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Kerkdiensten  
Zondag 16 mei willen we u vragen om de dienst nog zoveel mogelijk thuis online te volgen. Voor wie graag 
naar de kerk wil komen, zal de deur van de toren open zijn. Welkom! (In de hoop dat niet iedereen tegelijk 
van deze mogelijkheid gebruik maakt) 
 

Pinksteren en erna 

Nu de besmettingscijfers dalen en het aantal mensen met covid in ziekenhuizen afneemt, heeft de 
kerkenraad besloten dat met ingang van zondag 23 mei, Pinksteren er weer 'gewone' diensten worden 
gehouden. U bent dan weer van harte welkom bij de diensten in de kerk bent. 
- maximaal 30 mensen per dienst 
- graag van tevoren aanmelden via naardekerk@protestantsekerkvlijmen.nl 
 
Basisregels 
De basisregels blijven gelden omdat nog niet iedereen gevaccineerd is en omdat ook gevaccineerde 
mensen ziek kunnen worden of corona door kunnen geven ook al is de kans veel kleiner en is de ziekte 
voor hen veel minder heftig.  
Dus:  * anderhalve meter afstand houden  

* handen ontsmetten bij binnenkomst 
* thuisblijven bij klachten die op corona kunnen wijzen (tenzij u getest bent en de uitslag ‘geen 
corona’ is). 
* mondkapje op als u door de kerk loopt. 

Ga voor uzelf na of u het verantwoord vindt om te komen. Voorlopig blijft het ook mogelijk de dienst 
online te volgen. 
Er zal nog even geen gemeentezang zijn. Twee voorzangers zullen de liederen zingen, zoals we dat ook de 
afgelopen periode al gewend waren. 
 
Buiten dienst 
Bij geschikt weer zal er in juni een keer buiten dienst zijn als ik voorga (6 of 27 juni) zodat we samen 
kunnen zingen. Hierover volgt nog bericht. Met Pinksteren lukt het niet om buiten dienst te houden. 
 
De online-kerkdiensten. 
https://www.protestantsekerkvlijmen.nl/video-opname-kerkdiensten/ 
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 16 mei  
Lezen Ezechiel 36 : 16-32 en Handelingen. 1 : 1-9 
Voorganger ds. Boom uit ‘s Gravenmoer 

 

Zondag 23 mei - Pinksteren 
Lezen Genesis 11, 1 – 9 en Handelingen 2, 1 - 14 
Voorganger ds. Margo Trapman 
 
In deze dienst zal Erik Appeldoorn een opdracht en zegen krijgen om als gemeentelid uitvaarten te mogen 
leiden. Zie hieronder en in de bijlage de uitgebreide informatie hierover. 
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Kinderen 
We willen alle kinderen vragen om thuis vast het Rainbowlied 'Feest van Hoop'  te oefenen. 
https://www.youtube.com/watch?v=HYG12gV-xGE  
Hoe de kinderkerk precies ingevuld gaat worden hangt mede van het weer af. Als het droog is, wordt het 
een activiteit in de tuin. 
 

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 
 

Bloemen 
Zondag 2 mei gingen de bloemen naar dhr. Vijn en zondag 9 mei naar mw. Joosten als groet en 
bemoediging uit de gemeente.  
   

Collectes 
De diaconale collecte is zondag 16 mei voor het eigen diaconale werk 
De diaconale collecte is zondag 23 mei voor Kerk in Actie, zending, Egypte 
Voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks. De 
bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap stimuleert kinderen én ouders om dit juist wel te 
doen. 
 
De overige collectes zijn als gebruikelijk voor de kerk en voor onderhoud gebouwen. 
23 mei zullen er schaaltjes in de kerk staan bij de uitgang  voor uw goede gaven. U kunt ook uw bijdrage 
overmaken op  
- het college van kerkrentmeesters NL64 RABO 0154 795674 
- de diaconale raad NL79 RABO 0136 503144 
Van harte bij u aanbevolen! 
   

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 
Alle jarigen, alvast van harte gefeliciteerd.  
 

 Voedselbank 
Nu het binnenkort weer mogelijk is om naar de kerk te komen, zal de inzameling voor de voedselbank weer 
als vanouds gebeuren: op de eerste zondag van de maand staat er achterin de kerk op de tafel een krat 
waarin u houdbare producten kunt doen. 
 

