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BIJ DE DIENST
Alle kerkgangers in de 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.

Hierbij wil ik u hartelijk bedanken voor de mooie bos
bloemen die ik op 25 december mocht ontvangen
vanuit de Vestingkerk. Het heeft mij goed gedaan.
Hartelijke groet,
Wim Saas

Deze dienst is ook online te volgen.

NIEUW JAAR

BLOEMEN

We staan aan het begin van een nieuw jaar. We
kijken vooruit, we bidden om geluk en zegen. Veel
woorden wil ik daar niet aan wijden – alleen een klein
gedichtje is mijn wens:

Vanuit de dienst in de Petrakerk gaat er deze morgen
een boeket met een hartelijke groet en welkom thuis
naar mevrouw Renske Roest. Na een periode van
revalideren is zij weer thuis en dat is vast weer fijn!
De bloemen vanuit de dienst in de Vestingkerk gaan
met een hartelijke groet en als blijk van medeleven
naar mevrouw Dick van Schaik-Rozenboom, in
verband met het overlijden op donderdag 29
december van haar schoonzoon. Wij wensen alle
nabestaanden veel sterkte toe.
OMZIEN NAAR ELKAAR
Mevrouw T.E. van der Schee-Groen is aan het
herstellen van een heupoperatie in
Revalidatiecentrum Geriatrie Rembrandt,
Rembrandtplein 1, 3262HW Oud Beijerland, 2e etage
kamer 5. Een kaartje zal ze zeker op prijs stellen.

Geluk ligt verscholen
In momenten van ’t leven
Zo wordt het aan ieder
Onopgemerkt gegeven
Zorg dat je de momenten van geluk herkent
Want ook jij wordt
In het Nieuwe Jaar
Vast af en toe verwend!
Wij hebben het moment van geluk al gelijk aan het
begin van dit jaar mogen herkennen. In de nacht van
5 januari is onze kleindochter gezond en wel ter
wereld gekomen! We mogen ons nu opa en oma
noemen.
Gelukkig nieuwjaar! Ook namens Elzetta

BERICHT VAN OVERLIJDEN

Uw predikant, Evert-Jan Vledder

Op 29 december 2022 is overleden in de leeftijd van
79 jaar:
JOOP QUIRIJNS

Kring 50+

Voor velen van u geen onbekende.
Hij was een actief gemeentelid (en kerkenraadslid)
van de hervormde gemeente Nieuw-Helvoet (Kerk
aan de Ring).
Na het vertrek van Joop en Teuni uit Hellevoetsluis
zijn beiden het wel en wee van de kerkelijke
gemeente blijven volgen.
Joop is donderdag 5 januari 2023 begraven in zijn
woonplaats Sorbier (Frankrijk).
BEDANKJES
Bij deze wil ik bedanken voor de bloemen die ik op
1e kerstdag mocht ontvangen en de kaartjes en
telefoontjes naderhand. Gelukkig is alles goed
verlopen. Daar ben ik heel dankbaar voor.
Hartelijke groeten,
Hanny Verhoeven-Daprie

Komende dinsdag, 10 januari a.s. komen we als 50+
kring weer bij elkaar in de koffiezaal van de
Petrakerk. Deze keer nemen we hoofdstuk 7 van
Mattheüs en sluiten daarmee de Bergrede af.
De Bergrede is de eerste vijf grote redevoeringen van
Jezus, waar omheen Mattheüs zijn evangelie heeft
opgebouwd.
Dit laatste hoofdstuk van de Bergrede bevat diverse
‘masjaals’ van Jezus – uitspraken vanuit de wijsheid.
Eén van de bekendste is wel Mat 7:12, waarin Jezus
het hart van Mozes en de Profeten een gezegde
positief formuleert wat wij alleen in de negatieve vorm
kennen. Een ander bekend woord betreft het slot, de
gelijkenis van het huis op de rots.
We beginnen zoals gebruikelijk om 10.00 uur, maar
ongetwijfeld zal de koffie rond 09.45 al klaar staan.
Welkom!

HOBBY-OCHTEND

IONA VIERING

Dinsdag 10 januari 2023 komen we weer bij elkaar in de
Schakel voor onze hobby-ochtend. Heeft u ook een hobby
bv. kaarten maken, breien, haken, borduren of iets wat u
kunt meenemen en wilt u dat ook samen met anderen
doen. U bent van harte welkom. Maar u kunt er ook
gezellig bij komen zitten voor een kopje koffie en een
praatje. We zijn bij elkaar van 10 tot 12 uur.

