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BIJ DE DIENST

BLOEMEN

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

Vanuit de dienst in de kerk aan de Dorpsstraat
gaan de bloemen met een hartelijke groet naar
de heer J. de Groot. Hij onderging onlangs een
operatie. Wij wensen hem een voorspoedig
herstel toe.
De bloemen van deze zondag uit de Petrakerk
gaan met een hartelijke groet naar de familie
Al Rouaymi. Het is nog ongewis hoe het zal
aflopen met de familie en dat brengt veel
spanning met zich mee.

OMZIEN NAAR ELKAAR
Mevr. L.A. Jansen-van Brussel mocht na een
lange periode van revalideren eindelijk weer
naar huis. Het is fijn dat ze weer samen met
haar man mag zijn. We hopen dat ze verder
mag herstellen in de voor haar zo vertrouwde
omgeving.
Adreswijziging:
Sinds dit weekend is de heer Leen
Groenendaal verhuisd van Hart van Rozenburg
naar de Careyn Grootenhoek, Hellevoetse
Achterweg 4, 3222 AA Hellevoetsluis.
Hij verblijft op afdeling Piet Heyn.
REBIBLE”
“Wat hebben we nog aan de bijbelverhalen uit
onze jeugd?” vraagt Inez van Oord zich af. Ze
was voormaling redacteur van het spiritueel blad
Happinez. In die rol trok ze over heel de wereld,
“…zocht geestverruimende verhalen uit het
hindoeïsme, interviewde wijze lama’s en
monniken, vele religieuze, spirituele stromingen
kwamen voorbij. Maar de Bijbel niet. Terwijl
miljoenen mensen op aarde zich door dat boek
laten inspireren…” Van Oord wil echter opnieuw
de voor haar vergeten verhalen lezen, ze
opnieuw interpreteren; en haar daardoor
opnieuw laten fascineren!
Voor wie dat samen met haar wil, starten we
een leeskring naar aanleiding van haar boek:
Rebible: Ontdekking van vergeten verhalen.
Wanneer: maandagavond 22 oktober 2018
om 20.00 uur; daarna doorlopend in overleg met
de deelnemers.
Waar: Petrakerk
Graag melden bij: Ds. Evert-Jan Vledder,
predikant.vkds@pghellevoetsluis.nl
 0181-375363.

ROB FAVIER
Volgende week zondag 28 oktober verzorgt Rob
Favier de kerkdienst in de Petrakerk. Rob is al
jarenlang een zeer bekend zanger,
liedjesschrijver en entertainer en hij is jaren
geleden al eens bij ons te gast geweest. Zijn
optreden is een mengeling van prediking en
liedjes die zeer herkenbaar zijn en waarbij het
humoristische aspect een belangrijke rol speelt.
Toch doet dat geen afbreuk aan de diepe inhoud
van zijn woorden. De dienst is voor iedereen
geschikt van jong tot oud en begint
vanzelfsprekend om 9:30 uur (zie ook
www.robfavier.nl voor meer informatie).
BAZAAR AAN DE DORPSSTRAAT
10 NOVEMBER 2018
Zaterdag 27 oktober van 10 tot 12 uur zitten in
"de Schakel" achter de Kerk aan de Dorpsstraat
de vrijwilligers weer klaar om uw bazaarspullen
in te nemen.
Maar ook voor koffie en een praatje is er
gelegenheid, dus tot ziens dan.
En nog even dit...... zaterdag 3 november is
een EXTRA inneem-dag vanwege de bazaar op
10 november, ook weer van 10 tot 12 uur.
Op maandag 5, dinsdag 6 en woensdag 7
november kunt u tenslotte ook nog inleveren tot
12 uur.
Daarna is het uw beurt om
zaterdag 10 november
ons weer van alle spulletjes af te helpen.
HEEL GRAAG TOT ZIENS DUS!
De bazaarcommissie

