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Kom Schepper, Geest 

Jij, die de dag verlicht 

ons hart weer warmt. 
Wij loven je om het vuur in onze ziel, 
de passie en de pijn, 
wij loven je om verlangen dat weerklinkt. 
   

Met wind in de haren en zon in de rug  
ligt het land voor ons open. 
Met Jou aan mijn zij, met Jou op mijn pad 

geen kwaad zal ik duchten want Jij bent nabij. 
 

 Lied 697, wie benieuwd is hoe dit prachtige Pinksterlied klinkt:  
https://www.liedboekcompendium.nl/lied/697-kom-schepper-geest-6_5_9 
 

 Informatie over alles wat de zondagse kerkdiensten betreft, vindt u in het kerkblad. 
 

 Zondag 5 juni – Pinksteren 

Streaming 

Deze dienst is thuis ook mee te vieren via de streaming  
https://www.protestantsekerkvlijmen.nl/livestream-kerkdiensten/ 
   

Koffie en thee 

Na de dienst is er koffie en thee, van harte welkom om na de dienst nog wat na te praten. 
   

Voedselbank 

En er is deze zondag inzameling van producten voor de Voedselbank, van harte bij u 
aanbevolen. 
   
 

Thema-avond ‘Eenzaam.. en dan?’ 
Eenzaamheid is niet iets van vroeger. Het is ook hier en nu helaas aanwezig. Het kan ons 
allemaal overkomen. Niet alleen wanneer je alleen bent, maar juist ook in een relatie of na 
verlies.  
De film ‘Herman een andere kijk op eenzaamheid’ heeft ons geïnspireerd om een avond te 
organiseren rondom dit thema. 
 

Onder leiding van met Willemien Jobsen gaan we samen in gesprek! Wat is eenzaamheid en 
verlies. Hoe ga je er mee om? Maar ook hoe herken je het bij een ander? Wat helpt dan? 
   

Graag nodigen we u uit voor deze avond op dinsdag 7 juni om 19.30 uur. Locatie is de 
protestantse kerk in Drunen, Vennestraat 57. 
De toegang is gratis! En iedereen is van harte welkom! Heeft u zelf geen vervoer, neem dan 

https://www.liedboekcompendium.nl/lied/697-kom-schepper-geest-6_5_9
https://www.protestantsekerkvlijmen.nl/livestream-kerkdiensten/


contact op met ondergetekende of met Jacqueline Zwartbol. 
 

We kijken uit naar uw komst! 
     
 

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, gezegende Pinksterdagen, vrede en alle goeds gewenst, ds. Margo 
Trapman 
   
--  

Met vriendelijke groeten, Margo Trapman 

Predikant van de Protestantse Gemeente Vlijmen 

 

Grote Kerk 22, 5251 AA Vlijmen 

tel.nr. 073 211 19 11 of 06 470 678 94 

vrij op donderdag 
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