
Protestantse Gemeente Vlijmen 

nieuwsbrief 1 - 20 maart 2020 
 
Nieuwsbrief van ds Margo Trapman 

  

Al zijn veel kerkgebouwen dan dicht, er gebeurt veel deze dagen. Hieronder noem ik een 

aantal dingen voor u. 

 

Geen kerkdienst maar een nieuwsbrief 

In de bijlagen vindt u een overdenking die ik voor u op papier heb gezet. Ik heb deze 

overdenking ook ingesproken en de bedoeling is dat u hem binnenkort  via onze website kunt 

beluisteren. 

www.protestantsekerkvlijmen.nl 

 

  

Dag van nationaal gebed 

Afgelopen woensdag 18 maart was er een dag van gebed. Deze is terug te zien op youtube 

https://portal.eo.nl/samengeloven/nationaal-gebed en 

https://www.youtube.com/results?search_query=nationaalgebed 

 

  

Klokken van hoop  

Misschien heeft u de kerkklokken afgelopen woensdagavond wel gehoord. De kerkenraad 

heeft besloten mee te doen aan een landelijk initiatief  van de Raad van Kerken om op 18 en 

25 maart en 1 april) van 19.00 – 19.15 uur de kerkklokken te luiden, als teken van 

bemoediging, hoop en troost in deze onzekere tijd. 

- Als teken van hoop en troost voor alle mensen: dat we samen denken aan en bidden voor al 

die mensen die ziek zijn of alleen thuis zitten 

- Als signaal dat we samen respect hebben voor al die hulpverleners die zich dag aan dag 

inzetten voor de gezondheid van medemensen; 

- Wie thuis is en de klokken hoort luiden kan een kaars voor het raam zetten, als teken van 

verbondenheid met elkaar. 

Meer informatie over dit initiatief is te vinden  op www.klokkenvanhoop.nl 

 

  

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/ 
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Op televisie 

De landelijke Protestantse Kerk zendt in samenwerking met de EO de komende zondagen 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 

 

  

Voedselbank actie  

De voedselbanken hebben het niet makkelijk op het moment: zieke vrijwilligers en ze krijgen 

minder producten doordat mensen hamsteren en de vraag wordt groter doordat veel mensen 

hun inkomen geheel of gedeeltelijk zien wegvallen. De zieke vrijwilligers kunnen niet altijd 

direct vervangen worden maar producten, daar kunnen we vrij makkelijk bij helpen. Daarom 

met ingang van heden een extra actie voor de voedselbank: bij de voordeur van de pastorie 

staat een boodschappenkrat. Daarin kunt u houdbare producten doen voor de voedselbank. 

Het krat wordt een paar keer per dag geleegd maar graag voor de zekerheid kartonnen 

verpakkingen even in een plastic zakje doen zodat die niet nat kunnen regenen. 

De diaconie zal dan zorgen dat deze producten bij de voedselbank worden gebracht. 

Van harte bij u aanbevolen. 

 

  

Brieven van de classis-predikant  

Als plaatselijke gemeenten krijgen we nu regelmatig een brief van de classis-predikant, die 

wil ik met u delen. Ook wil ik graag de brief met u delen die de classispredikant heeft 

geschreven aan de locale overheden. Brieven die de onderlinge verbondenheid van gemeenten 

en het kerk zijn in de samenleving onderstrepen. Beide brieven vindt u in de bijlagen. 

   

 

(Praktische) hulp  

Ik heb al van verschillende mensen doorgekregen dat ze graag voor iemand boodschappen 

willen doen als dat nodig. 

Heeft u ergens hulp bij nodig of wilt u anderen helpen of weet u iemand die u zelf niet kunt 

helpen maar die wel hulp nodig heeft? Ik hoor het graag van u. Wie weet kan ik dan vraag en 

aanbod bij elkaar brengen. 

En verder de oproep aan u allen om als u dat nog niet doet, eens wat vaker de telefoon te 

pakken en iemand op te bellen 

 

  

Tot slot 
Ik wens u allen een goed weekend en een goede week. Sterkte bij alles wat op u afkomt: van 

kinderen die thuis zitten met schoolwerk terwijl ouders ook nog geacht worden thuis te 

werken tot aan ouderen die bijna niemand meer zien vanwege het sociale isolement dat wordt 

geadviseerd. 

Beterschap voor wie ziek zijn. Goede moed voor wie zich zorgen maakt om zichzelf of een 

geliefde met een kwetsbare gezondheid. 

Allen in Gods hand en hoede bevolen. Dat we ons gedragen mogen weten door de zegen van 

de barmhartige, de genadige en liefdevolle God. 

   

ds. Margo Trapman 

 


