
Protestantse Gemeente Vlijmen 
Mailing nr. 8 - vrijdag 1 mei 2020 
 
Deze mailing betreft de komende twee weken! 
 

Alternatieven voor de kerkdienst 
In de gezamenlijke online-viering in Den Bosch gaan komende zondag voor ds. Bram Wassenaar uit Drunen 
(en niet Marloes Meijer zoals in het kerkblad staat) en ds. Erica Scheenstra uit Den Bosch.  
 

Zondag 10 mei gaan voor ds. Ruud Stiemer uit Den Bosch en ds. Udo Doedens uit Vugt. 
De dienst is zondagochtend, aanvang 10.00 uur. De liturgie is te vinden op 
https://s-hertogenbosch.protestantsekerk.net/liturgie_komende_zondag/ 
De uitzendiging van deze diensten (alleen op het tijdstip dat ze gevierd worden) is te volgen via Youtube 
https://www.youtube.com/c/Korterinkbroadcast/live 
 
Via www.kerkdienstgemist.nl is deze dienst ook achteraf te beluisteren. 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1175/events/recording/158546880001175 
 
Voorbeden 
Als er iets of iemand is, die zondag in het gebed genoemd mag worden, laat het me even weten, dan kan ik 
dit doorgeven aan mijn collega’s. Voor zondag 10 mei kunnen voorbeden doorgegeven worden aan Hans 
van Loenen ( jwvanloenen@hetnet.nl ) Hij zal dan zorgen dat ze bij de juiste persoon terecht komen. 
 
Televisie 
Op NPO 2 is op zondagochtend een viering vanuit de kapel van het landelijk dienstencentrum om 9.20 uur. 
 
De komende zes weken kunt u elke zaterdagavond om 18.00 uur kijken naar een speciale serie van Met 
hart en ziel (KRO-NCRV). Scriba ds. René de Reuver blikt in een aantal korte meditaties vooruit naar 
Pinksteren. Deze zaterdag spreekt hij over het thema 'Licht om door te geven'. Zangeres Leoni Jansen zingt 
vervolgens een speciale versie van het lied 'Lied dat ons aanstoot in de morgen'. 
 
In het april-nummer van het blad Woord en Dienst staan ook allerlei tips voor online  mogelijkheden tot 
‘ontmoeting’  en bezinning. Ik stuur ze als bijlage met dit bericht mee. 
 

Bloemen 
Ook in de deze tijd zonder kerkdienst gaan er elke week bloemen als groet uit de gemeente naar mensen 
toe. Zondag 26 april zijn de bloemen naar Judith Cornelissen en haar gezin. 
 

Collectes 
En graag nogmaals uw aandacht voor de collectes. Het werk in de gemeente gaat door en dat kan nog 
steeds niet zonder uw financiële steun. De diaconale collecte is 3 mei voor Kerk in Actie, noodhulp.  In deze 
tijd waarin velen het moeilijk hebben extra belangrijk. Op 10 mei is de diaconale collecte voor JOP, het 
jeugdwerk van de PKN. 
Van harte bij u aanbevolen. U kunt uw bijdrage overmaken op  
- het college van kerkrentmeesters NL64 RABO 0154 795674 
- de diaconale raad NL79 RABO 0136 503144 
 
Toelichting bij de collectes 
Collecte 3 mei Traumaverwerking Nigeriaanse vluchtelingen 
Ieder jaar op 4 en 5 mei herdenken we onze doden en vieren we onze vrijheid. Naarmate de Tweede 
Wereldoorlog langer geleden is, wordt het steeds lastiger te beseffen hoe waardevol vrijheid is en wat 
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oorlog en geweld met mensen kan doen. We weten het uit verhalen van anderen dat geweld diverse 
trauma’s kan veroorzaken..  
In Noordoost-Nigeria zijn 1,8 miljoen mensen in hun eigen land op de vlucht voor het geweld van Boko 
Haram. Velen zijn getraumatiseerd door het geweld. De kerken in Nigeria bieden zowel volwassenen als 
kinderen trainingen om hen te helpen over hun trauma’s te praten. Een deelnemer zegt: “Ik leer vrijkomen 
van mijn pijn en wraak. Soms kan ik weer even gelukkig zijn.”  
Dankzij uw bijdrage aan deze collecte van Kerk in Actie krijgen meer mensen in Nigeria de kans hun 
trauma’s te verwerken. We bevelen deze collecte van harte bij u aan.  
 
