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Mailing nr. 17 - vrijdag 14 augustus 2020
Ik ben weer aan de slag na een heerlijke vakantie in eigen huis en tuin en directe omgeving.
Er is nog niet zo heel veel nieuws te melden doordat het nog volop vakantie-tijd is.
Zondag 16 augustus
Ik mag zelf voorgaan in de dienst en hoop ik een heel aantal van u te zien / begroeten. De
zang zal deze dienst door Karin en Erik verzorgd worden. De lezingen zijn uit 2 Koningen 4, 817 en Matteüs 15, 21-28. Jacques van den Dool zal het orgel bespelen. De orde van dienst
stuur ik als bijlage mee.
Aanmelden
Een vriendelijk doch dringend verzoek om u zoveel als mogelijk is van tevoren aan te
melden. Dan weten de koster en anderen met hoeveel mensen ze rekening moeten houden
en hoeven niet alsnog zondag bij de ingang namen genoteerd te worden. Bij voorkeur via
naardekerk@protestantsekerkvlijmen.nl Of u belt naar Hanneke Steetskamp (tel. 06 248
335 65).
Graag uw naam en het aantal personen vermelden. Alvast bedankt!
Afstand houden
Ook in en rond de kerk dienen we zoveel mogelijk anderhalve meter afstand tot elkaar te
houden. Het verzoek is hier zelf ook op te letten. Dus bijvoorbeeld als u binnenkomt niet vlak
achter iemand anders gaan staan.
Als er meerdere mensen tegelijk aankomen voor de dienst, ga dan niet allemaal in de toren
staan, want dan lukt het niet goed om afstand te houden. Wacht even op het plein of als u
met de auto bent, in uw auto, tot de koster u komt halen.
Na afloop van de dienst is het verzoek om ook dan echt goed op te letten op de onderlinge
afstand. Eerst de achterste rij weg en zo verder en niet vast in het gangpad gaan staan.
Thuis meevieren
Kunt u of durft u niet naar de kerk te komen? Als alles goed gaat is er deze zondag weer een
livestream. Op https://www.protestantsekerkvlijmen.nl/ kunt u de benodigde informatie
vinden en de link naar de uitzending zal daar ook geplaatst worden. Hier kunt u ook achteraf
nog de dienst terug kijken / luisteren.
Kinderen
Vanwege de zomervakantie is er geen kinderkerk of crèche.

Zondagen dat er geen dienst in ons eigen gebouw is
Voor deze zondagen blijft u aangewezen op het aanbod dat er is op internet en televisie.
De live-stream vanuit Den Bosch wordt voortgezet. De dienst is te volgen via
https://www.youtube.com/c/Korterinkbroadcast/live
Ook zijn de diensten te volgen via de website van kerkdienst gemist:
https://kerkdienstgemist.nl/stations/1175/events/recording/158546880001175
De liturgie is op de website van Den Bosch te vinden.
https://s-hertogenbosch.protestantsekerk.net/liturgie_komende_zondag/
Daarnaast zijn er zoals elke week via internet weer vele andere mogelijkheden om een
dienst te volgen. Onder andere de corona-vieringen vanuit Tilburg gaan gewoon door.
Verder is er behalve https://kerkdienstgemist.nl/ ook nog https://www.kerkomroep.nl/#/
voor een groot aanbod aan diensten.
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/
Voorbeden
Als er iets of iemand is, die zondag in het gebed genoemd mag worden, laat het me even
weten.
Koffie en thee na de dienst en samen zingen
Als het niet regent, en dat is nog even spannend, bent u van harte uitgenodigd om allemaal
na de kerkdienst in de tuin nog een kopje koffie of thee te drinken. Ook dan geldt: afstand
houden!
En als we dan toch lekker buiten zijn, wil ik graag samen met u een lied zingen, waarbij we
voor de zekerheid nog iets verder uit elkaar gaan staan. Dan kunnen we voor het eerst in
lange tijd weer een keer samen zingen. Dit mede op verzoek van verschillende kerkgangers
die net als ik het samen zingen missen. We zingen ‘Loof overal, loof al wat adem heeft’. Dit
lied is zo bekend dat er geen orgelbegeleiding nodig is. Ik zorg dat het afgedrukt wordt op
losse blaadjes.

Bloemen
De bloemen van zondag 2 augustus gingen naar mw. Van Kapel en 9 augustus zijn de
bloemen bij familie Van Veen gebracht als groet en bemoediging uit de gemeente.

Bericht van overlijden
Maandag 3 augustus is overleden in de leeftijd van 83 jaar Franziska Stephanie (Stephy)
Storm – van den Ende. Het afscheid was maandag 10 augustus in crematorium Maaslanden.

Zondag 9 augustus is er in de kerkdienst een moment van stilte geweest ter gedachtenis aan
Stephy Storm.

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 is 16 augustus bestemd voor de Diaconie (Kerk in Actie). Deze collecte is
ter ondersteuning van de Presbyteriaanse Kerk in Rwanda, die werkt aan verzoening tussen
de verschillende bevolkingsgroepen en om met elkaar landbouwmethoden te verbeteren.
Op 23 augustus is de 1e collecte voor Diaconie, noodhulp Corona Kerk in Actie.
De 2e collecte is voor het werk in de gemeente en de 3e collecte is voor onderhoud Kerk en
Pastorie. Het werk in de gemeente gaat door en dat kan niet zonder uw financiële steun.
Alle collectes van harte bij u aanbevolen.
Als u niet naar de kerk kunt komen/ voor de zondagen dat er geen dienst is, kunt u uw
bijdrage overmaken op
- het college van kerkrentmeesters NL64 RABO 0154 795674
- de diaconale raad NL79 RABO 0136 503144

Noodhulp Kerk in Actie voor Beiroet
Na de verwoestende explosie afgelopen week en alle problemen die er al waren, is er nu
dringend hulp nodig voor de slachtoffers / alle burgers van Beiroet. Zondag zullen wij hen in
de gebeden gedenken / noemen. Kerk in Actie is noodhulp gestart via het internationale
kerkelijk netwerk en via de eigen partners ter plekke. Uw steun voor Libanon is zeer hard
nodig! Voor meer informatie en om deze actie met een gift te steunen, kijk op
www.kerkinactie.nl/libanon en dit is het bankrekeningnummer: NL89 ABNA 0457 457 457
t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. 'Hulp slachtoffers Beiroet'.
Ik verwacht dat onze eigen diaconie hier ook aandacht aan zal besteden middels een gift en/
of collecte maar op moment van schrijven heb ik hierover nog geen bericht.

Tot slot
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande? Neem gerust contact
met mij op. Over iets anders mag natuurlijk ook.

Met een hartelijke groet,
gezondheid, vrede en alle goeds,
Gods zegen voor u allen, ds. Margo Trapman

