Protestantse Gemeente Vlijmen
Mailing nr. 20 - vrijdag 11 september 2020
De kerkenraad heeft besloten dat het voorlopig volstaat om 1x per twee weken een mailing rond
te sturen, tenzij er bijzonderheden te melden zijn, dan stuur ik een kort extra bericht rond. De
volgende mailing wordt dus vrijdag 25 september verzonden. Als u een bericht heeft, kunt u dat
uiterlijk donderdagavond 24 september aan mij toesturen.

Kerkdiensten
Zondag 13 september
Voorganger is ds. C. Nieuwenhuizen uit Oosterhout.
Zondag 20 - Startzondag
We hopen dat het weer meewerkt zodat we deze dienst in de tuin kunnen houden en we met
elkaar kunnen zingen. In het kerkblad van september is meer over deze dienst te lezen. Ik wil
vooral uw aandacht nog eens vragen voor het aanmelden. Als er buiten dienst is, past iedereen in
de tuin, maar dan is het fijn te weten hoeveel stoelen er ongeveer nodig zijn. Als het binnen is, is
het handig om van te voren in te kunnen schatten of er genoeg plaats is. Een tweede dienst
organiseren, zoals ik in het kerkblad schreef, blijkt op teveel bezwaren te stuiten. Wel komt er een
livestream zodat in elk geval iedereen thuis mee kan vieren. Bij mooi weer is er na de dienst koffie
en thee in de tuin.
Van harte welkom en graag tot ziens deze zondag of een ander moment.
Aanmelden
Dit kan 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!
Neuriën
De kerkenraad blijft zoeken naar wat wel mogelijk is binnen de regels waarmee we nu van doen
hebben. En wat wel mogelijk is, is zachtjes mee neuriën in plaats van zingen. Wie wil, mag bij de
liederen zachtjes mee neuriën.
Afstand houden
Ook in en rond de kerk dienen we zoveel mogelijk anderhalve meter afstand tot elkaar te houden.
Het verzoek is en blijft hier zelf ook op te letten.
Thuis meevieren
Zondag 13 september wordt er zo snel mogelijk na afloop van de dienst een audio-opname op de
website geplaatst.
Zondag 20 september is er als het goed is en zoals ik hierboven als schreef een live-stream.
Op https://www.protestantsekerkvlijmen.nl/ is verdere informatie en de opname te vinden.
Kinderen
Er is weer kinderkerk. De kinderen starten om 10.00 uur gelijk met hun eigen programma. Na de
preek komen ze terug zodat ze het laatste deel van de dienst mee kunnen maken.
Fijn als ook de kinderen van tevoren aangemeld worden. Dit kan bij Jacqueline Zwartbol per mail
zwartbol@xs4all.nl of per app 06 27 8810 34

Voorbeden
Als er iets of iemand is, die zondag in het gebed genoemd mag worden, laat het me even weten.

Bloemen
De bloemen van zondag 30 augustus gingen naar dhr Schouten en 6 september naar mw De Vin
als groet en bemoediging uit de gemeente.

Kinderen jarig
Nu het nog steeds niet mogelijk is om gewoon je verjaardag te vieren, is het leuk als kinderen die
jarigzijn, kaartjes uit de kerk krijgen. We hopen dat u mee wilt doen.
Ouders die dit een leuk idee vinden, kunnen hun kind bij mij aanmelden.
Deze keer zijn er geen jarige kinderen te melden.

Kaartje
Edith Cahuzak is voor 4 weken ter observatie opgenomen in het JBZ, afdeling GAAZ, kamer 28.2,
Henri Dunantstraat 1, 5223 GZ ’s-Hertogenbosch. Een kaartje is zeer welkom.

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 13 september bestemd voor JOP, het jeugdwerk van de kerk. Deze collecte is
ter ondersteuning van de ‘Kliederkerk’. Kliederkerk is er voor kinderen in de basisschool-leeftijd en
hun ouders/ begeleiders. Een laagdrempelige manier om over God en geloof te horen.
Op 20 september is de 1e collecte voor Diaconie, voor Kerk in Actie voor de ondersteuning van de
kerken in Srië en omliggende landen, die veel voor de grote stroom vluchtelingen doen. De
opbrengst wordt gebruikt voor collectieve keukens, schoolmaterialen en herbouw van vernielde
gebouwen.
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

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

