Protestantse Gemeente Vlijmen
Mailing nr. 21 - vrijdag 25 september 2020
Zondag 27 september
Voorganger is ds. Gierkink van Geerenstein.
Zondag 4 oktober - doopdienst
Voorganger is Margo Trapman. De doop zal bediend worden aan Tess Maria van
den Dungen, dochter van Erik en Laura, zusje van Bram.
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
In het kader van doen wat veilig kan: in de kerk kan iedereen die dat wil, de liederen
zachtjes meeneuriën.

Zingen
Om vast in de agenda te noteren: Als het weer meewerkt, is er zondag 11 oktober
een sing-in in de tuin. Bekende liederen en verzoeknummers zingen onder leiding
van Johan van der Kouwe. Aanvang 14.00 uur.
Welkom!
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 27 september wordt er na afloop van de dienst een audio-opname op de
website gezet.
Zondag 4 oktober is er als het goed is live-stream.
Op https://www.protestantsekerkvlijmen.nl/ is verdere informatie en de opname te
vinden.
Kinderen
Er is 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 kunne
maken. Op zondag 4 oktober zijn ze vanaf het begin van de dienst in de kerk zodat
ook zij erbij zijn als er gedoopt wordt.
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.

Kliederkerk
Op 27 september is er in Drunen weer kliederkerk. De organisatie is een beetje
aangepast zodat ook de kliederkerk op een veilige manier kan plaatsvinden. Het is
als altijd in de aula van kindcentrum Wereldwijs (Beukstraat 13, Drunen), aanvang
13.00 uur. Het thema is deze keer schepping. Per gezin mag 1 volwassene
meekomen. Naar inschatting van de ouders mogen kinderen ook alleen deelnemen.
Aanmelden is verplicht en heel makkelijk: een mailtje
aan kliederkerkdrunen@gmail.com Meer informatie is op hun Facebookpagina te
vinden.

Bloemen
De bloemen van zondag 13 september gingen naar fam. De Vries en 20 september
kregen Eline van Os en Maartje van den Bosch de bloemen.

Bericht van overlijden
Zondag 20 september is overleden op de leeftijd van 80 jaar Sjaan (Bastiaantje
Adriana) van der Kooij, Kees Klerxstraat 23, Vlijmen, echtgenote van Herman van
der Kooij. Het afscheid is vanwege corona alleen voor genodigden en is zaterdag
26/9 in crematorium Maaslanden.

Kinderen jarig
Nu het nog steeds niet mogelijk is om gewoon je verjaardag te vieren, is het leuk als
kinderen die jarig zijn, kaartjes uit de kerk kerk krijgen. We hopen dat u mee wilt
doen.
Ouders die dit een leuk idee vinden, kunnen hun kind bij mij aanmelden.
Maud van Doesburg is bijna jarig: op 28 september. Haar adres is De Savornin
Lohmanstraat 32, 5252 AH Vlijmen.
Maud, alvast van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst!

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
welkom.

Collectes
De diaconale collecte is 27 september voor de Vredesweek, voor ondersteuning van
diverse vredesgroepen in landen waar geweld of burgeroorlog is geweest of nog
gaande is.
De diaconale collecte is 4 oktober voor “Kerk en Israël”, o.a. om de dialoog met
Joodse gemeenschappen te faciliteren, uitgave blad kerk&Israël, samenwerking
tegen anti-semitisme.
De overige collectes zijn als gebruikelijk voor de kerk en voor onderhoud gebouwen.
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

Activiteiten bij startzondag.
In een bijlage bij deze mailing vind u een uitnodiging voor en informatie bij een aantal
activiteiten die er de komende weken zijn bij het thema van de startzondag ‘Goed
leven – bloeien in Gods naam’. De eerste van deze activiteiten is aanstaande
donderdag 1 oktober. Wie wil komen graag zo spoedig mogelijk bij mij aanmelden.

Tot slot
De volgende mailing wordt vrijdag 9 oktober verzonden (tenzij er voor die tijd
dringende berichten zijn). Als u een bericht heeft, kunt u dat uiterlijk donderdagavond
8 oktober aan mij toesturen.
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
-Met vriendelijke groeten, Margo Trapman
Predikant van de Protestantse Gemeente Vlijmen
Grote Kerk 22, 5251 AA Vlijmen
tel.nr. 073 211 19 11 of 06 470 678 94
vrij op donderdag
www.protestantsekerkvlijmen.nl