Collecte 10 mei Jongerenwerk in de kerk 
Het initiatief #Durfte brengt jong en oud in gemeenten samen. Jongeren en volwassenen gaan samen aan 
de slag rond een gedeelde passie. Van koken tot een gemeenteweekend organiseren en van een moestuin 
onderhouden tot een escaperoom maken. Jongeren leren hierbij om steeds meer dingen zelf te doen en 
verantwoordelijkheden te dragen. Jong en oud leren van elkaar, mede door gesprekken rond 
geloofsthema’s. 

 
Klokken van hoop - afronding 
Het filmpje van FaceBook is nu ook op de website te vinden: 
https://www.protestantsekerkvlijmen.nl/klokken-van-troost-en-hoop/ 
En verder is er een bericht gekomen vanuit de organisatie van deze actie: 
 
Begin van een nieuwe fase 
Dinsdag 21 april j.l. is er meer duidelijkheid gekomen over de maatregelen tegen de verspreiding van het 
Coronavirus. 
Voor sommigen was de boodschap misschien onbevredigend omdat er op het eerste oog nog niet veel aan 
de situatie lijkt te veranderen. 
Toch zien we met de opening van de basisscholen in mei de eerste stappen van een nieuwe fase. De 
kinderen gaan weer naar school en er ontstaat voor de thuiswerkende ouders meer ruimte om rustig te 
werken. 
De fase waarin alles 'normaal' is zal misschien nog een tijd op zich laten wachten, maar de fase die nodig is 
om daar te komen gaat beginnen. 
Dat zijn hoopvolle tekens! Met de klokken van hoop hebben we niet anders gewild dan dat mensen de 
hoop op zulke momenten niet zouden verliezen. 
We hebben daarom besloten dat het goed is om 'klokken van hoop' voor nu te beëindigen.  
 
Laatste luidingen 'klokken van hoop' (29 april en Bevrijdingsdag) 
Het beëindigen van 'klokken van hoop' betekent dat woensdag 29 april de laatste ''woensdagavond-
luiding'' was. 
De slotluiding zal plaatsvinden op Bevrijdingsdag (dinsdag 5 mei). 
De Bevrijdingsdagluiding zal plaatsvinden om 12.00-12.15 uur. 
Voor de laatste keer luiden we dan samen als teken van hoop en troost voor ons land. 
Daarmee markeren we tevens de dag waarop het 75 jaar geleden is dat Nederland bevrijd is en laten we 
horen dat we hopen en erop vertrouwen dat we samen Corona kunnen overwinnen! 
 
Luiding Koningsdag 27 april 
Onderdeel van het thuis-programma voor deze dag was klokgelui van 09.45-10.00 als aankondiging van de 
Nationale Aubade.  
In Vlijmen hebben onze klokken helaas niet geklonken door een technische storing, deze is gelukkig 
inmiddels wel weer verholpen. 
 
Luiding Dodenherdenking 4 mei 
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In veel plaatsen is het al gebruikelijk om de Nationale Dodenherdenking aan te kondigen met klokgelui. Het 
Comité 4 en 5 mei roept bespelers van blaasinstrumenten op om lokaal vanuit huis de taptoe te blazen om 
19.58 uur. Hierna wordt om 20.00 uur twee minuten stilte gehouden. Hieraan vooraf zullen vanaf 19.45 
uur de klokken geluid worden.  
 

