
  Protestantse Gemeente Vlijmen 
Mailing nr. 35 - vrijdag 26 maart 2021 

 

Deze mailing is voor 1 week. Volgende week hoop ik weer een bericht te sturen voor Pasen.  

 
Nog even alleen online-kerkdiensten 
Wie had dat kunnen denken, dat we twee jaar op rij niet samen in de kerk Pasen kunnen vieren. Toch is het 
zo.  
Besloten is om ook de komende weken de diensten alleen online te houden omdat we met veel ouderen 
en mensen met een kwetsbare gezondheid te maken hebben in onze gemeente en het aantal corona-
besmettingen de laatste weken behoorlijk is gestegen.  
Nu steeds meer mensen gevaccineerd worden, hebben we goede hoop dat er in de loop van de komende 
maanden meer mogelijk wordt. Als dat zo is, zullen we u daarover natuurlijk op tijd informeren. Wij hopen 
dat u onze afweging kunt begrijpen en nog even vol wilt houden tot betere tijden. Ondertussen bent u van 
harte welkom bij de online-diensten. En ondanks alles of misschien juist nu wel mogen we Pasen vieren. 
Opstaan ten leven, nieuwe toekomst, hoop en verwachting ook voor ons in deze tijd. 
 
Mensen zonder internet zijn en blijven welkom in de kerk. 
Wie de dienst achteraf kijkt: ongeveer de eerste 15 á 20 minuten van de opname kan overgeslagen 
worden. De streaming staat dan al wel aan, maar de dienst is nog niet begonnen. 
 

Zondag 28 maart – 6e zondag van de 40dagentijd 
Lezing Marcus 11, 1-11 en Marcus 14, 3-9 
Voorganger ds. Marloes Meijer uit Engelen 
 

Donderdag 1 april – Witte Donderdag, aanvang dienst 19.30 uur 
Lezing Exodus 12, 15-20 en Marcus 14, 12-32 
Voorganger ds. Margo Trapman 
 
Bij zondag 28 maart is er voor de kinderen op de website een filmpje te vinden bij de verhalen van deze 
zondag:  https://www.protestantsekerkvlijmen.nl/28-maart-2021/ 

 

Kaars aansteken 
Aan het begin van de dienst, na de mededelingen zal de ouderling de kaarsen op de Avondmaalstafel 
aansteken. Als teken van verbondenheid met elkaar en als teken van Gods aanwezigheid in de kerk en bij 
ieder thuis, kan ieder die dat wil dan ook zelf thuis een kaars aansteken. 

 
Voorbeden 
Als er iets of iemand is, die zondag in het gebed genoemd mag worden, laat het me even weten, dan geef 
ik het door. (niet voor zondag 11 april, dan heb ik vakantie, neem voor die zondag met iemand anders van 
de kerkenraad contact op) 
 

Bloemen 
Zondag 14 maart gingen de bloemen naar fam. Nagtegaal  en zondag 21 maart naar fam. Finck als groet en 
bemoediging uit de gemeente.  
 

Collectes 
De diaconale collecte is zondag 28 maart voor Kerk in Actie, 40-dagentijd, voor Jong Protestant 
Donderdag 1 april is de diaconale collecte voor de voedselbank 

Uitgebreidere informatie vind u op de website kerkinactie.nl/40dagentijd 

https://www.protestantsekerkvlijmen.nl/28-maart-2021/


 
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! 
 

Ditigale ontmoeting na de dienst 
Koffie of thee drinken bij de laptop. Even napraten over de dienst en wat er verder aan de orde komt. Van 
harte aanbevolen.  WEL op zondag 28 maart, NIET op zondag 4 en 11 april, daarna pakken we de draad 
weer op. 

 
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. (Verjaardagen en adressen mogen 
alleen vermeld worden als ik daar toestemming voor krijg.) 
 

Volwassenen jarig, zieken en jubilea 
 Lief en leed delen 
Vanwege de privacywetgeving kunnen we niet makkelijk verjaardagen in het kerkblad opnemen omdat het 
een gezamenlijk kerkblad is. Ditzelfde geldt voor jubilea en zieken. Omdat deze mailing alleen aan 
kerkleden verspreid wordt, biedt dat meer mogelijkheden voor het opnemen van berichten over 
gemeenteleden. De kerkenraad heeft daarom besloten dat wie dat wil verjaardag, jubileum, ziekte (geen 
details) kan doorgeven. Zo kunnen we lief en leed met elkaar delen en daarin met elkaar meeleven. 
Zelf doorgeven is misschien een beetje wennen want veel mensen zijn niet gewoon voor zichzelf aandacht 
te vragen maar vanwege de benodigde toestemming is dit de meest praktische werkwijze. Schroom niet, 
meldt uw verjaardag, jubileum, dat u ziek bent of iets anders (en adres!), dan kunnen we elkaar een kaartje 
sturen. Hoe meer mensen meedoen, hoe mooier!  

 
Voedselbank 
Bij de voordeur van de pastorie staat een krat waarin u houdbare etenswaar voor de voedselbank kunt 
doen. Deze krat wordt regelmatig leeg gemaakt.  De diaconie zorgt dat uw goede gaven naar de 
voedselbank gebracht worden. 
Ben u niet in de gelegenheid om iets af te geven bij de pastorie voor de voedselbank maar wilt u wel 
meedoen aan deze actie? U kunt een gift aan diaconie overmaken ovv ‘voedselbank’. Van uw bijdrage 
zullen dan boodschappen voor de voedselbank gedaan worden.  NL 79 RABO 013650 3144 tnv Diaconie 
Protestantse Kerk Vlijmen. 
Hartelijk dank voor uw bijdrage! 
 

De wandel-appgroep 
Nog niet aangemeld? Het kan nog steeds!  Stuur een berichtje op 06-1264 6670, aan Eline van Os (Zie ook 
het kerkblad van maart/ april) 
 

Open tuinen op zondag 28 maart 

Gaat u zondagmiddag een wandeling maken? Tussen 14.00 en 16.00 uur bent u welkom in een aantal 
tuinen. Via de mail kunt u bericht krijgen welke tuinen open zijn.   
 
 

Tot slot 



Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van bovenstaande? Laat het mij of met iemand anders van 
de kerkenraad weten. Over iets anders contact opnemen kan natuurlijk  ook. 
 
 

Met een hartelijke groet, gezondheid, vrede en alle goeds, 
ds. Margo Trapman 


