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• Covid-19 en maatregelen 

Vanaf 25 september zijn een aantal versoepelingen ten aanzien van de maatregelen 

tegen Covid-19 van kracht. 

Het moderamen van de PKN adviseert hiervoor het volgende: 

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. 

Hoe een gemeente ‘gepast afstand houden’ invult, is afhankelijk van de indeling van 

het kerkgebouw.  

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

Voor het moderamen van de PKN is helder dat toegangscontrole aan de hand van een 

coronatoegangsbewijs niet past bij kerkelijke bijeenkomsten. 

De looprichting in de kerk blijft voorlopig nog van kracht. 

 

• Introductie Morningsong 

In de kerkenraadsvergadering van 21 september jl. is opnieuw het concept 

‘Morningsong, moment van bezinning op de zondag’ aan de orde geweest. Van 

diverse gemeenteleden en meelevenden zijn positieve reactie binnengekomen 

vergezeld met een enkele aanbeveling. De Morningsong gaat er komen! 

De kerkenraad gaat het initiatief binnen niet al te lange tijd actief introduceren via 

plaatselijke sites, maandbladen etc.  

Zoals bekend gaan de Morningsongs van start per 1 januari 2022 en worden de data 

gepubliceerd op de site van de kerk en in de maandbrieven onder de rubriek 

‘kerkdiensten’. 

Ook op deze manier werkt onze kerkgemeenschap eraan om een gemeenschap te zijn 

en nog meer te worden die er is voor iedereen in ons dorp en haar omgeving. 

 

• Afscheid van ouderling J. (Jelle Hoekstra) 

Ouderling Jelle Hoekstra heeft in de kerkenraadsvergadering van 21 september jl. 

aangegeven zijn ambt als ouderling neer te willen leggen. De kerkenraad respecteert 

dit besluit. Als gemeente zijn we Jelle Hoekstra veel dank verschuldigd voor zijn 

jarenlange bijdragen voor onze gemeente. Bewust schrijf ik ‘jarenlang’. Gedurende 

bijna 33 jaar heeft Jelle het ambt van ouderling bekleed. Met genoegen denk ik ook 

terug aan de kerkenraadsvergaderingen waaraan hij zijn bijdrage leverde op de zijn 

geëigende manier. Wij wensen hem ook vanaf deze plek voor zijn verdere al het goede 

toe: Ga met God en Hij zal met je zijn! 

 

z.o.z. 

 

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


• Kerkdiensten:  

- 03 oktober  ds. mevr. M. Trapman 

- 10 oktober  ds. L. van Wingerden m.m.v. Frans Schoenmaker, klarinet 

- 17 oktober  ds. W.J. de Koeijer 

- 24 oktober  ds. L. van Wingerden, na de kerkdienst koffiedrinken 

- 31 oktober  ds. L. van Wingerden 

-  

• Felicitatie: 

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

- Mevr. H.W. Nettinga- van der Linden (3 oktober) 

- Dhr. J.R. Fledderus (6 oktober) 

- Dhr. J.P. van den Hoven (14 oktober) 

- Mevr. D. van Steenbergen (17 oktober) 
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