
Protestantse Gemeente Vlijmen 

Mailing nr. 10 - vrijdag 22 mei 2020 

De tiende mailing alweer. Ik heb deze keer niet heel veel berichten voor u maar wel een 
aantal bijlagen: de liturgie voor komende zondag, een brief voor de classispredikant en een 
gebed dat ik een tijdje terug van iemand kreeg. Alweer geen meditatie van mijn hand. Daar 
ben ik niet aan toe gekomen vanwege verschillende andere werkzaamheden. Gelukkig is er 
zowel op televisie als via internet een ruim aanbod aan programma’s en diensten om toch 
een beetje geïnspireerd te blijven.  
 

Zondag 24 mei 
In de gezamenlijke online-viering in Den Bosch gaan komende zondag voor ds. Udo Doedens 
en ds. Erica Scheenstra. De dienst begint om 10.00 uur. De liturgie is in de bijlagen bij dit 
bericht te vinden en 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.  
   

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) 
 

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 17 mei waren ze voor familie Van den Berg - Bart. 
 

Collectes 

En als elke week graag uw aandacht voor de collectes.  

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


De diaconale collecte is voor werelddiaconaat 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 
   

Voedselbank-actie  
Deze actie gaat gewoon door. Voor de complete informatie verwijs ik u naar de mailing van 
vorige week 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, 
Gods zegen voor u allen, 
hartelijke groeten, Margo Trapman 
 

https://www.protestantsekerkvlijmen.nl/

