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Maandbrief november 2021 

 

• Kerkdiensten:  

 - 31 oktober  ds. L. van Wingerden 

 - 07 november  ds. A.C. van Brussel 

 - 14 november  ds. L. van Wingerden, Oogstdienst  

                                                m.m.v. Jeanet Mathijssen, sopraan 

- 21 november ds. L. van Wingerden, Laatste Zondag Kerkelijk Jaar en 

herdenking van overledenen m.m.v. Koor Lumen Cordium o.l.v. 

Anton Klerx 

 - 28 november  drs. J. de Rooij, na de kerkdienst koffiedrinken 

 

                                      
• Covid-19 en ontwikkelingen 

Formeel is het niet meer verplicht om tijdens de eredienst anderhalve meter afstand te 

houden. Wel benadrukt de overheid dat het verstandig is ‘gepast afstand’ te houden.  

Voor het bijwonen van de kerkdiensten is een coronatoegangsbewijs niet verplicht. 

De huidige ontwikkelingen qua besmettingscijfers zijn een punt van aandacht. Ook voor 

onze kerkelijke gemeente.   

  
• Adventsmaaltijd 2021 

Vanwege de corona-crisis was het vorig jaar niet mogelijk de adventsmaaltijd te houden. 

Of deze bijzondere jaarlijkse bijeenkomst/ontmoeting dit jaar wel kan doorgaan is nog 

niet duidelijk en heeft daarom de aandacht van de kerkenraad. Op de eerstvolgende 

kerkenraadsvergadering in november zal hierover worden gesproken en een besluit 

worden genomen. De voorlopig geplande datum is 17 december.  

 
• Introductie Morningsong 

Zoals in de vorige maandbrief aangekondigd gaat de Morningsong per 1 januari 2022 

van start en zal 1 à 2 keer per maand plaatsvinden. Op de overige zondagen is er een 

reguliere kerkdienst. Naast korte teksten en een meditatie ligt het hoofdaccent op muziek 

(koor en/of solozang, samenzang en/of instrumentale muziek). De data van de 

Morningsongs zullen steeds vermeld worden in de maandbrief en zijn te vinden op de 

site van de kerk www.pkn-helvoirt-haaren.nl onder de knop ‘data vieringen’. 

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


 
• Beluisteren van kerkdienst 

Sinds kort is het mogelijk de kerkdienst van de voorgaande zondag te beluisteren via 

een link op de site van de kerk www.pkn-helvoirt-haaren.nl onder de knop ‘opnamen 

kerkdienst’. Op maandag na de betreffende zondag wordt de uitzending op de site 

geplaatst.   

          
• Vacatures kerkenraad 

Na het vertrek van ouderling Jelle Hoekstra is er een vacature ontstaan in de kerkenraad 

voor ouderling. De kerkenraad roept u als lid van de gemeente op om namen van leden 

door te geven die voor de vervulling van deze vacature in aanmerking zouden kunnen 

komen. Of weet u zich geroepen om u aan te melden. We zijn ons als kleine 

kerkgemeenschap bewust dat de spoeling dun is, maar niettemin willen we graag dat het 

werk voor de kerk kan blijven doorgaan. Graag vermeld ik ook dat er een al oudere 

vacature bestaat voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester na het overlijden van de 

heer Wout Hordijk. De kerkenraad ziet uit naar uw en jouw reactie.  

 
• Aanpassingen begraafplaats 

Het was een doorn in het oog voor velen die onze begraafplaats bezochten. Overdadig 

onkruid op de gravelpaden. Periodiek spuiten hielp niet meer. Op verzoek van 

verschillende bezoekers heeft de kerkenraad besloten om nieuwe paden aan te leggen. 

Gekozen is voor waaltjes wat eenvoudiger te onderhouden is. Een enorme investering 

voor onze kerkgemeenschap maar een prachtig resultaat. R.J. Haring. 
 

                  
                                            oude situatie                                     nieuwe situatie 

 
• Felicitatie: 

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

 

- Dhr. J.P. Hoekstra (5 november) 

- Dhr. M.J. Markus (6 november) 

- Mevr. J. Ywema-Brok (9 november) 

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

- Mevr. B. Heezen-Stoll (23 november) 

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

- Mevr. A. van Wijnen (29 november) 

 

Helvoirt, oktober 2021.                            
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