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Opnieuw een persconferentie dit weekend betekent dat ik u ook opnieuw een bericht mag sturen. In de 
kerkenraad hebben we overleg gehad over de lock-down en, het advies de diensten online te houden. 
Hieronder een bericht over de kerkdiensten met kerst en de komende zondagen. 
 

Besluit ten aanzien van de kerkdiensten: 
De kerkdiensten worden zoveel mogelijk per streaming uitgezonden en we vragen u opnieuw om de 
diensten thuis met ons mee te vieren. 
https://www.protestantsekerkvlijmen.nl/livestream-kerkdiensten/ 
 

Kerstnacht vrijdag 24 december 16.00 uur / 22.00 uur 
Het al eerder vastgestelde tijdsstip van 16.00 uur blijft gehandhaafd om niet weer alles om te hoeven 
gooien. De kerstnachtdienst is natuurlijk ook later op de avond, bij voorbeeld om 22.00 uur nog thuis mee 
te vieren. Lisanne zal in deze dienst dwarsfluit spelen. 
 

Kerstochtend 25 december 10.00 uur 
Het wordt ondanks alles een mooie en feestelijke kerstdienst met een prachtig verhaal voor jong en oud, 
dat Anja voor ons zal vertellen. Er zal een muzikale verrassing zijn 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. 
 

Zondag 26 december, 2 en 9 januari 
Zondag 26 december is er GEEN livestream mogelijk. Na afloop van de dienst zal de audio-opname op de 
website geplaatst worden. Mocht het toch nog lukken live-stream te organiseren, dan laat ik u dat weten. 
Verder geldt ook voor deze zondagen bovenstaand verhaal: online-dienst, de mogelijkheid voor maximaal 
15 mensen per keer om naar de kerk te komen. 
 
 

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. 
   
Wilt u deze berichten niet meer ontvangen? Een kort berichtje is voldoende. 
 
Ik wens u allen  goede feestdagen, gezondheid, vrede en alle goeds, 
Met een hartelijke groet, ds. Margo Trapman 
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