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• Kerkdiensten (aanvang 10.30 uur, tenzij anders aangegeven):  
04 december ds. L. van Wingerden, 2e advent, viering H. Avondmaal 
11 december  ds. W.J. de Koeijer, 3e advent 
18 december ds. L. van Wingerden, 4e advent, Morningsong m.m.v. Apeldoorns 

Blokfluitensemble o.l.v. Loes Hartjes 
24 december ds. L. van Wingerden, Kerstzangdienst m.m.v. Ensemble Harmonie 

‘Kunst Adelt’ uit Helvoirt o.l.v. Alphons van Stenis; aanvang 22.00 uur 
25 december ds. L. van Wingerden, 1e Kerstdag m.m.v. Jeanette Mathijsen, sopraan 
 

• Adventsmaaltijd 
Voor vrijdag 16 december a.s. nodigt de kerkenraad van de Protestantse Gemeente 
U/jou hartelijk uit voor de Adventsmaaltijd in onze monumentale Oude Sint 
Nikolaaskerk. 
Het is een mooie traditie dat in de weken voor Kerst deze maaltijd georganiseerd wordt. 
Gelukkig kan dit weer na de Coronaperikelen van de laatste jaren. 
De kerk is aangekleed met gezellig gedekte tafels. 
Vanaf 17.30 uur verwelkomen wij u graag met koffie/thee en vanaf 18.00 uur gebruiken 
wij de maaltijd, bestaande uit door ieder meegebrachte gerechten. Het geheel wordt 
afgewisseld met zang begeleid door het orgel, de lezing van het kerstevangelie, een 
kerstverhaal en het voordragen van een gedicht. Om plm. 20.00 uur sluiten we het 
geheel af. 
Opgave van tevoren is noodzakelijk via een intekenlijst die bij de uitgang van de kerk 
ligt. Op deze lijst kan tevens worden aangegeven welk gerecht u/jij meebrengt. 
Nadere informatie bij de kosteres Marianne Koelewijn, tel. 0411-645408 of via mail 
marianne@csk.nl 
 

• Vieren op de zondag 
In deze feestmaand heten we u en jou graag welkom in de kerk. Nast de reguliere 
diensten, waaronder de viering van het H. Avondmaal op zondag 4 december, is er op 
zondag 18 december weer een Morningsong m.m.v. het Apeldoorns Blokfluitensemble 
o.l.v. Loes Hartjes. Op zondag 25 december, voorafgegaan door de kerstzangdienst op 
24 december, vieren wij het geboortefeest van Jezus. In deze dienst zal de ons bekende 
sopraan Jeanette Mathijsen samen met organist Gerard Hopman de dienst 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  
 
z.o.z. 
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• Kerstzangdienst 24 december 
Dit jaar heeft de jaarlijkse kerstnachtdienst een andere opzet en zal breed worden 
aangekondigd. Het is mijn wens dat zoveel mogelijk mensen uit het dorp en de 
omgeving de jaarlijkse kerstnachtdienst bijwonen. Het accent ligt naast het lezen van 
het kerstevangelie en het moment van bezinning op het samen zingen van de aloude en 
bekende kerstliederen. Het bijzondere is dat een ensemble van de plaatselijk Harmonie 
‘Kunst Adelt’ onder de bezielende leiding van Alphons van Stenis de samenzang 
begeleidt.  

 
• 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.  

 
• Hulpvraag aan diaconie (herhaald bericht) 

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 

          
• Felicitatie: 

De bloemen gaan in december met een hartelijke groet ter gelegenheid van hun 
verjaardag naar: 
- Dhr. P. Kool (5) 
- Dhr. S. Snellen (7) 
- Dhr. J.G. van Straaten (10) 
- Mevr. T.M. Geurts- van der Neut 
 
 

Helvoirt, november 2022.                                                    
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