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Vanwege de nieuwe situatie waarin we deze week terecht gekomen zijn en omdat ik een bericht van 
overlijden voor u heb, ontvangt u dit bericht een dag eerder dan aangekondigd. 
U heeft ongetwijfeld kennis genomen van de nieuwe maatregelen inclusief het bericht dat kerken open 
mogen blijven. Dat laatste werd al snel gevolgd door het advies om zoveel mogelijk online diensten te 
houden en zo min mogelijk fysiek. 

 
Online diensten de komende weken 
Naar aanleiding van dit alles heeft de kerkenraad gisteren overleg gehad en is besloten dat zolang deze 
lock-down duurt de diensten online-vieringen zullen zijn. Mensen die thuis geen internet hebben, mogen 
wel naar de kerk komen en natuurlijk de mensen die een taak hebben.  
We hebben goede hoop dat het de komende weken lukt om alle vieringen online vanuit ons eigen 
kerkgebouw doorgang te laten vinden. Mocht dat een keer niet het geval zijn, dan krijgt u bericht en kunt u 
online naar Den Bosch, Heusden, Tilburg of een andere plaats naar keuze uitwijken. 

 
Waarom dit besluit 
De kerkenraad heeft verschillende afwegingen gehad bij dit besluit: onze maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en onze zorg voor elkaar zijn daarbij het belangrijkst. We willen niet het risico nemen 
dat de kerk een bron van besmetting wordt, nu het aantal besmettingen zo hoog ligt en daarmee het risico 
op besmetting groter is geworden.  
Omdat ons kerkgebouw niet zo heel groot is, is het bovendien niet mogelijk om 30 bezoekers extra ver uit 
elkaar te zetten of extra brede looppaden aan te houden, wat zeker nu beter zou zijn. Naast deze 
afwegingen willen we ook niet dat mensen van buiten de kerk zich afvragen waarom zij allerlei dingen die 
ze waardevol vinden, niet mogen doen en wij wel naar de kerk mogen. 
Wij hopen en vertrouwen erop dat u begrip heeft voor deze afwegingen. 
 

Zondag 20 december – Vierde Advent 
Voorganger is ds. Boom uit ’s Gravenmoer 

Donderdag 24 december – Kerstnacht  
22.00 uur dienst, ds Margo Trapman 

Vrijdag 25 december – Eerste kerstdag  
10.00 uur dienst, ds. Margo Trapman 

Zondag 27 december 
Voorganger ds. Van der Aa 

 

Aanmelden, mondkapjes en richtlijnen zijn in deze nieuwe situatie even van de baan.  
De orde van dienst zal van te voren op de website geplaatst worden zodat u thuis de liederen en 
bijbellezingen op kunt zoeken als u dat wilt. 
 

Kinderen 
Er moeten nog wat dingen afgestemd worden, maar we willen in de online-diensten ook aandacht 
besteden aan het Advents-en kerstproject voor de kinderen. Op kerstochtend mogen de kinderen die dat 
willen met de dominee appen. En natuurlijk zijn er de filmpjes bij het Adventsproject op de website en 
hebben alle kinderen aan het begin van de Adventstijd een tas met van alles gekregen om thuis zelf 
hiermee bezig te zijn. 
 
Voorbeden 
Als er iets of iemand is, die zondag in het gebed genoemd mag worden, laat het me even weten. 



 
Bloemen 
De bloemen gingen zondag 13 december naar Roel Vijn als groet en bemoediging uit de gemeente. 
 
Collectes 
- Zondag 20 december is de diaconale collecte voor PKN missionair: om meer mensen kennis te laten 
maken met de kerstboodschap via gratis CD’s, en via websites zoals Zingenindekerk.nl en Korenindekerk.nl 
die door het hele land laagdrempelige kerstconcerten verzorgen.  
- Kerstavond 24 december: Collecte Kinderen in de knel, voor kinderen in Griekse vluchtelingenkampen. 
Help de Griekse Kerk om deze kinderen te helpen. 
- 1e Kerstdag 25 december: Collecte Kinderen in de knel voor kinderen van arme Grieken en vluchtelingen; 
o.a. voedselbonnen, covid beschermingsmiddelen.  
Via partnerorganisaties, zoals de Griekse kerk,  helpt Kerk in Actie vluchtelingen in Griekenland. Bij 
aankomst worden ze welkom geheten, krijgen ze voedsel en water en een pakketje kleding. Ook krijgen ze 
informatie over hun procedure en hulp bij het aanvragen van documenten. Kinderen krijgen les op een 
veilige plek buiten het kamp. Onderwijs geeft kwetsbare kinderen structuur. Waar mogelijk worden 
vluchtelingen geholpen naar een betere plek. 
- Zondag 27 december: Collecte Lokale Diaconie 
De overige collectes zijn als gebruikelijk voor de kerk en voor onderhoud gebouwen. 
U kunt uw bijdrage overmaken op  
- het college van kerkrentmeesters NL64 RABO 0154 795674 
- de diaconale raad NL79 RABO 0136 503144 
Van harte bij u aanbevolen! 
 
 

Bericht van overlijden 
Afgelopen zondag 13 december is overleden Helena Cornelia (Kiek) van Kapel – van der Kaa op de leeftijd 
van 76 jaar. Laten we haar en haar naasten gedenken in onze gebeden. De afscheidsdienst is op zaterdag 
19 december om 10.30 uur in de Protestantse kerk te Vlijmen. U kunt deze dienst thuis volgen via de live-
stream https://www.protestantsekerkvlijmen.nl/video-opname-kerkdiensten/ 
 

Kinderkerstfeest zondag 20 december 
Omdat een gezinsdienst op eerste kerstdag veel te druk zou worden, was al gekozen voor een apart 
kinderkerstfeest samen met Focolare. Omdat Focolare een landelijke beweging is, zou dit kinderkerstfeest 
voor een belangrijk deel al een online-activiteit worden. Daardoor waren een paar kleine aanpassingen  
genoeg om dit feest gewoon door te laten gaan. Er zullen nu ter plaatse  nog minder kinderen en ouders 
aanwezig zijn. 
Maar, iedereen die dat leuk vindt, kan online met de kinderen meevieren! Thuis op de bank met drinken 
en wat lekkers. Van harte uitgenodigd. 
Het begint om 14.00 uur en u komt er via deze link: 
https://sites.google.com/view/marienkroon-live/home 
   

Tot slot 
Voor alle overige berichten verwijs ik u graag naar het vorige bericht, van 11 december. 
 

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande? Neem gerust contact met mij of met 
iemand anders van de kerkenraad op. Over iets anders mag natuurlijk  ook. 
 
Wilt u deze berichten niet meer ontvangen? Een kort berichtje is voldoende. 
 

Met een hartelijke groet, gezondheid, vrede en alle goeds, 
gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling toegewenst,  
ds. Margo Trapman 

https://www.protestantsekerkvlijmen.nl/video-opname-kerkdiensten/
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