Voedselbank actie gaat door 
Hartelijk dank voor alle goede gaven die inmiddels gebracht zijn. Uw hulp blijft zeer welkom in deze tijd. 
Daarom gaat deze actie gewoon door. Bij de voordeur van de pastorie staat een blauwe kunststof kist. 
Daarin kunt u houdbare producten doen voor de voedselbank. De kist wordt een paar keer per dag geleegd 
en de spullen in de consistorie verzameld. De diaconie zorgt dat deze producten bij de voedselbank 
worden gebracht. 
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. 
Van harte bij u aanbevolen. 
 

'Er is niet genoeg!’ - Help een stille coronaramp voorkomen 
"We doen wat we kunnen, maar er is gewoon niet genoeg voedsel om te verdelen!" 
Deze noodkreet komt van Joseph, predikant in Rwanda. In dit land is nog niemand aan corona overleden, 
maar mensen sterven wel aan de gevolgen van de verplichte lockdown. Niet mogen werken betekent niets 
verdienen en geen eten. 
 
De komende weken ondersteunen we kerken die zich wereldwijd inzetten zodat mensen niet van honger 
omkomen. Help mee om deze stille coronaramp te voorkomen. 
https://donatie.protestantsekerk.nl/?project=7011t000000HrXfAAK&=&utm_source=nieuwsbrief_corona
&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=200425 
 

Vrijheid en Diaconie wereldwijd 
We mogen vieren en gedenken dat sinds 75 jaar er vrede is in Europa en dat we in vrijheid leven. Dat geldt 
helaas niet voor iedereen. Zo worden demonstrerende vrouwen in Irak opgesloten en dat gebeurt ook in 
andere landen. PAX en Amnesty International organiseren regelmatig briefschrijfacties via hun websites. U 
hoeft de brief niet zelf te schrijven, op de sites staan voorbeeld brieven die u kunt gebruiken en (digitaal)  
ondertekenen. 
Vanwege corona zijn er geen evenementen op 5 mei, maar mensen ondersteunen in hun strijd om meer 
vrijheid kan wel doorgaan. 
 

Vakantie 
Komende week, van 3 t/m 10 mei heb ik vakantie. Dat is ook de reden dat deze mailing volgende week niet 
verschijnt. In geval van nood of bij een overlijden kunt u contact opnemen met Hans van Loenen. Tel. 073 
5185 151 of jwvanloenen@hetnet.nl 
 

Kerkenraad 
De afgelopen periode heeft het werk van de kerkenraad op een laag pitje gestaan. Nu duidelijk is dat de 
situatie langer gaat duren, probeert de kerkenraad toch zo goed mogelijk haar werk te doen via Skype, 
mail, telefoon en Whatsapp. Heeft u een vraag of suggestie voor de kerkenraad of weet u iets dat de 
aandacht van de kerkenraad verdient, geef dit dan a.u.b. door aan één van de kerkenraadsleden. 
 

Hulp nodig of hulp kunnen geven 
Van de mensen die ik spreek hoor ik over  het algemeen dat er hulp is als dat nodig is of dat ze zelf best 
iemand anders willen helpen. Mocht dat voor u niet het geval zijn of weet u iemand die hulp nodig heeft of 
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blij gemaakt kan worden met een telefoontje, even een gesprekje? Laat het me weten alstublieft. Dan kan 
ik vraag en aanbod bij elkaar brengen.  
 

Tot slot 
Heeft u een bericht of tip voor deze mailing? Dat hoor ik graag van u.  In de bijlage vind u behalve de 
liturgie van komende zondag en de tips uit Woord en Dienst ook een overdenking. 
 
Vrede en alle goeds en gezondheid aan u allen toegewenst, 
Gods zegen voor u allen, 
hartelijke groeten, Margo Trapman 
 
 
p.s. Als u deze mailing om wat voor reden dan ook niet meer wilt ontvangen, stuur dan even een kort 
berichtje, dan verwijder ik uw naam uit de lijst van ontvangers. 