CONCERT BRIDGES: 27 oktober 2018
Op 27 oktober 2018 zal de band Bridges,
bestaande uit Thijs ter Horst, Jonna Bloeme,
Daeny ter Horst en Brian de Boer, een eenmalig
concert geven in de Petrakerk. In een
avondvullend programma spelen ze bekende en
minder bekende pop- en rocknummers met een
boodschap. Informatie en tickets via de website:
www.bridgesmusic.nl.
ZIEN WE U DAAR?
UITNODIGING
GEMEENTECONTACTAVOND(EN)
Beste allemaal,
Bij dezen willen we iedereen van harte
uitnodigen voor de jaarlijkse
gemeentecontactavond(en).
Op 6 november zal deze avond worden
gehouden in de Petrakerk en op 8 november in
de Vestingkerk.
We beginnen zoals u inmiddels gewend bent,
met een inloop-drankje om 18.00 uur. Daarna
eten we, van de Keulse Pot, vanaf 18.30 uur.
Om 20.00 uur zullen de predikanten ons
vertellen hoe de avond inhoudelijk zal worden
ingevuld en dat heeft vast en zeker alles te
maken met het thema van het kerkelijk jaar
2018: ‘Een goed gesprek’.
U kunt zich vandaag of een van de komende
zondagen opgeven op de lijst die achter in de
kerken ligt. U kunt zich ook telefonisch opgeven
of via de mail.
Fijn als u komt!
Taakgroep Pastoraat.

BIJBELLEZING ROZENHOEK
Vrijdag 26 oktober om 10.00 uur is er een
weer een Bijbellezing. Deze Bijbel lezingen zijn
voor de bewoners van “De Rozenhoek”,
aanleunwoningen van de “Rozenhoek” en voor
bewoners van woningen in de buurt, die deze
bijeenkomsten willen meemaken.
U bent van harte welkom!

9 december 2018
na afloop van de kerkdienst
in de Petrakerk
Al weer een paar maanden in het nieuwe
kerkelijke seizoen, willen we met deze traditie,
gewoon weer verder gaan. Helaas konden we
eerder niets organiseren…….
De slogan “Zie je in de Kerk” van de actie
Kerkbalans 2017 blijven we voeren.
Dus ook in het nieuwe seizoen zullen we op
gezette tijden, wat langer ‘nablijven’ in de
Petrakerk. Gezellig met elkaar een praatje
maken, soms een spelletje doen, wat drinken,
iets te eten, enzovoorts.
In tegenstelling tot de aankondiging in de
Kerkwijzer, wordt de datum gewijzigd.
Dus NIET op 11 november 2018 maar
WEL op 9 december 2018.
Iedereen is van harte uitgenodigd om na afloop
van de dienst ‘na te blijven’ !!!

Beste gemeenteleden,
Het is weer tijd om, eventueel, de
Adventskalender 2018 te bestellen. Alleen gaat
het nu een beetje anders. U kunt de
Adventskalender, gratis, bestellen via
www.protestantsekerk.nl/adventskalender
Om een idee te krijgen hoe deze kalender er dit
jaar uit ziet, heb ik in alle drie de Kerkgebouwen
een inkijkexemplaar gelegd. “HOOP” is de rode
draad door alle dagen van de Adventskalender
2018. Een dagelijkse Bijbeltekst en o.a. een
quote, verhaal of recept brengen u iedere dag
een stukje dichter bij Kerst. Er is voor ieder wat
wils in de kalender te vinden. In het thema
“HOOP” wordt het licht op het pad naar Kerst
zichtbaar.
Veel succes met het bestellen van deze, gratis,
Adventskalender. Bent u niet in het bezit van
een computer maar wilt u wel deze
Adventskalender hebben, neem dan contact op
met Wilma Korthals,  …

ACTIE SCHOENMAATJES

REIS NAAR JORDANIË – ISRAËL 2019

Dit najaar organiseren de kindernevendiensten
van de Protestantse Gemeente Hellevoetsluis
weer de actie Schoenmaatjes. Dit is de
welbekende actie van Edukans, waarbij
kinderen in Nederland een schoenendoos vullen
met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed
voor leeftijdsgenootjes in de landen Ghana, Irak,
Albanië, Sri Lanka en Moldavië.

