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Kerkdiensten – bericht uit de kerkenraad 

- ZINGEN 
Met ingang van de maand juli zingen we het slotlied weer met de hele gemeente. Nog heel even geduld 
gevraagd dus. De situatie is inmiddels dusdanig goed dat dit weer verantwoord kan. We hebben besloten 
om nog heel even met zingen te wachten tot er een nog grotere groep gemeenteleden gevaccineerd is. Als 
de situatie verder verbetert, zal er in augustus nog iets meer gemeentezang mogelijk worden. Dit wordt in 
de loop van juli bekeken. 
 
- MAALTIJD VAN DE HEER 
Eén van de vele dingen die we hebben moeten missen en dat nu weer mogelijk is. We zullen de Maaltijd 
wel in aangepaste vorm vieren, zoals we dat ook vorig najaar een keer gedaan hebben, met extra aandacht 
voor hygiëne. Iedereen blijft op zijn of haar plaats zitten en de diakenen gaan rond met brood en wijn, met 
mondkapje op en handschoenen aan. 
De Maaltijd zal gevierd worden op zondag 18 juli en op zondag 22 augustus. 
 
- STREAMING  
streaming  is er NIET op zondag 20 juni. Met ingang van zondag 4 juli is er een zomerstop. In het najaar zal 
de streaming alleen bij bijzondere diensten zijn tenzij er onverhoopt nog een lockdown zou komen. Wel zal 
er steeds  na afloop van de dienst een geluidsopname  op de website worden geplaatst. Wie niet naar de 
kerk kan komen, kan deze beluisteren. Deze opname kan ook opgevraagd worden op CD. 
 
- AANMELDEN  
Aanmelden blijft noodzakelijk ivm voorschriften van hogerhand.  
Dit kan bij voorkeur via het mailadres  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. Er zal nog even geen gemeentezang zijn. Twee 
voorzangers zullen de liederen zingen, zoals we dat ook de afgelopen periode al gewend waren. 
 

Zondag 13 juni  
Lezen Hebreeën 13:8-14, Romeinen 12:1-3 en Efeze 2:19-22  
Voorganger ds. Axel Rooze uit Tilburg 
Na de dienst koffie en thee in de tuin – Welkom! 

 

Zondag 20 juni 
Voorganger ds. B.A. Belder uit Brakel 
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Zondag 27 juni – Afscheid van Kees van der Velden als diaken 
We hopen dat weer geschikt is om deze dienst in de tuin te houden. Dan kunnen we weer eens een keer 
met zijn allen zingen. In deze dienst zullen we afscheid nemen van Kees van der Velden als diaken. 
Na afloop van de dienst is er koffie en thee in de tuin met wat lekkers erbij en gelegenheid om Kees en 
Matti gedag te zeggen. 
 

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. 
 

Kinderkerk 
Er is nog kinderkerk op zondag  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 30 mei gingen de bloemen naar mw. Kuijntjes als groet en bemoediging uit de gemeente en zondag 
6 juni gingen de bloemen als dank voor hun inzet naar fam. Visser. 
   

Collectes 
De diaconale collecte is zondag 13 juni voor de dorpskerkenbeweging 
De diaconale collecte is zondag 20  juni voor Kerk in Actie, in het kader van Wereldvluchtelingendag voor 
de opvang en ondersteuning van vluchtelingen in Griekse kampen 
 
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! 
   

Dienst in de Sint Janshof 
Woensdag 16 juni is er weer een viering in de St. Janshof speciaal voor Protestantse bewoners. Aanvang 
15.30 uur. U bent van harte welkom! Sinds kort mogen er weer meer mensen van buitenaf deze vieringen 
komen. 
 

Voorbereiden startzondag 
Wie vindt het leuk om mee te doen met de voorbereiding van startzondag, 19 september? De eerste 
voorbereidingsavond is op woensdagavond 14 juli, 20.00 uur in de consistorie of in de tuin, afhankelijk van 
het weer. Tweede helft augustus of eerste helft september zal de tweede voorbereidingsavond 
waarschijnlijk zijn.  
Voor meer informatie en/ of aanmelden kunt u met mij contact opnemen. 
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Open Herberg 
Na een lange periode gaat gelukkig eindelijk ook de Open Herberg weer van start. Donderdag 24 juni bent 
u van harte welkom, van 10.00 tot 12.00 uur. Bij goed weer in de tuin, bij minder weer in de kerk. De 
dames van de Wijkcontactcommissie zijn als vanouds uw gastvrouw. 
 

Kinderen jarig 
Er zijn de komende weken geen kinderen uit de kerk jarig. 
Ouders die het leuk dat hun kind bij de verjaardag post uit de kerk krijgt, kunnen hun kind bij mij 
aanmelden. (Verjaardagen en adressen mogen alleen vermeld worden als ik daar toestemming voor krijg.) 
   

Volwassenen jarig 
Er zijn vast wel volwassenen jarig maar die hebben zich niet aangemeld voor de nieuwsbrief. In ieder geval:  
van harte gefeliciteerd en een fijne dag gewenst! 
 
 Lief en leed 
Alle zieken en degenen die hen verzorgen Gods nabijheid toegewenst. 
   
   

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 


