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• Kerkdiensten (aanvang 10.30 uur, tenzij anders aangegeven):  
 
01 januari ds. L. van Wingerden 
08 januari ds. mevr. M. Klaasse- Mesch 
15 januari ds. L. van Wingerden, Morningsong m.m.v. Annemieke Ruijg, 

dwarsfluit 
22 januari drs. J. de Rooij 
29 januari ds. L. van Wingerden 
 

• Nieuwjaarsdag 
 
Nadat we een in velerlei opzicht het bewogen jaar 2022 achter ons hebben, mogen we 
elkaar weer ontmoeten op de 1e dag van 2023. Van harte wens ik, mede namens de 
kerkenraadleden, u en jou een voorspoedig 2023. Niemand kent de toekomst. Niettemin 
spreken we het vertrouwen uit in deze onzekere tijd dat wij allen worden omringd met 
de trouwe zorg van onze goede God, Die nooit loslaat het werk dat Zijn hand begon. 
Ook in het nieuwe jaar zal er iedere zondag op de gebruikelijke tijd weer een kerkdienst 
zijn. Ik zie uit naar uw en jouw betrokken aanwezigheid! 

 
• Vieren op de zondag 

 
Bovenstaand leest u het overzicht van de kerkdiensten voor de maand januari. Graag 
verwelkom ik collega mevrouw M. Klaasse- Mesch. Sinds 2022 is zij predikant van de 
Gereformeerde Kerk in Andel. Als moeder van een jong gezin heeft zij haar 
theologische opleiding voltooid en mag nu de kerk in al haar verbanden met vreugde 
dienen. Op zondag 15 januari is er weer een Morningsong. De zal mede worden 
opgeluisterd worden met het dwarsfluitspel van Annemieke Ruijg. We zien uit naar 
mooie en inhoudsvolle vieringen. 
Voor meer informatie en de overige geplande data verwijs ik graag naar de site van onze 
kerk: www.pkn-helvoirt-haaren.nl  

 
• 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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• Bloemen ter gelegenheid van de verjaardag 
Ter gelegenheid van uw/jouw verjaardag werd namens onze kerkelijke gemeente een 
bloemetje met felicitatie aangereikt door een bloemist. Gezien de oplopende prijzen van 
de boeketten en bezorgkosten is dit per 1 januari 2023 veranderd. Helaas! Vanaf 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 

          
 
 

Helvoirt, december 2022.                                                    


