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Ook deze week heb ik weer de nodige informatie voor u verzameld.  Het bericht over de kerkdiensten in 
juli en augustus is nogal uitgebreid, daarom stuur ik dat als aparte bijlage mee. Dat leek me 
overzichtelijker. 
Nu het leven voorzichtig toch weer iets meer zijn gewone loop hervat en de zomertijd in aantocht is, heb ik 
in overleg met de kerkenraad besloten om de frequentie van de nieuwsbrief terug te brengen naar 1x per 
14 dagen. Mocht er tussentijds toch reden zijn tot een extra bericht, dan kan dat altijd nog. 
 

Zondag 7 en 14 juni 
Zondag 7 juni gaan voor ds. Udo Doedens en ds. Pieter Molenaar.  Zondag 14 juni gaan voor ds. Erica 
Scheenstra en ds. Ruud Stiemer. In die dienst zullen voor Den Bosch nieuwe ambtsdragers bevestigd 
worden. 
Voor beide diensten geldt dat ze om 10.00 uur beginnen en dat de liturgie te vinden is op 
https://s-hertogenbosch.protestantsekerk.net/liturgie_komende_zondag/ 
De liturgie voor 7 juni kunt u ook in de bijlagen vinden. 
De uitzending 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 
 
Daarnaast zijn er zoals elke week via internet weer vele andere mogelijkheden om een dienst te volgen. 

Eén van die mogelijkheden is om de dienst van 7 juni te zien en luisteren waarin ik zelf voorga. Dit kan via 

http://kerkopzuilen.nl/kerkdiensten/online-viering/ (de dienst is ook achteraf nog te volgen) Ik zou deze 

dienst voorgaan in Utrecht en dit is een online-viering geworden. Kerk op Zuilen, de Oranjekapel in 

Utrecht, is de wijkgemeente waar ik in mijn studententijd bij betrokken was en al heel lang af en toe nog 

eens voorga. 

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) 
 

Bloemen 
Met Pinksteren zijn er door een samenloop van omstandigheden geen bloemen bij iemand gebracht. 
 

Collectes 
En als elke week graag uw aandacht voor de collectes.  
De diaconale collecte is voor het PKN project voor dorpskerken  en de kerkrentmeester collecte is voor de 
eigen kerk. Het werk in de gemeente gaat door en dat kan 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 

 
De kerkdiensten in de maanden juli en augustus 

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


Zie bijlage. 
 

Bericht van overlijden 
Op woensdag 3 juni is overleden Nel Jonker – Banis op de leeftijd van 82 jaar. De crematie is woensdag 10 
juni om 11.00 uur in crematorium Maaslanden, Abt van Engelenlaan 1, 5253 VN Nieuwkuijk. Gelegenheid 
tot afscheid nemen en condoleren kan op zondag 7 juni van 11.30 uur tot 12.15 uur op dezelfde locatie. 
De crematie is in besloten kring vanwege het maximum aantal van 30 mensen. Mocht iemand toch graag 
bij de crematie aanwezig zijn en niet persoonlijk daarvoor een uitnodiging hebben ontvangen, neem dan 
even contact op met mij. In overleg met de familie is er mogelijk plaats voor een paar mensen uit de kerk. 
 

Gedenken wij het leven van Nel Jonker - Banis. Want niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor 
zichzelf, wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe. (lied 961 / Rom. 14, 7-8) 
 

Bericht uit kerkenraad  
Kees van der Velden heeft ons laten weten dat hij gaat verhuizen en Vlijmen verlaat. Wij zullen hem zeker 
gaan missen en zijn vertrek geeft een vacature in de diaconie. Mocht u interesse hebben in deze vacature, 
iemand weten die mogelijk geschikt is om werkzaamheden van Kees over te nemen of meer willen weten 
over de taken waarvoor vervanging nodig is, neem dan contact op met iemand van de kerkenraad. We 
hopen tijdig vervanging te kunnen vinden, zodat Kees nog in de gelegenheid is zijn opvolging in te werken. 
 

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. 
 

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? Laat het me weten alstublieft. Dan kan 
ik vraag en aanbod bij elkaar brengen.  
 
Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, 
gezondheid, vrede en alle goeds gewenst, 
Gods zegen voor u allen, 
 
ds. Margo Trapman 
 


