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Beste mensen, het is al een beetje laat maar allereerst nog vrede en alle goeds, veel heil en zegen voor het 
nieuwe jaar gewenst. Ik heb een hele verzameling  berichten voor u. Ik zal ze daarom ook als PDF 
meesturen, voor wie dat prettiger lezen vindt of het uit wil printen. Ook stuur ik de liturgie voor komende 
zondag mee met dit bericht. 
 

Zondag 16 januari – oecumenische dienst 
 
Aanvangstijd 
Let op: de aanvangstijd van deze dienst is 11.00 uur 
 
Thema 
Het thema van deze dienst is ‘Jouw hand, mijn glimlach’.  Er is een gelegenheidskoortje van zangers uit 
beide kerken. Zoals dat op dit moment voor bijna alles geldt, zal ook deze dienst in aangepaste vorm plaats 
vinden vanwege corona. Geen kerk vol mensen, niet samen koffie en thee na afloop. Kortom niet zoals we 
dit als pastoor en dominee samen hadden bedacht vorig najaar. Maar wel samen luisteren naar Gods 
Woord, samen bidden, zoeken wat ons verbindt in de hoop op betere tijden thuis via internet en met een 
klein aantal mensen in de kerk. 
 
Kinderkerk 
Er is een verhaal voor de kinderen en ik neem mijn telefoon mee zodat jullie berichten kunnen sturen. 
Wie kan mij vertellen wat Protestanten en Katholieken hetzelfde hebben? En welke verschillen zijn er? Het 
lijkt wel een beetje op zo’n puzzel met twee plaatjes die bijna hetzelfde zijn maar net niet helemaal. 
En hoe doe je dat als je ergens niet hetzelfde over denkt, bijvoorbeeld met kinderen in de klas op school, 
als de ene van sport houdt en de ander van gamen, kun je dan toch nog vrienden zijn? 
 
Naar de kerk 
De R.K.-kerk houdt het maximum van 50 bezoekers aan, zoals dat geadviseerd wordt door de overheid. En 
dat kan makkelijk in een kerk die zo groot is. De verdeling voor deze zondag is 20 protestanten en 30 
katholieken. U kunt zich aanmelden via het bekende mail-adres naardekerk@protestantsekerkvlijmen.nl  
Als u naar de kerk komt, trek dan warme kleren aan, er is wel verwarming, maar de kerk is niet heel warm. 
 
Streaming 
Ook is er streaming van deze dienst. Deze is te vinden op 
https://www.augustinus-parochie.nl/youtube-kanaal/ 
Of rechtstreeks op YouTube: 
https://www.youtube.com/channel/UCldO0W8UouV9L0JAMnrhCkQ/live 
Wij wensen u allen een gezegende viering thuis of in de kerk. Van harte welkom! 
 
 

Nationaal gebed voor vrede en verbinding 
Aan de vooravond van de jaarlijkse Week van gebed voor eenheid bidden christenen in Nederland op 
zaterdag 15 januari gezamenlijk voor vrede en verbinding. Aanleiding is de aanhoudende coronacrisis en 
toenemende verdeeldheid in families, geloofsgemeenschappen en de samenleving. Kijk en bid mee tijdens 
een livestream van 20.00 uur - 21.30 uur. 
Het programma is live te volgen via www.nationaalgebed.nl  en wordt verzorgd door de EO. 
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Correctie kerkblad 
In het kerkblad staat abusievelijk dat zondag 23 januari ds. Gierkink van Gierenstein voorgaat. Dit klopt 
niet. Zij gaat een week later, zondag 30 januari voor. Zondag 23 gaat ds. Wolleswinkel uit Meerkerk voor. 
 

Streaming kerkdiensten 
We blijven ons best doen voor de streaming, maar soms lukt het niet. Kijkt u vooral op de website voor de 
meest actuele informatie. 
 
Mocht er onverhoopt geen streaming zijn, dan heeft u de volgende alternatieven:  
- uitwijken naar een andere kerk waar wel gestreamd wordt  
- luisteren naar de audio-opname van onze dienst, die wordt gemaakt rn na afloop op de website 
geplaatst. (in de hoop dat dat dan wel goed gaat) 
- of u komt naar de kerk. Voorlopig geldt nog even dat er maximaal 15 mensen welkom zijn. 
 

