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Kind van het licht, breek door het duister 

kind van de hoop, wees ons nabij. 
Kind van de vrede, woord voor de toekomst; 

kind van de strijd met zachte hand. 
  

(Chris Fictoor, Zangen van zoeken en zien) 
 
Beste mensen, ook dit jaar zullen we ons met kerst weer aan moeten passen aan de situatie rond het 
corona-virus en de geldende maatregelen.  
 

Zondag 19 december – KERSTFIETSTOCHT  
Alle kinderen welkom, met ouders, met oma of opa, vriendjes en vriendinnetjes. Start om 15:00 uur met 
een versierde ‘kerstfiets‘ op het kerkplein van de R.K. kerk in Nieuwkuijk, aan de Nieuwkuijksestraat.  De 
tocht gaat langs de R.K-kerk van Haarsteeg, de Protestantse kerk Vlijmen en eindigt in Vlijmen bij de R.K. 
kerk. Elk gezin krijgt vragen en opdrachten mee en in elke kerk is wat leuks te zien, te horen en te doen.   
Start om 15:00 uur. Om 17:00 uur afgelopen. 

 
Livestream van de kerkdiensten 
Komende zondag 19/12 en met kerst zijn de diensten ook weer via de livestream te volgen. Uitgezonderd 
tweede kerstdag zondag 26 december. Dit is omdat de streaming door een klein team van mensen 
verzorgd wordt en er die zondag niet genoeg mensen beschikbaar zijn. Maar ontzettend fijn dat ze sinds 21 
november weer wekelijks zorgen dat ook mensen thuis de dienst mee kunnen vieren. Dank daarvoor! 
https://www.protestantsekerkvlijmen.nl/livestream-kerkdiensten/ 
 

Kerstnacht vrijdag 24 december 
Dienst om 16.00 uur met opname / streaming 
De kerkenraad heeft gekozen om het tijdstip van de dienst te vervroegen naar 16.00 uur vanuit de 
gedachte dat we liever wat mensen erbij hebben dan helemaal niemand behalve personeel. Diverse 
mensen zijn bereid gevonden om hun planning hieraan aan te passen zodat we op dit ongewone tijdstip 
streaming hebben, een koster, een organist en ambtsdragers.  
Wie niet om 16.00 uur naar de kerstnacht-middag kan komen, is van harte welkom op kerstochtend om 
10.00 uur. En de kerstnachtdienst is natuurlijk ook later op de avond, op een tijdstip naar keuze nog thuis 
mee te vieren. 
 

Kerstochtend 25 december 10.00 uur 
Er is dit jaar helaas geen kinderkerstspel en geen kinderkoor maar wel een mooie en feestelijke kerstdienst 
met een prachtig verhaal voor jong en oud, een muzikale verrassing en mooie kerstliederen. De preek 
wordt eenvoudig en kort. (Dat is in ieder geval mijn voornemen, ik hoop dat de kinderen het dan ook een 
beetje kunnen begrijpen.) En we zoeken op zoveel mogelijk manieren de verbinding tussen iedereen thuis 
en in de kerk. 
 

Naar de kerk met kerst – aanmelden a.u.b. 
Iedereen is van harte welkom in de kerk met kerst, maar niet allemaal tegelijk! Om te zorgen dat zoveel 
mogelijk mensen in ieder geval één dienst in de kerk bij kunnen wonen als ze dat willen, willen we 
iedereen vragen om zich vooraf op te geven. Zo kunnen we de beschikbare plaatsen zo eerlijk mogelijk 
verdelen en zorgen dat het niet te druk wordt. 

https://www.protestantsekerkvlijmen.nl/livestream-kerkdiensten/


Graag aanmelden via de mail naardekerk@protestantsekerkvlijmen.nl 
Graag vermelden naar welke dienst u wilt komen en met hoeveel personen. 
 

Tot slot 
Ik wil u vragen uw mail de komende week in de gaten te houden. De afgelopen week is gebleken dat 
allerlei zaken toch weer aangepast moeten worden en het is kan gebeuren dat er volgende week toch nog 
weer dingen veranderen, met name de kerstnacht-middagdienst is op dit moment onzeker of er mensen 
voor de streaming zijn.  
 
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. 
 
Ik wens u allen  alvast  goede feestdagen, 
Met een hartelijke groet, gezondheid, vrede en alle goeds, 
ds. Margo Trapman 
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