
Protestantse Gemeente Vlijmen 
Mailing nr. 70 - dinsdag 28 juni 2022 

 
Ik heb een aantal dingen die ik graag bij u onder de aandacht breng. Voor het overige verwijs ik u graag 
naar het kerkblad. 
 

Bericht van overlijden 
Maandag 27 juni is overleden Ada van der Gaag – Madern, echtgenote van Reijer van der Gaag, op de 
leeftijd van 73 jaar.  
Vrijdag 1 juli is er gelegenheid tot condoleren van 13.30 uur tot 14.30 uur in uitvaarthuis Van Dommelen, 
Antonie van Leeuwenhoekweg 24 te Drunen. Het afscheid is zaterdag 2 juli. De dienst begint om 10.00 uur 
en is in de kerk.  

 
Zangdienst in de St Janshof 
Woensdag 20 juli om 15.30 uur. Van harte welkom om mee te zingen. Joop de Jong verzorgt de liturgie 
deze middag. Na afloop is er koffie en thee. 
 

Beleidsplan 
In de toren staat tot en met zondag 3 juli een bus met formulieren voor alles wat u aan de kerkenraad mee 
wilt geven over het nieuw te schrijven beleidsplan. In het kerkblad kunt u meer informatie vinden. Is er iets 
niet duidelijk, neem dan contact op met iemand van de kerkenraad. U mag uw inbreng ook via de mail 
sturen of in de brievenbus van de pastorie doen. 
 

Gezocht: coördinator organistenrooster 
Tot nu toe maakte Chris Will het rooster voor de organisten en zocht hij in het kader daarvan ook contact 
met gast-organisten. Chris blijft gewoon orgel spelen maar wie wil deze taak van hem overnemen? 
Tweemaal per jaar voor een half jaar vooruit een rooster maken en zorgen dat er op zondagochtend een 
organist is en bij afmelding vervanging zoeken. 
Voor meer informatie kunt u bij Chris Will of Johan van der Kouwe terecht en u kunt zich ook bij hen 
melden als u dit op u wilt nemen.  
 

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, vrede en alle goeds gewenst, ds. Margo Trapman 
 
 


