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Maandbrief maart 2022 

 

• Kerkdiensten:    

  

- 27 februari ds. L. van Wingerden, na de kerkdienst koffiedrinken 

- 06 maart ds. R. Stiemer (1e zondag 40 dagen) 

- 13 maart ds. L. van Wingerden, Morningsong m.m.v. Nico Olie, 

orgelwerken (2e zondag 40 dagen) 

- 20 maart ds. L. van Wingerden (3e zondag 40 dagen) 

- 27 maart ds. L. van Wingerden, Morningsong m.m.v. Annemieke Ruijg, 

dwarsfluit; na de kerkdienst koffiedrinken ( 4e zondag 40 dagen) 

                                

• Covid-19 en bericht naar aanleiding van persconferentie van 15 februari jl. 

Vanaf vrijdag 25 februari gelden geen beperkende maatregelen meer voor het kerkelijk 

leven, zo meldt het moderamen van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) naar 

aanleiding van de persconferentie van 15 februari jl. en het advies dat het CIO (Centraal 

Interkerkelijk Overlegorgaan). Dat betekent goed nieuws voor onze kleine 

kerkgemeenschap. De kerk is – zo schrijft de praeses van de generale synode – niet 

alleen de plek waar we God ontmoeten, maar ook elkaar. De geloofsgemeenschap is 

essentieel voor ons geloofsleven. 

 
• Morningsong 

Ondertussen hebben we van enkele Morningsongs kunnen genieten. Ook voor de maand 

maart staan er twee gepland. Onze organist Nico Olie zal op 13 maart een aantal korte 

orgelwerken ten gehore brengen. Op 27 maart is Annemieke Ruijg onze gast met haar 

dwarsfluitspel. 

Voor meer informatie en de overige geplande data verwijs ik graag naar de site van onze 

kerk: www.pkn-helvoirt-haaren.nl 

 
• Beluisteren/bekijken van vooraf opgenomen kerkdienst 

Het is mogelijk de kerkdienst te beluisteren via een link op de site van de kerk www.pkn-

helvoirt-haaren.nl onder de knop ‘opnamen kerkdienst’.  De opnamen blijven enkele 

weken op de site staan. 

  

• Welkom 

Als kerkgemeenschap hebben wij ook de gevolgen ervaren van de Coronamaatregelen: 

samenkomen als kerkgemeenschap was niet mogelijk, pastoraat kon niet plaatsvinden 

in de vertrouwde omgeving. Kortom: alles was op afstand en stond op een wat laag pitje. 

Toch is er zeker ook verheugend nieuws! En wel op het vlak van het aantal 

gemeenteleden.                                                                                                       z.o.z. 
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In de voorbije tijd hebben zich nieuwe belijdende leden aangemeld bij onze gemeente. 

Al meerdere keren hebben we hen kunnen ontmoeten als kerkganger op de zondag. Het 

zijn: 

- Mevrouw Jacintha den Haag, wonend in Helvoirt 

- De heer Daan van Schooneveld en zijn partner Anette Vorstenbosch- van 

Schooneveld (gastlid), wonend in Biezenmortel 

- Mevrouw Janneke Ywema, wonend in Helvoirt 

- De heer Matthijs Ewoldt en zijn partner Mathilde den Hollander, wonend in 

Rosmalen 

Van harte welkom in onze mooie Helvoirtse kerkgemeenschap!  

           

• Felicitatie: 

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

- Mevr. A.J. Grotendorst- van Rijn(1 maart) 

- Mevr. S.T. van Wijnen (2 maart) 

- Dhr. A. van Hengel (3 maart) 

- Mevr. J.C.H. Haring (4 maart) 

- Mevr. A. van Beek- van Loenen (8 maart) 

 

• Oproep! 

U kunt het niet ontkennen: wat hebben wij een prachtige kerk! Naast het feit dat onze 

kerkrentmeester zorgt dat het gebouw in goede staat blijft, moet er ook gezorgd worden 

dat de kerk schoon blijft. Omdat we, meestal door de oudere leeftijd van de mensen die 

de kerk schoonmaken, nogal qua groep uitgedund zijn, wil ik met deze oproep vragen 

of er mensen zijn die zo’n éénmaal in de zes weken een keer ‘poetsen’. Met zo’n 

anderhalf uur werk in de week kunnen wij zorgen dat het netjes blijft. Als er zich veel 

mensen aanmelden kan dit zelfs een langere periode zijn. Je kan je aanmelden via 

marianne@csk.nl of bellen met 06-21546979. 

 

Helvoirt, februari 2021.  
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