
Protestantse Gemeente Vlijmen 
Mailing nr. 79 - vrijdag 4 november 2022 

 
 

Zondag 6 november 
ds. Van IJsseldijk (dit is een wijziging)  
Inzameling houdbare producten voor de voedselbank 
Let op: geen koffie en thee na de dienst 
 

Zondag 13 november 
ds. Winanda de Vroe 
Let op: na afloop van de dienst is er koffie en thee 

 
(Niet) parkeren op het kerkplein 
Er wordt aan een regeling gewerkt. Op dit moment worden er weer waarschuwingen en boetes 
uitgeschreven, dus nog even geduld en uw auto ergens anders neerzetten. 
 

Gespreksavond LHTBIQ+  
Op dinsdag 29 november 2022, aanvang 19.30 uur, in de kerk of consistorie, afhankelijk van het aantal 
mensen dat we verwachten is er een gespreksavond over homoseksualiteit en geloof. Zie de uitgebreide 
informatie in het kerkblad. 
Een avond om met elkaar in gesprek te gaan, wat meer te weten te komen over allerlei begrippen rond dit 
onderwerp, om te spreken over de bijbel. LET OP: Franneke Hoeks, voorganger van de San Salvator 
geloofsgemeenschap in de Den Bosch heeft door omstandigheden af moeten zeggen als gespreksleider. Er 
zal gekeken worden wie dit nu wordt. 
Ik hoop dat velen zullen komen, ook wie dit misschien een lastig onderwerp vindt, er niet zo goed raad 
mee weet, het misschien wel een gepasseerd station vindt of er niet zo’n mening over heeft. Het is fijn als 
u zich van te voren aanmeld, dan weten we op hoeveel mensen we ongeveer kunnen rekenen. Aanmelden 
kan bij mij of via de intekenlijst in de toren. Van harte welkom!  
ds. Margo Trapman 

 
Personalia in mailing 
Ik heb deze keer geen namen en adressen voor u om een kaartje naar mensen te sturen. Ik heb wel een 
oproep: als u iemand weet, waarvan u denkt dat die wel een kaartje kan gebruiken, laat het me weten, 
mogelijk kan ik dan regelen dat diegene in de mailing wordt opgenomen. Dank alvast voor het meedenken! 

 

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 