De plannen liggen er nog steeds. Het aantal
geïnteresseerden is nagenoeg gelijk gebleven.
Velen van u zullen wellicht de situatie in het
Midden-Oosten volgen. De dreigende houdingen
tussen de diverse volken, landen, bewegingen
baren ernstige zorgen.
Ook wij volgen dit met meer dan gewone
belangstelling. Onze vorige reisplannen van
enkele jaren geleden, zijn mede daarom niet
doorgegaan.
Desondanks blijven wij er vertrouwen in houden,
dat het nu wel doorgaat, zo nodig met een
aanpassing in het programma, maar daar gaan
we vooralsnog niet van uit.
Onze volgende bijeenkomst is gepland op 30
oktober 2018 in de grote zaal van de Petrakerk.
Zaal open 19.30 uur.
Aanmelden als u interesse heeft kan nog
steeds. We hebben 34 geïnteresseerden, maar
wie weet komt er een plaatsje vrij…

We vinden het leuk om veel versierde en
gevulde schoenendozen te verzenden. Daarbij
kunnen we niet zonder uw hulp! Wilt u thuis een
schoenendoos versieren en vullen met
schoolmateriaal, toiletartikelen en speelgoed? U
kunt ook één doos per gezin vullen. Losse
artikelen om dozen aan te vullen zijn eveneens
van harte welkom. Edukans vraagt een
machtiging van € 6,00 voor verzending van de
dozen. Als dat voor u een probleem is, kunt u de
doos ook zonder machtiging inleveren en betaalt
de diaconie de verzendkosten.
Hoe het precies werkt en wat wel en niet in de
doos mag, staat in de folder die op te vragen is
bij de leiding van de kindernevendienst, of te
bekijken is op www.edukans.nl. Achter in
kerken kunt u ook folders vinden. Let erop dat
de dozen niet dichtgeplakt moeten worden,
maar voorzien van een postelastiek.
Als u de sticker met streepjescode op het deksel
plakt en de barcode op de sticker online
activeert, dan laat Edukans u weten naar welk
land uw schoenendoos verzonden is. Dit jaar
zijn er slechts enkele lege standaarddozen
beschikbaar.
U kunt de gevulde dozen afgeven in de kerk, bij
de leiding van de kindernevendiensten uiterlijk
zondag 11 november of bij één van
onderstaande personen uiterlijk tot woensdag
14 november a.s.
Namens de kindernevendiensten:
Dorien de Ruiter-Speijer
 0181- …
Christina Hanse
 06-….
Nel van Roon
 06-….

Graag tot dinsdag 30 oktober a.s.
Nia van der Waal en André van Marion

COLLECTE OPBRENGSTEN
Zondag 14 oktober 2018
Diaconie: € 281,20
Bestemming: Kerk in Actie: Wereldvoedseldag
Vestingkerk: € 87,30 / € 49,93
Petrakerk: € 97,20 / € 40,40
Bestemming: werk in eigen gemeente/
Zeemanshuis The Bridge.
HA-collecte Petrakerk: € 145,90 bestemming
Artsen zonder Grenzen.

Kopij voor de zondagsbrief van 28 oktober
2018 kan gestuurd worden tot donderdag
25 oktober 13.00 uur naar Marjan de Haart per
mail: zondagsbrief@pghellevoetsluis.nl

28 oktober
FEESTELIJKE DIENST
45 jaar Cantorij Hellevoet
Begin 1973 is de Cantorij gestart in de Nederlands Hervormde Kerk te Nieuw-Helvoet.
We oefenden in het Oude Raadhuis aan de Smitsweg.
Toen de kerk aan de Ring niet meer gebruikt werd voor de eredienst, verhuisde de Cantorij
naar de Vestingkerk. Dat was eind jaren negentig. En dat is tot op heden onze domicilie,
ook voor het repeteren.
Als Cantorij hebben we het jubileum al gevierd. Samen met de partners hebben we in april
een gezellige avond gehouden in de Kerk aan de Ring. Een verslag hiervan heeft u in de
Kerkwijzer van mei/juni kunnen lezen.
Maar de Cantorij is er voor de gemeente en daarom willen we het jubileum ook daar niet
ongemerkt voorbij laten gaan. We verlenen medewerking aan de dienst van 28 oktober en
dan willen we daar een feestelijk tintje aan geven met een mooie cantate, waarbij we
begeleid worden door Ynke van der Wagt.
Ook zorgen we voor wat lekkers bij de koffie/thee.

U komt toch ook?

