Protestantse Gemeente Vlijmen
Mailing nr. 22 - vrijdag 2 oktober 2020
Vanwege de maatregelen die dinsdag 29 septemter om 18.00 uur zijn ingegaan, deze week alvast
weer een bericht van mijn hand. Als er geen nieuwe bijzonderheden zijn, is er volgende week geen
mailing.

Nieuwe maatregelen – WEL kerkdiensten toegestaan.
Helaas neemt het aantal mensen dat besmet is met corona ernstig toe en zijn er daarom nieuwe
maatregelen van kracht. Er mag veel niet of het wordt ontraden maar er mogen ook nog dingen
wel, bijvoorbeeld kerkdiensten. Dat heeft er onder andere mee te maken dat mensen tijdens een
kerkdienst op een vaste plek zitten op voldoende afstand van elkaar en het heeft er mee te maken
dat er weinig tot geen besmettingen in kerken zijn. Blijkbaar zijn we met en uit zorg voor elkaar in
kerken over het algemeen erg voorzichtig. En dat is goed om te weten. Het is niet alleen fijn om
naar de kerk te komen, het is ook nog veilig.
Gesprekskringen, samen koffie drinken en andere activiteiten is weer een ander verhaal, dat alles
wordt in ieder geval voor de komende 3 weken ontraden.
Zondag 4 oktober – doopdienst
Wel dienst dus. Voorganger is ds. Margo Trapman. Tess Maria van den Dungen wordt gedoopt.
Zondag 11 oktober
Voorganger is ds. Henk van Tilburg.
Aanmelden
Dit kan nu ook heel makkelijk via de website https://www.protestantsekerkvlijmen.nl/aanmeldenvoor-kerkdienst/
Een mail sturen aan naardekerk@protestantsekerkvlijmen.nl kan ook.
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 de nieuwe maatregelen toch maar liever weer even niet. Voorzangers staan op
voldoende afstand van de gemeente om wel te kunnen blijven zingen.
Zingen
De aangekondigde sing-in op zondag 11 oktober kan NIET doorgaan. Op een later tijdstip hopen
we alsnog een sing-in te organiseren.
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.
En blijf goed voor jezelf en de ander zorgen door bij verkoudheidsklachten thuis te blijven als niet
duidelijk is of deze door corona komen.
U heeft dit inmiddels vast eindeloos vaak gehoord, maar het blijkt soms nuttig om het toch nog
maar weer eens te herhalen.
Thuis meevieren
Zondag 4 oktober is er als techniek en internetverbinding meewerken een live-stream.
Op https://www.protestantsekerkvlijmen.nl/ is verdere informatie en de opname te vinden.

Zondag 11 oktober wordt er na afloop van de dienst een audio-opname op de website gezet.
Kinderen
Er is kinderkerk. Op zondag 4 oktober zijn de kinderen vanaf het begin van de dienst in de kerk
zodat ook zij erbij zijn als Tess gedoopt wordt.
Op zondag 11 oktober starten de kinderen 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 27 september gingen naar fam. Van den Berg – Bart als groet en
bemoediging uit de gemeente.

Collectes
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 diaconale collecte is 11 oktober voor de Stichting Vrienden van het inloopschip te Den Bosch.
Dankzij deze stichting kunnen af en toe extraatjes gedaan worden voor de dak-en thuislozen, zoals
een dagje.
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
Van harte bij u aanbevolen.

Activiteiten bij startzondag.
Deze activiteiten worden vanwege de nieuwe maatregelen uitgesteld. Als er een nieuwe planning
mogelijk is, zal ik u daarover informeren.

Theatervoorstelling Dwars door de bijbel
Of deze voorstelling door kan gaan, is nog even onzeker. Het is even afwachten wat de
ontwikkelingen de komende 3 weken zijn en hoe de maatregelen er eind oktober uitzien. Via deze
mailing zal ik u op de hoogte houden. Als organisatie hopen we dat het door kan gaan. In het
nieuwe kerkblad kunt u meer informatie vinden over de voorstelling en praktische zaken als
aanmelden.

Alternatieve Herfstfair.
Helaas dit jaar geen gewone herftsfair. Maar de organisatie heeft een paar prachtige alternatieven
bedacht. Meer hierover kunt u in het nieuwe kerkblad lezen dat komende week verspreid wordt.
Verder geldt ook hiervoor eigenlijk hetzelfde als voor de theatervoorstelling: hopelijk kunnen de
alternatieven doorgaan, maar op dit moment is dat onzeker. In ieder geval de verkoop van
bestellingen zal mogelijk zijn. Als er plannen aangepast moeten worden, zal ik u hierover
informeren via deze mailing.

Digitale ontmoetingen
Wat ik graag wil weten: zijn er mensen die graag een gespreksgroep of ontmoeting digitaal willen,
via Skype of Zoom? Ik weet van verschillende kerken waar bijvoorbeeld op zondagochtend digitaal
koffie drinken was in het voorjaar. Zulke digitale afspraken zouden we in de komende periode hier
ook kunnen organiseren als er belangstelling voor is. (hoeft niet op zondagochtend, tijdstip kan in
overleg vastgesteld worden)

Brief classispredikant
Ik heb voor wie geïnteresseerd is 2 brieven van de classispredikant: één van kort voor de
maatregelen ingingen en één naar aanleiding van de nieuwe situatie.

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 krijgen. We hopen dat u mee wilt doen.
Ouders die dit een leuk idee vinden, kunnen hun kind bij mij aanmelden.

Tot slot
De volgende mailing wordt vrijdag 16 oktober verzonden tenzij er een aanleiding is om u volgende
week alweer te informeren. Als u een bericht heeft, kunt u dat uiterlijk donderdagavond 15
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

