
Protestantse Gemeente Vlijmen 
Mailing nr. 45 - vrijdag 13 augustus 2021 

 
Deze mailing is voor drie weken, dus tot vrijdag 3 september. Mocht er tussentijds nog iets te melden zijn, 
dan ontvangt u van mij of van iemand anders van de kerkenraad daarover bericht. 
 
Zondag 15 augustus  
Lezen Spreuken 8: 22 - 36 en 1 Korinthiers 1: 18 - 25  
Voorganger ds. Van Tilburg uit Den Bosch 
 
Er is koffie en thee na de dienst in de tuin. De weersverwachting is aangenamer dan vorige week. Van 
harte welkom. 
 
Zondag 22 augustus – viering Maaltijd van de Heer 
Lezen 2 Koningen 4, 42 – 44 en Marcus 8, 1 - 21 
Voorganger ds. Margo Trapman 
 
Zondag 29 augustus 
Voorganger ds. Elise Jansen uit Mijdrecht 
 
ZINGEN 
Voor wie het bericht in de vorige nieuwsbrief gemist heeft: er is weer gemeentezang tijdens de 
kerkdiensten. 
 
STREAMING  
Voor de streaming  is er een zomerstop. 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.  
Wie de opname wil luisteren, dit is de link: 
https://www.protestantsekerkvlijmen.nl/informatie/kerkdiensten/kerkdienst/ 
 
BASISREGELS 
De basisregels blijven gelden om zo het hele kleine risico dat er nog is op besmetting zo klein mogelijk te 
houden. En we willen u vragen om er ook echt op te letten dat u deze regels aanhoudt. 
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). 

 
Kinderkerk 
Het is zomervakantie, daarom is er geen kinderkerk. 
 

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 
 

 

https://www.protestantsekerkvlijmen.nl/informatie/kerkdiensten/kerkdienst/


Bloemen 
Zondag 1 augustus gingen de bloemen naar mw. Roldaan  en zondag 8 augustus  gingen de bloemen naar  
fam. Haaften - Hartog als groet en bemoediging uit de gemeente. 
   

Collectes 
De diaconale collecte is zondag  15 augustus voor Kerk in Actie, bijbelscholen in Pakistan 
In Pakistan zijn christenen een kleine minderheid. Maar de kerk is er en wil aanwezig zijn. Veel christenen 
hebben te maken met discriminatie en krijgen regelmatig kritische vragen over het geloof. Voor hen is het 
belangrijk om goed te weten wat hun geloof inhoudt.  
De partnerorganisatie van Kerk in Actie, het Open Theologisch Seminarie (OTS) wil Pakistaanse christenen 
met trainingen en opleidingen versterken in hun geloof. OTS traint vrijwilligers van kerkelijke gemeenten 
die de trainingen vervolgens in hun eigen gemeente kunnen geven. Jaarlijks volgen meer dan 6.000 
studenten een cursus van OTS. De trainingen geven hen kennis over het geloof en leren hen na te denken 
over wat het geloof inhoudt in hun dagelijks leven. Het materiaal wordt gebruikt door veel 
kerkgenootschappen in Pakistan, door protestantse, katholieke, pinksterkerken en het Leger des Heils. 
 
De diaconale collecte is zondag 22 augustus voor St. Vluchtelingenwerk in de gemeente Heusden 
Vluchtenlingenwerk in Heusden bestaat uit professionals en vele vrijwilligers die vluchtelingen helpen bij 
het inburgeren en leven in Nederland. De taal leren, leren fietsen, leren hoe de maatschappij werkt,..etc. 
het wordt vooral door vrijwilligers gedaan, zij helpen de vluchtelingen. Om dit werk mogelijk te maken 
worden kosten gemaakt die niet door de overheid worden vergoed. 
 
Zondag 29 augustus is de diaconale collecte voor het Leger des Heils dat veel doet voor dak- en thuislozen, 
waaronder ook jongeren die op straat belanden. 
 
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! 
 

Kinderen 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 
Alle  jarigen, 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. 
De volgende mailing is op vrijdag 3 september, als u een bericht heeft, dat graag uiterlijk donderdagavond 
2 september aanleveren. Bij voorbaat dank! 
   
Wilt u deze berichten niet meer ontvangen? Een kort berichtje is voldoende. 
   
Met een hartelijke groet, gezondheid, vrede en alle goeds, 
ds. Margo Trapman 


