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Maandbrief december 2021 

• Kerkdiensten:   

 - 05 december  ds. L. van Wingerden (2e advent) 

 - 12 december  ds. A.C. van Brussel (3e advent) 

 - 19 december  ds. L. van Wingerden (4e advent; viering H. Avondmaal) 

 - 24 december  ds. L. van Wingerden (kerstnachtdienst, aanvang 22.00 uur 

    m.m.v. leden van Harmonie ‘Kunst Adelt’ uit Helvoirt) 

 - 25 december  ds. L. van Wingerden (1e kerstdag m.m.v. Interkerkelijk Koor 

    ‘Eljakim’ uit Zaltbommel e.o.) 

- 26 december geen kerkdienst 

                                      
• Covid-19 en ontwikkelingen 

Momenteel zijn de volgende maatregelen van kracht voor het bezoeken van de zondagse 

kerkdienst (zie ook de publicaties van de landelijke kerk): 

- Handen ontsmetten bij binnenkomst 

- Dragen van mondkapje in de kerk totdat u uw plaats hebt ingenomen op de 

aangegeven stoelen 

- Na de kerkdienst verlaat u zo spoedig mogelijk de kerk terwijl u een mondkapje 

draagt. 

  
• Adventsmaaltijd 2021 

De planning was gemaakt voor 17 december a.s. Maar helaas, vanwege de 

coronamaatregelen is het niet verantwoord om de jaarlijkse adventsmaaltijd doorgang 

te laten vinden.  

 
• 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’. 

 
• 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 (herhaald bericht)                                                                   z.o.z. 
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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.  

 

• Verlichting begraafplaats op de Eeuwigheidszondag (Laatste Zondag Kerkelijk Jaar en 

Herdenking van de overledenen) op 21 november jl. 

Eeuwigheidszondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar en tevens de zondag 

voordat de adventstijd begint. In 2021 valt deze dag op zondag 21 november. Vaak 

gedenkt men tijdens de kerkdienst op deze zondag de gemeenteleden die in het 

afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden.  

Eeuwigheidszondag komt uit de lutherse traditie van de 19e eeuw, die een alternatief 

vond voor de rooms-katholieke traditie van Allerzielen. In de calvinistische traditie in 

Nederland noemde men de zondag Eeuwigheidszondag. Deze benaming paste beter bij 

het karakter van deze zondag: een dag die geen afsluiting is maar juist onderstreept dat 

de tijd en de kerk doorgaan. 

Op een bijzondere wijze heeft de Protestantse Gemeente van Helvoirt vorm gegeven 

aan het gedenken van de overledenen van zowel het afgelopen kerkelijk jaar als ook alle 

andere overledenen. 

Thema van de kerkdienst was “Vang mijn tranen in uw kruik” (psalm 56:9) en de dienst 

werd begeleid door het Taizékoor o.l.v. Anton Klerx.  

’s-Avonds werden kaarsen op alle graven geplaatst op de begraafplaats aan de Kerkstraat 

(hoek Vincent van Goghstraat). De kaarsen op de graven gaven een bijzondere sfeer van 

verlichting, warmte en troost. R.J. Haring 
 

                     
• Felicitatie: 

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

- Dhr. P. Kool (5 december) 

- Dhr. S. Snellen (7 december) 

- Dhr. J.C. van Straaten (10 december) 

- Mevr. T.M. Geurts- van der Neut (12 december) 

 

Helvoirt, november 2021.                            


