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• Covid-19 en maatregelen 

De eerder ingestelde maatregelen als het handenwassen bij binnenkomst van de kerk 

en de onderlinge afstand van 1,5 meter blijven voorlopig nog van kracht. Dit geldt ook 

ten aanzien van de looprichting in de kerk en het bezetten van de vooraf aangegeven 

plaatsen.  

Laten we hopen dat de genomen maatregelen ons verder helpen om Covid-19 te 

verslaan, al blijft het risico bestaan van het opvlammen van het virus wanneer we 

binnen en buiten de kerk de maatregelen niet opvolgen. Her en der zien we de 

gevolgen van wat het niet opvolgen van de maatregelen teweegbrengt. Helaas. 

Hopelijk is deze opleving van korte duur. Voor zover het mogelijk is om op vakantie te 

gaan, wens ik ieder een goede reis en een ontspannend verblijf op het vakantieadres.  

Verder wordt de klok iedere zondag geluid als teken van een hartelijk welkom in de 

kerk! Met vriendelijke groet. 

Ds. L. van Wingerden 

 

• Kerkdiensten:  

- Zondag 25 juli   ds. L. van Wingerden 

- Zondag 1 augustus  ds. L. van Wingerden 

- Zondag 8 augustus  ds. L. van Wingerden 

- Zondag 15 augustus  ds. mevr. M. Trapman 

- Zondag 22 augustus  ds. L. van Wingerden 

- Zondag 29 augustus  ds. L. van Wingerden 

 

• Diaconie: 

- Namens de diaconie willen wij degenen, die ons tijdens de sluiting van de kerk 

i.v.m. de coronapandemie, bedanken voor hun giften. 

Hartelijke groet, Coen van Beek en Marianne Koelewijn 

 

- Afgelopen zondag, 18 juli, is er, uiteraard zou ik bijna zeggen, gecollecteerd voor 

de watersnoodramp o.a. in Limburg. Vreselijk voor de mensen om alles kwijt te 

raken. Wij willen als diaconie een steentje bijdragen en zullen de collecte 

verdrievoudigen. Mocht u niet in de gelegenheid geweest zijn en wil u alsnog iets 

doneren dan kan dat via ons bankrekeningnr. NL 69 RABO 0118 1570 35 t.n.v. 

Diakenen Protestantse Gemeente Helvoirt-Haaren. 

 

Met dank, Coen van Beek en Marianne Koelewijn                  

    

z.o.z.   

http://www.pkn-helvoirt-haaren.nl/


• Felicitatie: 

De bloemen gaan met een hartelijke groet ter gelegenheid van hun verjaardag naar: 

 

- Dhr. W. Kreunig (28 juli) 

- Dhr. C. van Lindenberg (31 juli) 

- Mw. A. Kool- de Hoog (4 augustus) 

- Dhr. R.J. Haring (4 augustus) 

- Mw. J.E.C. Vink- Verheul (23 augustus) 

- Mw. C. van den Herik (26 augustus) 
- Dhr. L. van Wingerden (27 augustus) 

 

 

 
 

Helvoirt, 21 juli 2021. 

                                                 


