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Zoals een bloem zijn kelk heft naar de zon, 
een boom zijn armen uitbreidt naar de hemel, 
ja zelfs het zaad, diep in de akkergrond, 
zoekt naar een licht en opstaat op te leven, 
zo zoekt ons hart naar U, o eeuwig licht, 
zo taalt ons lied naar U, o God van vrede.  (lied 220: 1) 

 

Kerkdiensten  
Ongelofelijk toch dat we vijf maanden niet samen zijn gekomen in de kerk en wat een feest dat we met 
Pinksteren voor het eerst weer met een deel van de gemeente in de kerk konden zitten. 
U bent weer van harte welkom bij de diensten in de kerk. 
- 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 (3 stoelen en 1 rij afstand tussen mensen van verschillende 

huishoudens) 
* 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. Omdat dit pas een paar dagen van tevoren kan worden besloten om zeker te zijn, dat het 
niet gaat regenen, zal ik in geval van buiten dienst een kort extra bericht rondsturen. 
 
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 30 mei – zondag Trinitatis 
Lezen Deuteronomium 6, 17-25 en Johannes 3, 1-17 
Voorganger ds. Margo Trapman 
 
Helaas, ds. Otto Grevink moest afzeggen vanwege ziekte (gelukkig niet heel ernstig). Ik heb daarom de 
dienst van hem overgenomen, waardoor ik nu drie zondagen achter elkaar voor mag gaan. 
Er is kinderkerk en met de kinderen luisteren we naar het lied van Rainbow de duif. 
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Zondag 6 juni 
Lezen 1 Samuël 3, 1-21 en Johannes 3, 16-21 
Voorganger ds. Margo Trapman 
 
De komende tijd hoop ik af en toe over het bijbelboek Samuël te preken. We beginnen niet met hoofdstuk 
1, de geboorte van Samuël. Dat verhaal hebben we een paar jaar geleden nog / al gelezen in de Adventstijd 
bij de doop van Mees. Vandaag het verhaal van de roeping van Samuël. 
Deze zondag vieren we nog een beetje Pinksteren: Lisanne en Jeroen zullen twee Pinksterliederen van Sela 
voor ons zingen. 
 
Kinderkerk 
Door omstandigheden lukt het niet om elke week kinderkerk aan te bieden. Er is kinderkerk op zondag 30 
mei, 6 en 27 juni en 18 juli. Daarna is het zomervakantie. 
 

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 16 mei gingen de bloemen naar dhr. Eijkelenboom en zondag 23 mei naar fam. vd Berg als groet en 
bemoediging uit de gemeente.  
   

Collectes 
De diaconale collecte is zondag 30 mei voor  de diaconale activiteiten van Jong Protestant, de 
jeugdwerkorganisatie van de Protestante Kerk 
De diaconale collecte is zondag 6 juni voor ondersteuning van vrouwen en vrouwenorganisaties in 
Oeganda. 
 
De overige collectes zijn als gebruikelijk voor de kerk en voor onderhoud gebouwen. 
In de kerk zullen er schaaltjes  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! 
   

Digitale ontmoeting na de dienst 

Koffie of thee drinken bij de laptop  wil ik voorlopig weer even stop zetten omdat er nu weer wat meer 
mogelijkheden zijn elkaar te ontmoeten. Zondag 30 mei bij de open tuinen staan koffie en thee voor u 
klaar als u naar de kerktuin komt. 
 

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,  van harte gefeliciteerd! 
 

Voedselbank 
Zondag 6 juni is er weer inzameling voor de voedselbank. Er staat 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 
 

Open tuinen op zondag 30 mei 
Voor de laatste keer dit voorjaar zijn er zondag 30 mei nog een paar tuinen open. En het lijkt erop dat het 

mooi weer wordt. 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. Via de mail of het contactformulier 
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. 
   
Met een hartelijke groet, gezondheid, vrede en alle goeds, 
ds. Margo Trapman 


