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Maandbrief augustus 2022
•

Kerkdiensten (aanvang 10.30 uur, tenzij anders aangegeven):
07 augustus
14 augustus
21 augustus
28 augustus

ds. W.J. de Koeijer
ds. L. van Wingerden, Morningsong m.m.v. Connie van der Dussen,
cello
ds. L. van Wingerden
ds. L. van Wingerden, Morningsong m.m.v. Femmy de Rooij, viool; na
de kerkdienst koffiedrinken

•

Morningsong
In de maand augustus staan weer twee Morningsongs op het programma. Op 14 augustus
is Connie van der Dussen onze gast. Zij speelt cello en zal samen met onze organist
Ben de Rooij prachtige muziek ten gehore brengen.
Op 28 augustus is de 9-jarige kleindochter Femmy van onze organist Ben de Rooij onze
gast. Zij speelt viool. Bijzonder dat Femmy dit voor ons wil doen!
Voor meer informatie en de overige geplande data verwijs ik graag naar de site van onze
kerk: www.pkn-helvoirt-haaren.nl

•

Beluisteren van opgenomen kerkdienst
Het is mogelijk de kerkdienst te beluisteren via een link op de site van de kerk www.pknhelvoirt-haaren.nl onder de knop ‘opnamen kerkdienst’. De opnamen blijven enkele
weken op de site staan.

•

Koffiedrinken na de dienst
Op zondag 28 augustus drinken we opnieuw koffie na de dienst. Deze keer iets meer
uitgebreid. De dag ervoor, 27 augustus, hoop ik mijn 74 ste verjaardag te vieren en dit
heuglijke feit deze zondag met u en jou te delen.

•

Felicitatie:
De bloemen gaan met een hartelijke groet ter gelegenheid van hun verjaardag naar:
- Mevr. A. Kool- de Hoog (4)
- Dhr. R.J. Haring (4)
- Mevr. J.E.C. Vink- Verheul (23)
- Mevr. C. van den Herik (26)
- Dhr. L. van Wingerden (27)

Helvoirt, juli 2022.

