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Kerkdiensten - Online 
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. 

 
Vrijdag 2 april – Goede Vrijdag 
aanvang dienst 19.30 uur 
We lezen over het lijden en sterven van Jezus zoals Marcus dat vertelt. Marcus 14, 32- 15, 47 
Voorganger ds. Margo Trapman 
 

Zondag 4 april – PASEN 
Lezen Jesaja 25, 6-9 en Marcus 16, 1-15 
Voorganger ds Margo Trapman 
 
Vraag bij de dienst: Hoe vier jij dit jaar Pasen? Wat is voor jou het belangrijkste aan Paasfeest? 
De kinderen mogen reageren, maar grote mensen ook,  ik heb mijn telefoon bij de hand tijdens de dienst.  
 
Eieren zoeken 
De leiding van de kinderkerk organiseert een gezellige activiteit op Paasmorgen. De kinderen zijn deze 
zondag om 11.30 uur met hun ouders welkom in de tuin om eieren te zoeken en een spel te doen. 
(natuurlijk wel met inachtneming van de regels waar we ons aan moeten houden) 
 

Zondag 11 april – Tweede zondag van Pasen  

(zondag ‘Quasi modi geniti’, ‘Als pasgeboren kinderen’ 1 Pt 2, 2) 
Voorganger ds. W.P. van der Aa 
 

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, kunt een bericht sturen via het 
contactformulier op deze website of één van de leden van de kerkenraad bellen. 
 

Bloemen 
Zondag 28 maart gingen de bloemen naar mw. Cahuzak als groet en bemoediging uit de gemeente.  
 

Collectes 
De diaconale collecte is zondag 4 april voor Kerk in Actie, Paascollecte ten behoeve van een project in 
Pretoria, Zuid-Afrika voor de begeleiding en ondersteuning van jongeren. 
De diaconale collecte is zondag 11 april voor het werk van de eigen 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! 
 

Ditigale ontmoeting na de dienst 
Koffie of thee drinken bij de laptop  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.) 
 

Voedselbank 
Hartelijk dank voor alle goede gaven voor de voedselbank. Wie bij wil dragen: 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 alles 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. 
 

De wandel-appgroep 
Nog niet aangemeld? Het kan nog!  stuur een bericht via het contactformulier op deze website 
 

Open tuinen op zondag 11 april 
Gaat u zondagmiddag een wandeling maken? 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. 
 
Wilt u deze berichten niet meer ontvangen? Een kort berichtje is voldoende. 
 

Ik wens u goede, gezegende Paasdagen! 
Met een hartelijke groet, gezondheid, vrede en alle goeds, 
ds. Margo Trapman 


