
Protestantse Gemeente Vlijmen 
Mailing nr. 46 - vrijdag 3 september 2021 

 
Zondag 5 september  
Lezen Jesaja 35:3-10 en Marcus 8:22-26 
Voorganger ds. Bram Wassenaar uit Drunen 
 
Er is koffie en thee na de dienst in de tuin als het weer het toelaat. Van harte welkom! 
 
Zondag 12 september  
Voorganger ds. Gierking van Geerenstein uit Giessen-Rijswijk 
 
Zondag 19 september - Startzondag 
Voorganger ds. Margo Trapman 
Meer informatie volgt in de volgende mailing maar noteer deze zondag vast. We hopen dat het mogelijk is 
om zoals we dat gewoon waren een programma met lunch en activiteit na de dienst te kunnen hebben. 
 
ZINGEN 
Voor wie het nog gemist heeft: er is weer gemeentezang tijdens de kerkdiensten. 
 
STREAMING  
Er is afgesproken dat alleen bijzondere diensten nog gestreamd zullen worden, dus startzondag is er weer 
een streaming van de dienst. 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 
De zomervakantie is afgelopen, dat betekent dat de kinderkerk weer begint. Alle kinderen van harte 
welkom! 
 

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 15 augustus gingen de bloemen naar dhr. Van der Woude , zondag 22 augustus gingen de bloemen 
naar mw. de  Jong - Spoor en zondag 29 augustus  gingen de bloemen naar de bewoners en medewerkers 
van de gesloten afdeling van de St Janshof  als groet en bemoediging uit de gemeente. 

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


   

Collectes 
De diaconale collecte is zondag  5 september voor Kerk in Actie, voor scholing van predikanten en jongeren 
in het noorden van Ghana. 
 
Ghana heeft een jonge bevolking: meer dan de helft is jonger dan 25 jaar. Ze zijn energiek en willen 
allemaal iets van hun leven maken. Vooral vanuit de afgelegen dorpen in het droge noorden van Ghana 
trekken veel jongeren naar de grote steden in het zuiden, op zoek naar werk. Een deel heeft succes, maar 
een ander deel komt in moeilijkheden. De kerk in Noord-Ghana wil jongeren kansen bieden in hun eigen 
omgeving. Ieder jaar krijgen veertig jongeren daarom de kans om ondernemersvaardigheden en een 
praktisch vak te leren. Monica (21) leert nu het kappersvak. Priscilla (25) leert weven en wil later een eigen 
weverij beginnen. Elisha (24) wordt opgeleid als kleermaker. Hij wil later als kleermaker aan de slag in zijn 
eigen dorp en zelf ook mensen opleiden. 
 
    Voor 200 euro wordt één jongere zes weken getraind in ondernemersvaardigheden 
    Voor 200 euro krijgt één jongere begeleiding op zijn stageplek 
    Voor 85 euro krijgt één jongere materiaal om zijn bedrijf te starten 
 
De diaconale collecte is zondag 12 september voor PKN jongerenwerk, voor kliedervieringen in heel 
Nederland. 
 
De Kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig 'gekliederd': op een 
creatieve manier bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker en 
kerkganger trekken hierbij samen op en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen 
dankzij Kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk ondersteunt de 
Kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde voor jong en oud. 
Kliederkerk in Drunen is gepland op 26 september en 28 november (1e advent). 
 
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. 
 

Collectanten gezocht voor het Leger des Heils 
Het Leger des Heils doet in Nederland veel goed werk voor dak- en thuislozen en andere mensen in de knel 
en zoekt collectanten voor de huis-aan-huis collecte. Deze is in de week van 28 november tot en met 4 
december. Wilt u meer weten of zich aanmelden? Leger des Heils regio Zuidoost, telefoon 
040 239 31 60 
Voor een impressie van het werk van het Leger des Heils, kijk op 
https://www.youtube.com/watch?v=JSMZbRS_Ikk 

https://www.youtube.com/watch?v=JSMZbRS_Ikk


 

Kopij kerkblad 
Graag maak ik u er op attent dat uiterlijk vrijdag 17 september maar liever eerder er weer kopij voor het 
kerkblad aangeleverd kan worden via de scriba (zie contactformulier) 
   

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 17 september, als u een bericht heeft, dat graag uiterlijk donderdagavond 
16 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 


