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Maandbrief november 2022 

 

 

• Kerkdiensten (aanvang 10.30 uur, tenzij anders aangegeven):  

06 november ds. L. van Wingerden, oogstdienst 

13 november  drs. P. Molenaar 

20 november ds. L. van Wingerden, Laatste Zondag Kerkelijk Jaar – herdenking van 

de overledenen m.m.v. Taizé-koor Lumen Cordium o.l.v. dhr. Anton 

Klerx 

27 november ds. L. van Wingerden, 1e Advent - Morningsong m.m.v. Harmonie 

‘Kunst Adelt’ te Helvoirt; na de kerkdienst koffiedrinken   

             

• Vieren op de zondag 

Op zondag 6 november is de oogstdienst, ook wel bekend als de dankstond voor gewas 

en arbeid. De oogstdienst is een dankdienst, waarin wij ons bezinnen op de goede gaven 

die God de mensen geeft, in het bijzonder ons dagelijks voedsel. 

Zondag 20 november is de Laatste Zondag van het Kerkelijk Jaar. Als kerkgemeenschap 

zijn wij gewend op deze zondag diegenen te gedenken die in het voorbije kerkelijk jaar 

zijn overleden. Deze dienst wordt opgeluisterd met koorzang van het Taizékoor ‘Lumen 

Cordium’ o.l.v. de heer Anton Klerx. 

Op zondag 27 november zal een ensemble van de plaatselijke Harmonie ‘Kunst Adelt’ 

o.l.v. de heer Alphons van Stenis de geplande Morningsong klank en kleur geven. 

 

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.pkn-

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

weken op de site staan. 

 

• Bloemen ter gelegenheid van de verjaardag 

We zijn het zo gewend: ter gelegenheid van uw/jouw verjaardag wordt namens onze 

kerkelijke gemeente een bloemetje met felicitatie aangereikt door een bloemist. Gezien 

de oplopende prijzen van de boeketten en bezorgkosten gaat dit per 1 januari 2023 

veranderen. Helaas! Van deze datum wordt de verjaardagfelicitatie namens de 

kerkenraad verzonden per PostNL.  
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• Hulpvraag aan diaconie 

We kunnen er niet om heen dat het leven flink duurder is geworden. Verhalen van 

kinderen die zonder ontbijt naar school gaan, of mensen die in de kou komen te zitten 

zijn voortdurend in het nieuws. Ook op andere fronten kan men in deze bijzondere tijd 

in financiële problemen komen. Op dit soort momenten wil de diaconie graag hulp 

bieden aan mensen in onze gemeente. We begrijpen dat hiervoor een zekere schroom 

kan bestaan, maar aarzel niet om contact op te nemen met de diaconie.  

PG Helvoirt-Haaren 

Marianne Koelewijn en Coen van Beek, diakenen 
 

• Adventsmaaltijd 2022 

We hopen dat het dit jaar weer mogelijk is om op 16 december a.s. met elkaar van de 

adventsmaaltijd te genieten. Aanmelden voor dit mooie evenement graag via de lijsten 

die in de kerk worden gelegd. Wilt U/jij helpen om alles in goede banen te leiden? Onze 

kosteres, Marianne Koelewijn, ziet uit naar de reacties. 

          

• Felicitatie: 

De bloemen gaan in november met een hartelijke groet ter gelegenheid van hun 

verjaardag naar: 

- Dhr. J.P. Hoekstra (5) 

- Dhr. M.J. Markus (6) 

- Mevr. J. Ywema- Brok (9) 

- Dhr. A.C. van Beek (17) 

- Mevr. B. Heezen- Stoll (23) 

- Dhr. M. Ewoldt (27) 

- Dhr. J.M. de Regt (29) 

- Mevr. A. van Wijnen (29) 

 

 

Helvoirt, oktober 2022.                                                    


