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BIJ DE DIENST

OMZIEN NAAR ELKAAR

Alle kerkgangers in deze dienst in de Petrakerk
en in de Vestingkerk een hartelijk welkom. We
hopen met elkaar een gezegende dienst te
beleven. Na afloop van de dienst is er
gelegenheid tot koffiedrinken.

Mevrouw J.M. Nieuwland is tijdelijk verhuisd
naar Aafje Smeetsland IJsselmonde, Rijnstraat
3-4, Pietersdijk 60, 3079 TD IJsselmonde. Ze
heeft enorme behoefte aan medeleven, zoals
een kaartje en uw gebeden.

TIENERDIENST
Er is enige onduidelijkheid over de
Tienerdiensten. Sommige kerkgangers denken
dat op de zondagen waarop er Tienerdienst is,
er geen reguliere kerkdienst in de Petrakerk is.
Dat klopt niet!
1x per maand is er voor tieners uit het 1e, 2e en
3e jaar van de middelbare school Tienerdienst in
de Jeugdzaal van de Petrakerk.
Op die zondagen is er gewoon een reguliere
kerkdienst in de Petrakerk.

Afgelopen woensdag, 9 januari, werd de heer
Idze Stolk opgenomen in het Erasmus
Ziekenhuis, waar hij de dag daarna werd
geopereerd. Hij zal een aantal dagen in het
ziekenhuis moeten verblijven. Hoe het daarna
verder gaat, zorghotel of thuis, is nog niet
duidelijk.
We wensen hem en zijn vrouw Willy sterkte toe
en goede moed!

Vandaag is er weer een Tienerdienst.
De tieners beginnen in de gewone kerkdienst en
gaan op een gegeven moment naar de
Jeugdzaal.
Daar hebben ze verder hun eigen bijeenkomst,
waar ze praten, bidden, luisteren.
Ook gaan ze aan de slag met een onderwerp uit
Kind op Zondag met een spel, een filmpje, een
stukje muziek, iets creatiefs.
Het is vergelijkbaar met de Kindernevendienst,
maar de tieners gaan niet meer terug de kerk in
en sluiten met elkaar hun bijeenkomst af.
Na afloop zien tieners, ouders, kinderen en
kerkgangers elkaar bij de koffie, thee en
limonade.

Ook dit jaar gaan we weer vol enthousiasme
met onze hobbys verder. U kunt elke 3e dinsdag
van de maand en dat is nu a.s. dinsdag 15
januari weer samen met andere dames kaarten
maken, breien, haken en andere hobby’s
uitleven. We komen samen van 9.30–12.00 uur
in de Schakel achter de kerk in Nieuwenhoorn.
Al het gemaakte werk kunnen we niet zelf
houden en daarom kunt u dit eventueel doen
t.b.v. de bazaar van de Kerk aan de Dorpsstraat.
Er is allerlei materiaal aanwezig! Maar als u een
gezellige ochtend wilt met een kopje koffie en
een praatje kunt u altijd aanschuiven want er zijn
nog lege stoelen.
U kunt alvast 19 februari 2019 noteren voor de
volgende ochtend.

Groeten namens het team van de
Tienerdiensten,
Jacqueline Bloeme
BLOEMEN
De bloemen van deze zondag in de Petrakerk
gaan met een sterkte wens naar mevrouw Sira
Aarden.
Het boeket vanuit de dienst in de Vestingkerk
gaat met een hartelijke groet en goede wensen
naar mevrouw M. Suverein-Kool.

KNUTSEL- EN HANDWERKOCHTEND

REBIBLE: ontdekking van vergeten verhalen
God schiep hemel en aarde “en zag dat het
goed was”. Dat is de toon van het
scheppingsverhaal in Genesis 1. Zegt Inez van
Oord echter in haar boek “Rebible”: “We zijn nog
maar net begonnen en God heeft al spijt. Hij
heeft spijt van zijn creatie. In Genesis 6 staat:
‘Hij kreeg spijt van dat hij mensen had gemaakt
en voelde zich diep gekwetst…’” Wat heeft de
toon doen omzwaaien? Daarover willen we van
gedachten wisselen op onze eerstvolgende
Bijbelkring op 17 januari om 19.30 uur in de

Petrakerk. We doen dat aan de hand van het
verhaal van Noach zoals Inez van Oord
(voormalig redacteur van het blad Happinez) dat
uitlegt.
U bent van harte welkom. Opgeven kan bij ds.
Evert-Jan Vledder:  375363 of
predikant.vkds@pghellevoetsluis.nl

van de Protestantse Gemeente Hellevoetsluis
begeleidt de samenzang.
Vanaf maandag tot en met zaterdag zijn er
gebedsuren op verschillende adressen in
Hellevoetsluis. Elke kerk verzorgt een deel van
de ochtend/middag/avond. Over de precieze
plekken hoort u later.

