
Protestantse Gemeente Vlijmen 
Mailing nr. 11 - vrijdag 29 mei 2020 

 
Ik heb opnieuw de nodige praktische informatie voor u en een heel aantal bijlagen. Een open deur, 
maar ik zou zeggen: lees / bekijk wat u de moeite waard vindt. In de bijlagen vindt u behalve de 
liturgie en een liedblad voor zondag, ook informatie en een liturgie bij de dienst in Den Bosch. 
Verder een Pinkstergroet van mijn hand en één van de classispredikant. 
 

Zondag 31 mei – Pinksteren 
Kerkgebouw nog steeds dicht helaas. 
Bij sommige mensen is wat verwarring ontstaan naar aanleiding van de Pinkstergroet die de 
kerkenraad heeft rond gestuurd. Op die groet is helaas het woordje ‘online’ uit de tekst 
weggevallen. Voor alle duidelijkheid: er is deze zondag nog geen dienst mogelijk in ons 
kerkgebouw.  
 
Online kerkdienst vanuit Protestantse Gemeente Vlijmen 
Deze zondag is er nog meer keus dan anders. U kunt via de website een dienst vanuit ons eigen 
kerkgebouw meevieren / volgen. Als we die net als met Pasen zoveel mogelijk allemaal tegelijk 
zondagochtend om 10.00 uur kijken in de wetenschap dat anderen dat ook doen, zijn we op die 
manier toch een beetje met elkaar verbonden. In de bijlagen vindt u de liturgie en voor wie thuis 
geen Liedboek heeft ook een blad met liederen. 
https://www.protestantsekerkvlijmen.nl/ 
 
Den Bosch – Jazz-dienst 
Verder is er om 12.00 uur vanuit den Bosch een bijzondere dienst. Meer informatie hierover en de 
liturgie vindt u in de bijlagen. In deze online-viering  gaan voor ds. Erica Scheenstra en ds. Marloes 
Meijer.  De liturgie is ook te vinden op 
https://s-hertogenbosch.protestantsekerk.net/liturgie_komende_zondag/ 
De uitzendiging van deze dienst 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 
 
Youtube-filmpjes 
Het filmpje uit de dienst van Hemelvaartsdag, met het liedje ‘Samen’ van Elly & Rikkert  is terug te 
zien op https://www.youtube.com/watch?v=tn4uGOdcrsw 
Het filmpje uit de dienst van Pinksteren over Pastoor de Zwart is te zien op  
https://www.youtube.com/watch?v=6LaUt3EzgMQ 
 
Ideeën voor kinderen en jongeren (en iedereen die het leuk vindt) 
Op de website van de Protestantse Kerk staan allerlei leuke suggesties om thuis zelf Pinksteren te 
vieren. Ben je benieuwd? Kijk op 
https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/pinksteren-de-heilige-geest-komt/ 
 
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.  
 
Televisie 
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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) 
Deze 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. 
 

Bloemen 
Ook in de deze tijd zonder kerkdienst gaan er elke week bloemen als groet uit de gemeente naar 
mensen toe. Zondag 24 mei waren ze voor familie Kouwenberg. 
 

Collectes 
En als elke week graag uw aandacht voor de collectes.  
De diaconale collecte is voor de Christelijke kerk en de theologische school  in Marokko en de 
kerkrentmeester collecte is de eigen kerk. Het werk in de gemeente gaat door en dat kan nog 
steeds niet zonder uw financiële steun.   
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 diaconale collecte 
In Marokko is het niet toegestaan om christen te zijn, behalve voor niet-Marokkanen. Steeds meer 
migranten willen via de woestijn en Marokko Europa bereiken, maar stranden in dit Noord-
Afrikaanse land. Velen zijn christen. Ook komen steeds meer christenen uit andere Afrikaanse 
landen in Marokko studeren. Hierdoor groeit de kerk in Marokko. Deze kerk leidt predikanten en 
leken op, bevordert de dialoog tussen verschillende religies en culturen en biedt hulp aan 
gestrande migranten die, vaak slachtoffer van mensenhandel, getraumatiseerd en totaal berooid 
zijn. Kerk in Actie steunt dit werk. www.kerkinactie.nl/kerkmarokko 
 

Voedselbank-actie  
Deze actie gaat gewoon door. Voor de complete informatie verwijs ik u naar de mailing van 15 mei 
en / of de website. 
 

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.   
Op de website van de kerk zijn alle mailings en de nodige ander informatie terug te vinden. 
https://www.protestantsekerkvlijmen.nl/ 
 
Vrede en alle goeds en gezondheid toegewenst, 
Gezegende Pinksterdagen! 
Hartelijke groeten, Margo Trapman 
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