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BIJ DE DIENST 
 
Alle kerkgangers in de Petrakerk een hartelijk 
welkom. We hopen een gezegende dienst te 
hebben. Na afloop van de dienst is er gelegenheid 
tot koffiedrinken. 
 
Deze dienst is ook online te volgen. 
 
De Liturgische schikking 
 
De open Bijbel met daaromheen de rode bloemen 
staan voor de basis waarvan uit Dick zijn werk altijd 
heeft gedaan. De kleine witte bloemen stellen de 
gemeente voor.  
De herdersstaf is omwikkeld met klimop en rode 
draad, als teken van Gods trouw en inspiratie. 
Onderaan vindt u nog het 3-vingerige blad van de 
pioenroos, dat staat voor De Heilige Geest, Jezus 
Christus en God de Vader. Het groene scherm 
staat voor de overgang van een predikant met een 
gemeente naar een predikant zonder gemeente 
(met emeritaat). In het groene scherm zijn vergeet-
me-nietjes verwerkt, wat staat voor dat wij wensen 
dat Dick de gemeente niet zal vergeten.  
Na het scherm is er een bloemschikking rond de 
open Bijbel, met rode bloemen (de Heilige Geest) 
en het blad van de pioenroos. Dick zal ongetwijfeld 
het Woord, geïnspireerd door de Heilige Geest en 
vanuit de drie-eenheid, blijven verkondigen. 
 
BLOEMEN 
Vandaag staat er in deze feestelijke dienst 1 boeket 
en dat is natuurlijk voor Dick ter Horst. 
Met goede wensen, dankbaarheid en een hartelijke 
groet geven we namens de hele gemeente deze 
bloemen. 
Geniet van de tijd die voor je ligt, er komen 
ongetwijfeld weer nieuwe dingen op je pad. 
We wensen Dick en zijn echtgenote Tineke alle 
goeds toe! 
 
De bloemen van 7 mei zijn niet naar mevrouw 
Marry van der Knaap gegaan, zij was niet thuis. Met 
een hartelijke groet zijn de bloemen naar mevrouw 
Riet Fehling gebracht, die na een verblijf in het 
ziekenhuis weer thuis is. 
 
COLLECTE 
 
Daar ds. Dick ter Horst 14 mei met emeritaat 
gaat, hebben we hem gevraagd of hij zelf een 
collectedoel wilde uitzoeken. Het is 
VluchtelingenWerk Nederland geworden. Laten 
we met z’n allen voor een mooie opbrengst 
zorgen. 

VluchtelingenWerk Nederland is per 1 januari 
2022 een stichting. In het hele land hebben we 
lokale afdelingen en spreekuurlocaties. Op die 
manier is onze organisatie in nagenoeg alle 
opvangcentra en gemeenten actief. 
 
Er zijn in totaal ongeveer 320 lokale afdelingen. 
Sommige bestaan uit enkele vrijwilligers, andere 
hebben enkele betaalde medewerkers in dienst en 
vele vrijwilligers. Dit fijnmazige net biedt 
VluchtelingenWerk de mogelijkheid daar aanwezig 
te zijn waar vluchtelingen ons nodig hebben. De 
organisatie is in nagenoeg alle opvangcentra en 
gemeenten actief. Daarmee is VluchtelingenWerk 
de enige organisatie in Nederland die vluchtelingen 
in alle stadia van hun verblijf in Nederland bijstaat. 
Vluchtelingen zijn huis en haard ontvlucht vanwege 
oorlog, politiek geweld, hun seksuele geaardheid, 
afkomst of religie. We zetten ons in voor een 
rechtvaardige behandeling van deze mensen, die in 
een kwetsbare positie verkeren. 
 
OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
De heer D. de Groot, heeft gezondheidsklachten en 
zal volgende week een onderzoek ondergaan. De 
heer De Groot en zijn vrouw zullen een kaartje, uw 
gebed of blijk van medeleven zeer op prijs stellen. 
 
GASTHEREN EN -VROUWEN GEVRAAGD!! 
 
In de maanden juli en augustus willen we op de 
zondagen tussen 12.00 en 15.00 uur de deuren van 
de Vestingkerk openzetten voor belangstellenden. 
Wij zoeken nog vrijwilligers, die hierbij een handje 
willen helpen. 
Heeft u tijd en zin, we horen het graag! 
U kunt zich opgeven bij: 
 
Lijnie Speijer 
Jan van Huizen 
Marianne Jacquemijns 
 
Alvast bedankt! 
 
ACTIE VAKANTIETAS 
 
Wij willen graag de kinderen van de Voedselbank in 
de leeftijd van 6-12 jaar voor de zomervakantie een 
cadeautje aanbieden, omdat zij meestal niet op 
vakantie kunnen. Terwijl klasgenootjes erop uit 
trekken, blijven zij achter. Als gemeente willen wij 
hen verrassen met een rugzakje vol attenties. Als 
diaconie zijn wij in gesprek met een aantal partijen 
voor een uitje, hierbij moet u denken aan 
Historyland, Tivoli en de Eendr8. Afhankelijk van de 
mogelijkheden krijgen zij een uitje aangeboden. 
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Leuk, maar goed voor 1 vakantiedag, terwijl de 
vakantie echt langer duurt. Wij willen de tas verder 
vullen met bijvoorbeeld spelletjes, knutselspulletjes, 
potloden, stoepkrijt etc. en daarbij willen wij u om 
hulp vragen.  
Vanaf aanstaande zondag staat de 
“Voedselbankmand” weer achter in de Vestingkerk 
en in de Petrakerk in de hal en wij willen u vragen 
samen met ons 110 rugzakjes te vullen door uw 
bijdrage in de mand achter te laten.  
Alvast heel hartelijk dank ook namens de kinderen 
van de Voedselbank. 
 