Op zondag 22 januari organiseert de Brongroep weer een
regionale Bronviering in het witte kerkje van Simonshaven.
Dit keer is het een Iona-viering.
Kenmerkend voor Iona is o.a. de sterke verbondenheid met
de schepping.
Het huidige jaargetijde, de winter, kleurt deze viering.
We luisteren naar een tekst uit de bijbel, natuurlijk klinken
een aantal Iona-liederen, er is een ritueel bij het thema
winter en er zullen ook momenten van stilte zijn.
Weet je welkom bij deze inspirerende Bronviering!
Vanaf 19.00 uur gaan de kerkdeuren open, vanaf 19.15 uur
gaan we inzingen en om 20.00 uur begint de viering.

ALPHA-CURSUS
In de laatste Kerkwijzer heb ik een oproep geplaatst voor
een nieuwe Alpha-cursus in de eerste maanden van 2023.
Op dit moment ben ik aan het inventariseren wie er mee wil
doen en of het haalbaar is. Ook als je al eerder (mondeling)
interesse hebt aangegeven, wil ik je vragen om me nog
even een berichtje te sturen in de email of whatsapp. Ik zie
uw/jouw bericht graag tegemoet!
Met vriendelijke groet, Hans Schaap
schaapherder@solcon.nl, 06-36438398
5 februari WERELDDIACONAATSZONDAG
Het is 70 jaar geleden dat Zuidwest Nederland werd
getroffen door een watersnoodramp. Tijdens en na deze
ramp kwam er veel hulp, goederen en geld binnen uit
binnen- en buitenland. Werelddiaconaat is toen in zijn
huidige vorm ontstaan.
Als diaconie willen wij hier op 5 februari bij stilstaan.
Graag willen wij in contact komen met gemeente-leden die
zelf, of mensen kennen die, de ramp en de hulpverlening
daarna hebben meegemaakt. Wij willen deze mensen
vragen om hun verhaal te doen in de dienst of via een
vooraf opgenomen verhaal. Misschien ook nog foto’s en
materiaal dat gebruikt is of uitgereikt tijdens deze ramp.
Voor meer info kunt u contact opnemen met de ZWO
commissie.
Graag reageren vóór 22 januari.

Namens de Brongroep,
Leni van Beilen
Kopij voor de Zondagsbrief van 15 januari 2023 kan
gestuurd worden tot 12 januari 13.00 uur naar Marjan de
Haart, per mail: zondagsbrief@pghellevoetsluis.nl
LINK NAAR DE LITURGIE
https://www.pghellevoetsluis.nl/Documenten/Liturgie/Petrak
erk/liturgie.pdf
https://www.pghellevoetsluis.nl/Documenten/Liturgie/Vestin
gkerk/liturgie.pdf
KERKWEB-RADIO
Via de oud vertrouwde kerk web radio kunt u de diensten
live horen en later terugluisteren:
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken?queryString=helle
voetsluis&orderBy=plaats
KERKUITZENDINGEN VIA LIVESTREAM
Ga naar www.youtube.com
Petrakerk, typ in de zoekbalk: PGH Petrakerk,
Ga naar www.youtube.com
Vestingkerk, typ in de zoekbalk: PGH Vestingkerk

ZWO commissie
Dirk en Maaike Verkamman
e-mail: d.verkamman@upcmail.nl
Per 1 januari wordt de Givt app aangepast

MEDEDELING
De vacature voor een predikant(e) voor de Petrakerk, staat
online bij de Protestantse Kerk Nederland.
U kunt de vacature bekijken (solliciteren mag natuurlijk
ook
) op:
https://www.protestantsekerk.nl/vacatures/predikant-ehellevoetsluis/
Ook een bezoekje aan onze eigen website is aan te
bevelen, gezien de informatie die erop staat.
Hoort zegt het voort…….
De beroepingscommissie
AGENDA
10 jan

Kring 50+ in de Petrakerk,
Aanvang 10.00 uur

10 jan

Hobby-ochtend in de Schakel, Nieuwenhoorn
10.00 – 12.00 uur

27 jan

Bijbellezing Rozenhoek,
Aanvang 10.15 uur

28 jan

Koffie drinken in de Schakel, Nieuwenhoorn
10.00 – 12.00 uur

Bij het gebruik van de Givt app wordt u in een van de
stappen gevraagd uw “doel” (begunstigde) aan te geven.
Met ingang van januari komen de afzonderlijke doelen
“Petrakerk Hellevoetsluis” “Vestingkerk Hellevoetsluis” en
“Kerk Dorpstraat Nieuwenhoorn” te vervallen.
Hiervoor in de plaats komt een nieuw doel:
“PG HELLEVOETSLUIS”
Dit is gedaan om de kosten van het gebruik aanmerkelijk
terug te brengen.
Mocht u moeite hebben met de Givt app (gebruik of
installatie) laat het dan weten aan een van de
kerkrentmeesters.
Zij helpen u graag hiermee verder.
Karel Schaafsma
Voorzitter Taakgroep Kerkrentmeesters

