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Maandbrief juni 2022 

 

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

•  

05 juni  ds. L. van Wingerden, Pinksteren, na de kerkdienst koffiedrinken 

12 juni ds. L. van Wingerden, Morningsong m.m.v. Taizé- koor‘Lumen 

Cordium’ o.l.v. Anton Klerx 

19 juni ds. S. Jumelet 

26 juni ds. L. van Wingerden, Morningsong m.m.v. Annemieke Ruijg, 

dwarsfluit                                

• Morningsong 

In de maand juni staan er weer twee Morningsongs op het programma. Op 12 juni 

verwelkomen we het Taizé-koor ‘Lumen Cordium’ uit Helvoirt o.l.v. de heer Anton 

Klerx, die samen met zijn partner Ria Klerx de Morningsong tot een mooi geheel gaan 

maken. 

Op 26 juni zal de Morningsong worden opgeluisterd door Annemieke Ruijg 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 

 

• Pinksteren 2022 

Zondag 5 juni is het verjaardagsfeest van de kerk: Pinksteren. We lezen in Handelingen 

2 dat de H. Geest met de tekenen van wind, vuur en taal naar de mensen in Jeruzalem 

komt en daarna zijn werk doet over de wereld. Een bijzonder gebeuren dat ons tot op de 

dag van vandaag inspireert, kerkgemeenschap doet zijn, mens in de wereld laat zijn. Op 

deze bijzondere feestdag van de kerk verwelkomen we ook een groep van 50 à 60 

jongelui van de ‘Koffiebar 2Sprong’ uit Sliedrecht. Zij zijn het Pinksterweekend bij 

elkaar in Heukelom en spreken daar – naast leuke spellen en veel gezelligheid - met 

elkaar over het thema ‘Geen afstand’. 
Zij denken na over de afstand die zij soms persoonlijk ervaren bij God. Daarnaast is ook 

een belangrijk gespreksthema om geen afstand tot elkaar te hebben in de dagelijkse 

omgang met elkaar. 

Het is hun plan om ook in de dienst een lied te zingen.  

Na de kerkdienst ontmoeten we elkaar bij de koffie! 

 

• 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. 
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• Felicitatie: 

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

- Mevr. A. van Steenbergen- Zonneveld (9 juni) 

- Mevr. M.J. Koelewijn-Zeelenberg (9 juni) 

- Mevr. G. Ludikuize- de Jager (11 juni) 

- Mevr. J. Hoekstra- Beltman (30 juni) 

 

Helvoirt, mei 2022.  
 

 
 

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Helvoirt-Haaren  

      wenst ieder een gezegend Pinksterfeest! 

 

 

 

                                                                  


