
Protestantse Gemeente Vlijmen 
Mailing nr. 47 - vrijdag 17 september 2021 

 
Ik heb deze keer een heleboel berichten voor u. Daarom stuur ik deze mailing ook mee als bijlage voor wie 
dat makkelijker lezen vindt of het bericht wil uitprinten. 
 
Zondag 19 september – Startzondag ‘Van U is de toekomst’ 
Lezen Jeremia 29, 1 – 14 en Matteüs 7, 7 - 12 
Voorganger ds. Margo Trapman 
 
Een feestelijk begin van het nieuwe seizoen met een dienst vol muziek. Peter van de Woude speelt orgel, 
Johan van der Kouwe piano, Lisanne, Jeroen en de kinderen gaan zingen. Deze dienst ook aandacht voor 
het feit dat Marja na 40 jaar stopt als leiding van de kinderkerk. Dat willen we natuurlijk niet ongemerkt 
voorbij laten gaan.  
 
Er is koffie en thee, een lunch en activiteit en gesprek na de dienst in de tuin. Van harte welkom! 
Wie mee wil lunchen, kan zich vandaag (= vrijdag) nog opgeven als dat nog niet is gedaan.  
 
Deze dienst wordt uitgezonden via internet https://www.protestantsekerkvlijmen.nl/livestream-
kerkdiensten/ 
 
Vredesweek 19 tot en met 26 september 
Na jaren van trouwe inzet is de werkgroep voor de Vredesweek opgeheven vanwege de hoge leeftijd van 
de groepsleden en het gebrek aan mensen die het werk overnemen. Maar we willen de vredesweek niet 
helemaal ongemerkt laten passeren. Startzondag komt het thema ‘vrede’ aan de orde in de lezing uit 
Jeremia en zal er ook bij de gebeden aandacht voor zijn. Wie meer wil lezen over de vredesweek, kan 
kijken op de website van Pax (wat vroeger Pax Christi heette) 
https://www.vredesweek.nl/thema-2021 
 
Woensdag 22 september – St. Janshof 
Van harte welkom bij de viering in de kapel van de St. Janshof. Aanvang 15.30 uur. Viering Maaltijd van de 
Heer. Na afloop koffie of thee in ‘De Hop’ 
 
Zondag 26 september  
Voorganger ds. Otto Grevink uit Waalwijk 
 
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 (2 stoelen en 1 rij afstand tussen mensen van verschillende 

huishoudens) 
* handen ontsmetten bij binnenkomst 

https://www.protestantsekerkvlijmen.nl/livestream-kerkdiensten/
https://www.protestantsekerkvlijmen.nl/livestream-kerkdiensten/
https://www.vredesweek.nl/thema-2021
https://www.protestantsekerkvlijmen.nl/informatie/kerkdiensten/kerkdienst/


* 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 er weer de kinderkerk is. 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 5 september gingen de bloemen naar fam. Vijn en zondag 12 september gingen de bloemen naar  
dhr. Finck als groet en bemoediging uit de gemeente. 
   

Collectes 
De diaconale collecte is zondag  19  september voor Kerk in Actie, voor hulp aan kerken en mensen in Syrië 
 
Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En 
nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en 
medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en 
helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan 
blijven. 
 
De diaconale collecte is zondag 26 september voor Kerk in Actie,  de vredesweek.  
 
Joodse en Palestijnse kinderen groeien gescheiden van elkaar op. Door het decennialange conflict in hun 
land is er veel onderlinge haat. Men leert elkaar te zien als ‘bezetter’ of ‘terrorist’. Kerk in Actie steunt een 
project dat aan deze negatieve stereotypen een eind wil maken door Joodse en Palestijnse kinderen met 
elkaar in contact te brengen. Ze bezoeken elkaar in de klas en leren spelenderwijs over elkaars 
geschiedenis, tradities en identiteit. Een klein begin naar meer vrede. 
 
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. 
 

Open Herberg 
Donderdag 30 september bent u weer van harte welkom voor een kop koffie of thee in de consistorie. Van 
10.00 uur tot 12.00 uur. 



Even een rustpuntje en bijkletsen na een bezoekje aan de markt of een boodschapje. Of gewoon even een 
‘bakkie doen’. U mag gerust ook iemand meebrengen. Van harte welkom! 
 

Twee petities   
Graag uw aandacht voor twee petities die u kunt ondertekenen. 
 
Zorg om het klimaat 
Allereerst is er een oproep voor klimaatgerechtigheid in aanloop naar de VN-Klimaattop te Glasgow (COP 
26) die u kunt ondertekenen. Dit is een initiatief van de Protestantse en de Katholieke kerk samen, met nog 
een aantal kerkelijke groepen. 
https://www.groenekerken.nl/klimaatpetitie/tekenen/ 
Zie ook https://protestantsekerk.nl/nieuws/klimaatpelgrimage-loop-mee-en-of-onderteken-de-
petitie/?utm_source=nieuwsbrief_protestantse_kerk&utm_medium=nieuwsbrief&utm_campaign=nbpkn0
70921 
 
Te goedkoop 
Deze petitie is een initiatief van het Leger des Heils en pleit voor een goede Wet Duurzaam en 
Verantwoord Ondernemen. De groente op je bord, je t-shirt of je nagellak… In Nederland kunnen we nog 
steeds producten kopen die zijn gemaakt ten koste van mens en milieu. Om dat te veranderen is onder 
andere goede wetgeving nodig. Teken de petitie voor #WetgevingNu! 
https://www.tegoedkoop.com/petitie-tekenen 
https://www.tegoedkoop.com/ 
 

Actie Schoenendoos 
Er is weer de vertrouwde actie Schoenendoos voor kinderen die weinig of niets hebben. In de kerk liggen 
de folders met informatie en instructies wat er in een doos gestopt kan worden. U kunt uw doos in de kerk 
inleveren.  
 

Triduum  
Stichting Seniorenschool Heusden en De Zonnebloem Heusden organiseren een triduüm op 26, 27 en 28 
oktober. In een gezellige en ontspannen sfeer anderen ontmoeten en verwend worden. 
In de kerk liggen flyers met informatie en een strook om u aan te melden. 
 

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 1 oktober, als u een bericht heeft, dat graag uiterlijk donderdagavond 30 
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 
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