GEZELLIGE INHOUDELIJKE AVOND IN DE
PETRAKERK

Op zondagavond 27 januari is de eigenlijke
Gebedsdienst. Die vindt plaats in de Petrakerk
om 19.00-20.00. Aan deze dienst werken
voorgangers en leden van alle Hellevoetse
kerken mee. Muzikale medewerking verleent de
Jong&Vrij-band. Ook is er ruimte voor
gezamenlijk gebed en voorbede in kleinere
groepjes. Met die samenkomst ronden we de
Week van Gebed af. Het voorbereidingscomité
hoopt op een goede belangstelling, zowel op de
zondagen als doordeweeks. Omdat God onze
gebeden hoort, bewaart en er mee handelt.

Zoals u in de laatste Kerkwijzer heeft kunnen
lezen organiseren we op vrijdag 25 januari een
gezellige inhoudelijke avond voor
gemeenteleden in de leeftijd van 30 tot
ongeveer 55 jaar. We willen deze avond eerst
met elkaar eten en daarna een inhoudelijk
moment hebben. Het thema van deze eerste
avond zal zijn: “Keuzes”. We zullen hier op
verschillende manieren over na gaan denken.
De inloop van deze avond is om 18.30 uur en
we starten met de maaltijd om 19.00 uur. Rond
22.00 uur willen we avond afsluiten. Voor de
maaltijd vragen we een bijdrage van €7,50.
Opgeven kan vanaf nu tot 21 januari via de mail
… of  …. Heeft u bepaalde dieetwensen dan
horen we dat graag.

H. Geuze

REJOICE
Uitnodiging voor de presentatie van de nieuwe
CD van ons koor.

COLLECTE OPBRENGSTEN
Zondag 6 januari 2019
(gezamenlijke dienst)
Diaconie: € 219,15
Bestemming: St. Vrienden Speciale Kinderhulp
Petrakerk: € 171,10 / € 91,35
Bestemming: werk in eigen gemeente/
Movement on the ground (t.b.v. Lesbos)

Datum: zaterdag 26 januari 2019
Locatie: Dorpskerk Zuidland
Aanvang concert: 20:00 uur
Deur open: 19:30 uur
Toegang is gratis.
Ons koor wordt geleid door Flip Markwat
Muzikale medewerking van:

WEEK VAN GEBED 2019
De Internationale Week van Gebed loopt van
20 tot en met 27 januari. In Nederland wordt
deze week van eenheid oecumenisch
georganiseerd door de Raad van Kerken
Nederland en MissieNederland. Ook In
Hellevoetsluis willen we ons aansluiten bij het
voorbeeld en het thema van gelovigen uit
Indonesië; ‘Recht voor ogen’ (Deuteronomium
16 vers 11-20: Zoek het recht en niets dan het
recht”).
De week start op zondagavond 20 januari 2019
om 19.00-20.00 in de Vestingkerk. Dan houden
we een Hellevoetse aflevering van (Heel)
Nederland zingt. Zingen is twee keer bidden. We
zingen psalmen, lofzangen, Opwekkingsliederen
en liederen uit de traditie van Taizé. Van
Johannes de Heer tot Hillsong. De Petraband

Piano: Cor Hollestelle
Dwarsfluit: Elsemieke Markwat
Percussie: Johan van Marion
Wij hopen u op 26 januari 2019 te mogen
begroeten.
Bestuur Interkerkelijk Koor Rejoice Zuidland

Kopij voor de zondagsbrief van 20 januari
2019 kan gestuurd worden tot donderdag 17
januari 13.00 uur naar Marjan de Haart
per mail: zondagsbrief@pghellevoetsluis.