De wandel-appgroep 

Nog niet aangemeld? Het kan nog!  Stuur een berichtje via de contactpagina aan Eline van Os (meer 
informatie in eerdere berichten en in het kerkblad) 
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Open tuinen op zondag 30 mei 
Omdat er steeds weer andere dingen in bloei staan en omdat er buiten nauwelijks kans is op besmetting 
met corona, zeker als de anderhalve-meter-afstand-regel wordt aangehouden, krijgt het open tuinen 
project een vervolg in de maand mei.  
Gaat u deze zondagmiddagen een wandeling maken? Kom gerust langs bij één van de opengestelde tuinen 
voor ontmoeting, even zitten of om rond te kijken. Tussen 14.00 en 16.00 uur bent u welkom. 
Stuur een berichtje als u de adressen wilt ontvangen. 
   

Meer mogelijkheden bij een uitvaart. 
Uitvaart door predikant. 

Ik kan me goed voorstellen dat u het idee heeft dat het leiden van een uitvaart bij uitstek een taak van een 
predikant is. Tegenwoordig is dat ook vaak zo. Toch is dat helemaal nog niet zo lang het geval. Pas ergens 
na de Tweede Wereldoorlog is dit gangbaar geworden. 
Zelf vind ik het wel een mooie gewoonte. Als predikant leer je mensen kennen en dit is het laatste wat je 
nog voor iemand kunt doen en het is waardevol om van betekenis te zijn voor de nabestaanden bij  dit 
laatste afscheid van iemand. 

Alternatieven. 
Toch kunnen er soms  goede redenen zijn om iemand anders in te schakelen. Bijvoorbeeld als een 
predikant  ziek is of met vakantie. Of als de betrokken familie liever iemand anders dan de predikant wil. 
Die iemand anders is nu vaak een collega-predikant maar het zou ook heel goed een gemeentelid kunnen 
zijn. Een afscheidsdienst bij een overlijden heeft namelijk niet dezelfde status als de kerkdienst op 
zondagochtend. Een betere vergelijking is die met een ochtend- of avondgebed. En dat zijn vieringen 
waarin elk gemeentelid mag voorgaan. Er zijn geen sacramenten en de preek is geen preek maar een 
overdenking  naar aanleiding van het (geloofs-)leven van de overledene en een bijbeltekst die aansluit bij 
hoe de overledenen in leven en geloof stond. De zegen wordt een gebed om zegen. 

Cursus. 
De landelijke Protestantse Kerk geeft daarom aan dat gemeenten ervoor kunnen kiezen om ook de 
mogelijkheid aan te bieden een uitvaart door een gemeentelid te laten leiden. Hiervoor is zelfs een 
speciale cursus in het leven geroepen zodat gemeenteleden niet geheel onvoorbereid aan de slag hoeven. 
Enige ervaring met liturgie en pastoraat en basale kennis van de bijbel zijn daarnaast praktisch als basis. 

Bij ons. 
Erik Appeldoorn heeft vorige zomer aan de kerkenraad laten weten dat hij graag deze cursus wil volgen en 
af en toe wel een uitvaart zou willen leiden. Naar aanleiding daarvan hebben we hierover nagedacht en het 
gesprek gevoerd. De conclusie was dat de kerkenraad dit een waardevolle aanvulling vindt. Door corona 
heeft een verdere uitwerking de nodige vertraging opgelopen. Eriks cursus duurde veel langer dan gedacht 
omdat er uitstel van trainingen was. Er vielen allerlei vergaderingen uit waardoor een definitief besluit 
even op zich liet wachten. Maar nu is het dan bijna zover dat bij een overlijden er de keus is tussen een 
predikant, meestal ben ik dat en anders  één van mijn collega’s, en een gemeentelid, te weten Erik.  

Geen ambtsdrager 
De landelijke kerk geeft aan dat iemand een ambtsdrager met bijzondere opdracht kan worden maar dat 
dat niet noodzakelijk is. Om niet als partners allebei deel uit te maken van de kerkenraad, zal Erik geen 
ambtsdrager worden. Wel krijgt hij een opdracht van de kerkenraad, zal hij beloven in vertrouwen te 
werken en willen we in de dienst met Pinksteren een zegen over zijn werk vragen. 
Heeft u vragen of wilt u over bovenstaande in gesprek? Laat het mij of iemand anders van de kerkenraad 
weten. 
 

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. 
   



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