COLLECTE HEMELVAARTSDAG 
 
In de Kerkwijzer staat dat er op 21 mei 
gecollecteerd wordt voor Stichting de Hoop, maar 
dit is de collecte voor Hemelvaartsdag (18 mei). De 
collecte voor 21 mei is bestemd voor De Stichting 
Vrienden van Effatha in Zoetermeer.  
Nadere informatie in de volgende Kerkwijzer. 
 
EVENSONG 
 
De cantorij van de Sint-Catharijnekerk organiseert 
op 13 en 14 mei a.s. een English Weekend voor 
zangers met koorervaring. Het koor zal onder 
leiding staan van dhr. David Allinson uit Engeland. 
Tijdens het weekend wordt er flink geoefend op alle 
liederen en liturgie-onderdelen en aan het eind van 
de zondagmiddag 14 mei wordt het geheel dan 
afgesloten met een Evensong. Er doen ook enkele 
(oud)gemeenteleden vanuit Hellevoetsluis mee in 
het koor. De dienst begint om 17.00 uur. De 
toegang is gratis, maar bij de uitgang is een gift ter 
bestrijding van de onkosten hartelijk welkom.  
Een Evensong is een bijna geheel gezongen 
vesperdienst volgens eeuwenoude traditie van de 
Anglicaanse kerk. Het is een ingetogen, meditatieve 
viering met Engelse koormuziek. 
 
OVERSTAPDIENST 25 JUNI 2023 
 
Op zondag 25 juni a.s. zullen de oudste kinderen 
van de kindernevendienst van de Petrakerk 
afscheid nemen en overstappen naar de 
jeugdactiviteiten. De kinderen gaan na de 
zomervakantie ook naar het voortgezet onderwijs. 
Dit is allemaal een grote overgang en dat laten we 
natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. 
Daarom nodigen we alle kinderen die in groep 8 
zitten uit om zich voor deze overstapdienst op te 
geven. 
 
We horen graag van jullie, 
Namens de kindernevendienst, 
 
Jonna Bloeme-ter Horst  
Reina Vos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadsgebed Hellevoetsluis 
 
Tussen Hemelvaart en Pinksteren wordt er 8 
dagen, van vrijdag 19 t/m vrijdag 26 mei, een 
bidstond gehouden.  
Aanvang: 19.30 uur tot ongeveer 20.30 uur. 
Locatie: de kledingwinkel De Tweede Kans, 
Rijksstraatweg 142b, 3223 KC Hellevoetsluis. 
 
Namens Stadsgebed Hellevoetsluis, 
Gerrit Hijbeek 
 
 

AGENDA 
 
12 mei Informele avond – afscheid 

   ds. Dick ter Horst 
   Inloop vanaf 19.00 - Petrakerk 

 
14 mei Afscheidsdienst van ds. Dick ter Horst 

   Aanvang 14.00 uur – Petrakerk 
 

14 mei   Evensong – Catharijnekerk - Brielle 
   Aanvang 17.00 uur 
 
16 mei   Hobbyochtend in de Schakel 
   10.00 – 12.00 uur 
 
18 mei Hemelvaartsdag 
 Dienst in de Vestingkerk 

   Aanvang 10.00 uur 
 
25 mei Agapè maaltijd in de Petrakerk 
 
26 mei Bijbellezing in de Rozenhoek 
 
27 mei   Koffieochtend in de Schakel 
   10.00 – 12.00 uur  
 
Uitgebreide informatie in de Kerkwijzer /  
Zondagsbrief 
 

Kopij voor de Zondagsbrief van 21 mei 2023 kan 
gestuurd worden tot 18 mei 13.00 uur naar Marjan de 
Haart, per mail: zondagsbrief@pghellevoetsluis.nl 

 

ZONDAGSBRIEF 
Iedere zondag liggen er Zondagsbrieven in de kerken. 
Maar in het kader van de bezuinigingen zou men dat 
graag willen verminderen!! Ik stuur u de ZB graag via de 
email toe. Even een berichtje van u naar: 
zondagsbrief@pghellevoetsluis.nl en u ontvangt elke 
week de Zondagsbrief in uw mailbox. 

 

LINK NAAR DE LITURGIE 
https://www.pghellevoetsluis.nl/Documenten/Liturgie/Petr
akerk/liturgie.pdf 
https://www.pghellevoetsluis.nl/Documenten/Liturgie/Vest
ingkerk/liturgie.pdf 

 

KERKWEB-RADIO 
Via de oud vertrouwde kerkweb-radio kunt u de diensten 
live horen en later terugluisteren:  
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken?queryString=hellevo
etsluis&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 
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