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Maandbrief september 2022
• Kerkdiensten (aanvang 10.30 uur, tenzij anders aangegeven):
04 september ds. mevr. M. Trapman
11 september ds. L. van Wingerden, Morningsong m.m.v. Loes Hartjes, blokfluit
18 september ds. L. van Wingerden, viering H. Avondmaal
25 september drs. J. de Rooij; na de kerkdienst koffiedrinken
•

Morningsong
In de maand augustus staat er weer een Morningsong ingepland naast de reguliere
kerkdiensten. Op zondag 11 september zal Loes Hartjes, de partner van onze organist
Cees Ippel, de Morningsong opluisteren met blokfluitspel. Loes is ondertussen een
bekend persoon bij de begeleiding van het zingen van de liederen op de zondag.
In de opzet van de Morningsong is de volgende wijziging doorgevoerd:
Het Magnificat (Lied 157a) en de Lofzang van Simeon (Lied 159a) zullen voortaan
alleen gezongen worden in de advent- en kersttijd tot de 40-dagentijd.
In de periode hier buiten (van 40-dagentijd tot de adventstijd) zullen dus andere liederen
dan 157a en 159a uit het Liedboek 2013 worden opgenomen in de Morningsong. Ik
denk dat dit een verrijking betekent van het mooie initiatief!
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 25 september drinken we opnieuw koffie na de dienst. Een goed moment
om elkaar steeds beter te leren kennen. Een reden te meer om na de kerkdienst even aan
te schuiven.

•

Felicitatie:
De bloemen gaan met een hartelijke groet ter gelegenheid van hun verjaardag naar:
- Dhr. H.W. Grotendorst (2)
- Mevr. M.W. v.d. Laar- v.d. Bogert (29)
- Dhr. B. Dooren (29)
- Mevr. A.H.C.M. Vorstenbosch- van Schooneveld
Helvoirt, augustus 2022.

