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Na een ontspannen weekje vakantie waarin ik goed ben uitgerust heb ik weer allerlei berichten 
voor u en een overweging.  
 

Over de kerkdiensten 
U heeft ongetwijfeld ook de berichten vernomen over de versoepeling van de maatregelen m.b.t. 
het corona-virus. Scholen zijn weer open, kappers, fysiotherapeuten en andere diensten die we 
de afgelopen tijd hebben moeten missen, zijn weer beschikbaar.  
Ook voor de kerkdiensten zijn er vanuit de overheid en de landelijke kerk nieuwe adviezen 
gekomen. Juni wordt nu de oefen-maand genoemd om met maximaal 30 mensen dienst te 
houden, vanaf 1 juli mag dat weer met maximaal 100 mensen. Deze week heeft de landelijke 
kerk een protocol beschikbaar gesteld, hoe we in de zomermaanden kerkdiensten kunnen 
houden. Geen samenzang is één van de opvallende punten uit dit advies. Hoe teleurstellend ook, 
tegelijk is dit punt goed te begrijpen en verstandig omdat zingen een zeer effectieve virus-
verspreider blijkt te zijn. 
 
Nog geen diensten in juni 
In de kerkenraad hebben we deze nieuwe ontwikkelingen en maatregelen besproken. We 
hebben besloten om in juni nog geen kerkdiensten te houden in ons eigen kerkgebouw. We 
willen eerst afwachten wat de effecten zijn nu er allerlei versoepelingen van de maatregelen zijn. 
Een belangrijke afweging hierbij is dat een groot deel van onze kerkgangers tot de zogeheten 
risico-groep hoort. We willen op dit moment nog geen enkel risico nemen door alweer diensten 
te houden. 
Over de maand juli nemen we over een aantal weken een beslissing, waarvan ik u dan zeker ook 
weer op de hoogte zal stellen.  
Voor Pinksteren, 31 mei willen we net als voor Pasen en Goede Vrijdag een dienst opnemen, die 
u via de website kunt volgen. 
 
Zondag 17 mei 
In de gezamenlijke online-viering in Den Bosch gaan komende zondag voor ds. Dirk-Jan 
Bierenbroodspot en ds. Erica Scheenstra. De dienst begint om 10.00 uur. De liturgie is in de 
bijlagen bij dit bericht te vinden. 
 
Donderdag 21 mei Hemelvaartsdag 
Opnieuw een gezamenlijke online-viering waarin voorgaan ds. Bram Wassenaar, ds. Marloes 
Meijer en ds. Margo Trapmen. Ook deze dienst begint om 10.00 uur.  
 
Voor beide diensten geldt dat de liturgie te vinden is 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.  
 

https://s-hertogenbosch.protestantsekerk.net/liturgie_komende_zondag/
https://www.youtube.com/c/Korterinkbroadcast/live
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1175/events/recording/158546880001175


Televisie 
Op NPO 2 is op zondagochtend een viering vanuit de kapel van het landelijk dienstencentrum om 
9.20 uur. 
Om 11.05 uur is er een BEAM-dienst voor jongeren (en natuurlijk voor iedereen die dit 
aanspreekt) 
 
De komende 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.  
 
Daarnaast is er net als de afgelopen tijd een groot aanbod aan online-vieringen. Ik ga ervan uit 
dat wie een computer heeft, inmiddels weet waar hij of zij moet zoeken. 
 

Bericht van overlijden 
Woensdag 7 mei j.l. is overleden mevrouw Agaath van Bokhoven - Versteegt op de leeftijd van 79 
jaar. Helaas is ook zij besmet geraakt met corona. De laatste dagen van haar leven konden haar 
kinderen bij haar zijn en in hun bijzijn is ze overleden. Het afscheid heeft inmiddels plaats 
gevonden afgelopen woensdag 13 mei in besloten kring. Mevrouw van Bokhoven heeft de laatste 
jaren van haar leven doorgebracht in verzorgingshuis de Sint - Janshof. Ze was getrouwd met Ton 
van Bokhoven die vorig jaar augustus is overleden. Laten we haar en haar kinderen en 
kleinkinderen gedenken in onze gebeden.  
 
‘Want niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf. Wij leven en sterven voor God 
onze Heer, aan Hem behoren wij toe.’ (lied 961 / Romeinen 14, 7-8) 
 

Bloemen 
Ook in de deze tijd zonder kerkdienst gaan er elke week bloemen als groet uit de gemeente naar 
mensen toe. Zondag 3 mei heeft Stephy Storm ze gekregen als groet en bemoediging en zondag 
10 mei waren de bloemen voor Hans van Loenen, onder andere als waardering voor al het werk 
dat hij voor de kerk doet. 
 

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 voor noodhulp door Kerk in Actie. Hulpverleners in gebieden waar het 
toch al moeilijk is, hebben extra ondersteuning nodig vanwege het corona-virus, bijvoorbeeld 
voor beschermingsmiddellen. 
De tweede collecte is voor eredienst en liturgie.  
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 
 

Voedselbank-actie  
Hartelijk dank voor alle goede gaven die gegeven zijn! Er zijn inmiddels heel wat boodschappen 
bij de voedselbank afgeleverd. Daarnaast is er € 245,- bij de diaconie binnengekomen voor 
boodschappen. De diaconie heeft dit bedrag aangevuld tot een bedrag van € 500,-. Met de 
voedselbank is afgesproken dat zij hier zelf inkopen  van doen. Ze kunnen dan precies kopen waar 
op een bepaald moment gebrek aan / vraag naar is. Fijn dat we zo de mensen die het moeilijk 
hebben in deze tijd, kunnen helpen. 
 



En die hulp blijft welkom. 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. 
   

Kerkenraad 

Behalve de kerkdiensten hebben we nog diverse andere zaken besproken. Eén daarvan was de 
mogelijke openstelling van het kerkgebouw. We gaan om te beginnen informeren bij de 
burgerlijke gemeente wat de mogelijkheden zijn en waar we rekening mee moeten houden 
(hygiëne, looproute, éénrichtingsverkeer, aantal mensen bijvoorbeeld). Verder denken we nog na 
over de invulling. Stilte of muziek? De mogelijkheid een kaarsje aan te steken? Gewoon even 
zitten in een gebouw dat voor velen al heel lang vertrouwd is? Kaartjes met een tekst 
beschikbaar stellen? Heeft u ideeën of wensen? Zou u op zondagmiddag een keer even de kerk in 
willen lopen of juist niet? Of beter een ander moment? Ik hoor het graag van u. 
 
En ook voor andere zaken geldt: 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 blij gemaakt kan worden met een telefoontje, even een gesprekje? Geef het 
door alstublieft. Dan kan ik vraag en aanbod bij elkaar brengen.  
 

Tot slot 

Heeft u een bericht of tip voor deze mailing? Laat het weten.  In de bijlagen vind u behalve de 
liturgie van komende zondag  ook een overdenking. Die is deze keer niet van mijn hand. Ik kreeg 
hem deze week via de mail van een collega en omdat ik denk dat wat zij schrijft voor veel mensen 
herkenbaar is, wil ik haar gedachten graag met u delen.  https://margahaas.nl/mijn-leven-is-een-
loflied/ 
 
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. 
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