Collectes 
De collectedoelen zijn in het kerkblad te vinden en worden op zondag afgekondigd. Als u thuis de dienst 
volgt, kunt u een bijdrage overmaken op:  
- het college van kerkrentmeesters NL64 RABO 0154 795674 
- de diaconale raad NL79 RABO 0136 503144 
Van harte bij u aanbevolen.  
 

Naar de kerk – maak gebruik van de mogelijkheid! 
Het lijkt erop dat de meeste mensen in alle bescheidenheid denken dat anderen de plaatsen in de kerk 
mogen gebruiken en thuis blijven. Nu is bescheidenheid een mooie eigenschap maar het is jammer als de 
kerk daardoor leeg blijft. Daarom de uitnodiging om vooral van de gelegenheid gebruik te maken om naar 
de kerk te komen. Dat is toch niet hetzelfde als thuis achter een scherm de dienst volgen en het is prettig 
voor de voorganger als er ook wat mensen in de kerk zitten (dus u doet er ook nog een goede daad mee). 
De kerk is zo leeg dat iedereen ruim afstand van elkaar kan houden. 
Aanmelden blijft nog wel even verplicht, bij voorkeur voor zaterdag 12.00 uur 
naardekerk@protestantsekerkvlijmen.nl  
Aanmelden kan ook als u niet helemaal zeker weet of het lukt om naar de kerk te komen. 
 

Stoelen 
We hebben mooie, ouderwetse stoelen in de kerk maar net als de banken zitten die niet voor iedereen 
goed. Daarom komt er voorlopig een experiment: door de kerk verspreid wordt een aantal tuinstoelen 
neergezet zodat er ook comfortabele zitplaatsen beschikbaar zijn. Ondertussen kunnen we dan met elkaar 
in gesprek over de stoelen in de kerk: deze houden, nieuwe aanschaffen, wat een grote investering is of 
misschien een aantal nieuwe stoelen en voor het overige de oude stoelen houden.  

 
Voedselbank 
De blauwe kist bij de voordeur van de pastorie is terug van weg geweest nu er op zondag veel minder 
mensen naar de kerk komen. Daarin kunt u houdbare producten doen voor de voedselbank. De kist wordt 
een paar keer per dag geleegd en de spullen in de consistorie verzameld. De diaconie zorgt dat deze 
producten bij de voedselbank worden gebracht. 
Ben u niet in de gelegenheid om iets af te geven bij de pastorie voor de voedselbank maar wilt u wel 
meedoen aan deze actie? U kunt een gift aan diaconie overmaken ovv ‘voedselbank’. Van uw bijdrage 
zullen dan boodschappen voor de voedselbank gedaan worden.  NL 79 RABO 013650 3144 tnv Diaconie 
Protestantse Kerk Vlijmen. 
Van harte bij u aanbevolen en hartelijk dank voor alle producten die de afgelopen weken ingeleverd zijn. 
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Actie Kerkbalans 
Zaterdag 15 januari gaat Actie kerkbalans van start - net als vorig jaar in aangepaste vorm. We hopen dat u 
uw steentje wilt bijdragen want dat is hard nodig om de kerk financieel overeind te kunnen houden en al 
dat mooie en inspirerende werk dat in de kerk gedaan wordt, te kunnen blijven doen. 
 

Adressen gezocht – Huisgesprekken 
We willen als de situatie het toelaat, in groepjes van 6 á 8 mensen in gesprek over leven, geloven en kerk. 
Een soort kleine groothuisbezoeken. Met elkaar in gesprek wat we nodig en belangrijk en goed vinden voor 
onze gemeente de komende jaren.  
Als thema voor deze gesprekken hebben we bedacht ‘Verbinding zoeken’. De kerkenraad wil deze 
gesprekken graag benutten om met u samen na te denken over wat belangrijk is voor het nieuwe 
beleidsplan. De avonden worden een soort mix van bezinning en brainstorm. 
Het belangrijkste voor nu is de vraag wie er zijn / haar huis beschikbaar wil stellen om mensen te 
ontvangen. De data zijn maandag 14, dinsdag 22 en woensdag 30 maart en donderdag 7 april onder 
voorbehoud van corona-maatregelen. Het kan dus zomaar gebeuren dat het data later in het voorjaar 
worden. 
 
 

Vakantie 
Van 23 tot en met 30 januari heb ik een weekje vakantie. In geval van nood kunt u contact opnemen met 
de voorzitter Hans van Loenen tel. 518 5151 of de scriba Corels de Vin tel 511 5662. 
 

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. 
 
Met een hartelijke groet, ds. Margo Trapman 
 


