

Zelf bijdragen 
Nu er geen kerkdiensten zijn wordt er dus ook niet gecollecteerd maar de nood in de wereld  
blijft uw aandacht en uw goede gaven vragen. En ook de kerkelijke gemeente blijft gewoon haar 
kosten houden. Daarom een beroep op uw vrijgevigheid. Laten we ook in het delen van wat we 
hebben in deze tijden gemeente van Christus blijven. 
Ds. René de Reuver schreef hierover een stukje in de nieuwsbrief van de landelijke kerk. Dat 
stukje kunt u via deze link lezen: 
https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/creatief-collecteren-in-
coronatijd/?utm_source=nieuwsbrief_protestantse_kerk&utm_medium=nieuwsbrief&utm_camp
aign=200323 
Bijdragen kunt u door geld over te maken aan 
- het college van kerkrentmeesters NL64 RABO 0154 795674 
- de diaconale raad NL79 RABO 0136 503144 (zie ook begeleidende brief) 
 

Voedselbank actie aanvullend bericht 
Ben u niet in de gelegenheid om iets af te geven bij de pastorie voor de voedselbank maar wilt u 
wel meedoen aan deze actie? U kunt een gift aan diaconie overmaken ovv ‘voedselbank’. Van uw 
bijdrage zullen dan boodschappen voor de voedselbank gedaan worden.  NL 79 RABO 013650 
3144 tnv Diaconie Protestantse Kerk Vlijmen. 
Ook kunt u nog steeds zelf houdbare producten bij de pastorie afleveren in de kist die buiten bij 
de voordeur staat. Nogmaals van harte bij u aanbevolen en hartelijk dank voor alle producten die 
inmiddels binnen gekomen zijn. 
 

Paasgroet actie gaat toch door 
Op zondag 22 maart had ik graag de postkaarten voor een Paasgroet willen aanreiken. Deze 
activiteit gaat wel door, maar nu anders georganiseerd. Het is en blijft belangrijk om aan mensen 
in een gevangenis een bemoedigende boodschap te sturen. 
Als u mee wilt doen stuur dan een mailbericht aan gerrit.a.schouten@kpnmail.nl  . 
Dan ontvangt u de kaarten in de brievenbus. Op de bovenste helft van de kaart een paasgroet 
vermelden en uw naam, maar geen adres of woonplaats, want dan wordt uw kaart niet 
doorgegeven aan een gevangene. Op de andere helft/kaart kunt u een postzegel plakken, want 
die kan door een gevangene als groet verzonden worden. U kunt de kaarten afleveren aan 
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Adenauerlaan 66. Of mailen dat ze opgehaald mogen worden. Alle kaarten worden via het PKN 
dienstencentrum in Utrecht verstuurd en verspreid door predikanten in de gevangenissen. 
Wilt u meer weten over de actie, of tekstsuggesties lezen, kijk dan op 
www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie 
 

NBG-weggeefactie | Bijbelse inspiratie in de crisis 
Het Nederlands Bijbelgenootschap wil mensen in deze moeilijke tijden bemoedigen en helpen. 
Daarom is er een weggeefactie van drie bijbeluitgaven. Bovendien is er digitaal materiaal 
beschikbaar voor bezinning en inspiratie, zoals een nieuw persoonlijk leesrooster en afleveringen 
van de kindernevendienstmethode Bijbel Basics. Om zelf te gebruiken, of om anderen erop te 
wijzen. 
https://www.bijbelgenootschap.nl/juistnu/?utm_source=predikanten&utm_medium=email 
 

Zomaar 
Omdat het ook nog lente is en een beetje vrolijkheid ons goed kan doen. 
https://onedrive.live.com/?cid=C27A0EC4A9D0656E&id=C27A0EC4A9D0656E%21178&parId=roo
t&o=OneUp 
 

Reageren en delen 
Van welke dingen wordt u vrolijk in deze tijd? Zo betrapte ik mezelf op een glimlach toen ik de 
vogels zag, druk bezig op en rond de voerplank op het terras bij de woonkamer. 
Waar wilt  u voor bidden? Wat helpt u om deze tijd door te komen? Heeft u een tip voor 
anderen? Laat het me weten (en meldt er dan even bij of ik het met anderen mag delen of dat 
het genoeg is als ik het weet). Heeft u ergens hulp bij nodig, bijvoorbeeld de boodschappen, ik 
weet verschillende mensen die u daar graag bij willen helpen, dus aarzel niet en bel me als u 
ergens mee zit. 
 
Of bel zelf eens iemand op voor een praatje, stuur een kaartje, zo kunnen we elkaar door deze 
periode heen helpen. 
Ik wens u allen veel sterkte bij wat op uw pad komt. Een goede zondag en een goede week 
toegewenst, hartelijke groeten mede namens de kerkenraad, Margo Trapman 
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