Protestantse Gemeente Vlijmen
Mailing nr. 16 - vrijdag 31 juli 2020
Vakantie ds. Margo Trapman t/m 9 augustus
Onze predikant Margo Trapman geniet van haar vakantie, daarom wordt dit bericht deze
keer door een aantal kerkenraadsleden verzorgd. Vanaf 1 t/m 9 augustus kunt u in geval van
nood contact opnemen met Hanneke Steetskamp (tel. 06 248 335 65).

Informatie bij / over de kerkdiensten
Zondag 2 augustus is er geen dienst in onze kerk. Op zondag 9 augustus gaat ds. A. Rooze uit
Tilburg voor. Ook op 16 augustus zal er weer dienst zijn in onze kerk, maar daarover meer in
de volgende nieuwsbrief die op 14 augustus gestuurd zal worden.
Zoals overal gelden ook in de kerk (en natuurlijk ook op het plein) de basisregels waarmee
we sinds enige tijd leven. Dus regelmatig handen wassen, geen handen schudden,
anderhalve meter afstand houden, thuis blijven bij klachten als u niet getest bent. Verder is
het verzoek om de aanwijzingen op te volgen van de mensen die u welkom heten bij
binnenkomst.
Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen is het prettig als u zich van tevoren aanmeldt.
(Deze gegevens worden op een veilige plek een aantal weken bewaard en dan vernietigd)
Bent u vergeten om u aan te melden en wilt u toch naar de kerk? Gewoon komen, er is een
zeer goede kans dat u er nog bij past.
Aanmelden en voorbeden
Bij voorkeur via naardekerk@protestantsekerkvlijmen.nl
U kunt ook bellen naar Hanneke Steetskamp (tel. 06 248 335 65). Graag uw naam en het
aantal personen vermelden. Heeft u voorbeden die u graag op zondag 9 augustus genoemd
wilt hebben, dan kunt u ze ook via dit mailadres doorgeven.
Thuis meevieren
Kunt u of durft u niet naar de kerk te komen? Dan kunt u thuis de dienst vanaf maandag
beluisteren/meevieren. Op de welkom-pagina van de website
https://www.protestantsekerkvlijmen.nl/ kunt u de benodigde informatie vinden en de link
naar de opname. Door vakanties is er geen mogelijkheid om de dienst live uit te zenden met
beeld. Op 16 augustus proberen wij dat weer te realiseren.
In de bijlage vind u de orde van dienst die ds. Rooze al gestuurd heeft.
Kinderen
Er is tijdelijk geen kinderkerk.

Tip
Wilt u, als er in onze kerk geen dienst is, toch graag een dienst in de buurt bijwonen?
In Heusden is elke zondag dienst om 10.00 uur. Er is genoeg plaats, maar u moet wel van te
voren aanmelden. Zie https://pgheusden.nl/.

Bloemen
De bloemen van zondag 19 juli gingen als groet van de gemeente naar Guus en Anuschka
Eijkelenboom. De bloemen van zondag 26 juli zijn bij mw. Stephy Storm gebracht, die in het
hospice in Waalwijk is opgenomen. Wie een kaartje naar haar wil sturen:
Hospice Francinus de Wind, Kamer 3, Eikendonklaan 4, 5143 NG Waalwijk.
Onverwacht werd mw. Kiek van Kapel met zeer ernstige klachten opgenomen in het JBZ.
Gelukkig is zij inmiddels weer opgeknapt en hoopt 5 augustus a.s. weer thuis te komen.
Ook hier is een kaartje welkom, haar adres is Kuyperlaan 47, 5252 BR Vlijmen.

Collectes
En als elke week graag uw aandacht voor de collectes. De zondagen dat er kerkdienst is,
zullen er bij de uitgang schalen staan voor de collecte.
De eerste collecte zou 2 augustus bestemd zijn voor de Diaconie (noodhulp Corona Kerk in
Actie) en de 2e voor Eredienst en liturgie.
Op 9 augustus is de 1e collecte voor Diaconie (lokale diaconie) en de 2e voor het Kerkenwerk.
De 3e collecte is voor onderhoud Kerk en Pastorie. Het werk in de gemeente gaat door en
dat kan niet zonder uw financiële steun. Van harte bij u aanbevolen.
Als u niet naar de kerk kunt komen, kunt u uw bijdrage overmaken op
- het college van kerkrentmeesters NL64 RABO 0154 795674
- de diaconale raad NL79 RABO 0136 503144
Voor u allen een goede periode gewenst deze komende weken en we hopen elkaar weer
snel te zien of te horen.
Met vriendelijke groeten,
Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Vlijmen
Corels de Vin, Hans van Loenen en Hanneke Steetskamp
www.protestantsekerkvlijmen.nl

