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BIJ DE DIENST 
 
Alle kerkgangers in de Petrakerk en in de 
Vestingkerk 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. 
 
BLOEMEN 
 
Vanuit de dienst in de Petrakerk gaat er een boeket 
met een hartelijke groet en als steuntje in de rug 
naar de heer Dick de Groot.  
Moed en sterkte wensen we hem toe. 
 
Vanuit de dienst in de Vestingkerk worden twee 
boeketten aan gemeenteleden gegeven. 
Het eerste boeket gaat naar de heer en mevrouw 
Kaai-Westdijk. Afgelopen dinsdag, 16 mei, waren 
zij 55 jaar getrouwd. Wij feliciteren Gerard 
en Wil van harte en wensen hen alle goeds voor de 
komende huwelijksjaren. 
Het tweede boeket gaat naar de heer Cees Troost. 
Vorige maand werd hij onverwachts enkele dagen 
opgenomen in het ziekenhuis. Wij wensen Cees en 
zijn vrouw Marianne Jacquemijns alle goeds toe. 
 
BLOEMEN Hemelvaartsdag 
 
Vanuit de gezamenlijke dienst in de Vestingkerk op 
Hemelvaartsdag werden drie boeketten  
naar gemeenteleden gebracht. Het eerste boeket 
ging naar mevrouw Tol-Qualm, in verband met het 
overlijden op 4 mei van haar echtgenoot Cornelis 
Willem Tol. 
Het tweede boeket ging naar mevrouw Anneke de 
Buck-van Bodegom. Maandag 8 mei overleed 
haar echtgenoot Henricus de Buck.  
Wij wensen alle nabestaanden van de heer Tol en 
de heer de Buck heel veel sterkte toe. 
Het derde boeket was bestemd voor mevrouw 
Harma Visser-Prins. Maandag 15 mei onderging 
zij een geslaagde operatie, waarbij een pacemaker 
werd geplaatst. Wij wensen Harma alle goeds en 
geduld toe bij de revalidatie. 
 
OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
De heer Wim Saas, is afgelopen week 3 dagen 
opgenomen geweest in het Erasmus ziekenhuis, hij 
onderging daar chemokuren.  
Een kaart ter bemoediging zal hem goed doen.  
 
 
 
 

 
"In de Kerkwijzer staat vermeld dat er een Agapè 
maaltijd georganiseerd gaat worden op 25 mei 
aanstaande. Door diverse omstandigheden is 
echter gebleken dat dit toch niet haalbaar was. Dat 
betekent dat genoemde maaltijd niet door zal gaan. 
Dus de Agapèmaaltijd, gepland op 25 mei gaat 
niet door."  
Namens de Taakgroep Pastoraat, Henk de Boer 
 

 
 
DE SCHAKEL OPEN op zaterdag 27 mei 2023 
van 10.00 tot 12.00 uur 
 
Het is alweer de laatste zaterdag van de maand en 
de deuren van de Schakel staan weer open om 
elkaar te ontmoeten bij een kopje koffie/thee. U 
bent dus van harte welkom. 
U kunt dan ook boeken kopen en brengen. 
 
30+ AVOND 
 
Op vrijdag 2 juni 2023 is er weer een 30+ avond in 
de Petrakerk, een avond om elkaar te ontmoeten. 
Net als op de andere avonden willen we de tijd 
nemen voor ontmoeting en gezellig samen eten. 
Daarna zullen we met elkaar in gesprek gaan over 
2 onderwerpen:  
- Geloof delen met de jongere generatie 
- Geen woorden maar daden 
De inloop is vanaf 18 uur en we willen om 18.30 uur 
gaan eten. 
Kosten voor deze avond zijn €10,= per persoon en 
als er bijzondere eetwensen zijn, laat het dan even 
weten. 
Je kunt je opgeven via email bij Jacqueline 
Bloeme. 
 
We horen graag vóór 28 mei of je aanwezig bent 
 
We hopen weer een mooie avond met elkaar te 
hebben! 
 
Hans Schaap, Reina Vos en Jacqueline Bloeme 
 
Oproepje:  
We kunnen nog hulp gebruiken bij de maaltijd en 
praktische hulp op 2 juni.  
Geef door aan Jacqueline als je wilt helpen of iets 
voor het eten te maken. 
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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. 
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. 
 
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  
(email:……..) 
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: gebouw van de kledingwinkel De Tweede 
Kans, Rijksstraatweg 142b, 3223 KC Hellevoetsluis. 
 
Namens Stadsgebed Hellevoetsluis, 
Gerrit Hijbeek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AGENDA 
 
26 mei Bijbellezing in de Rozenhoek 
 
27 mei Koffieochtend in de Schakel  

10.00 – 12.00 uur  
 
30 mei Hobbyochtend in de Schakel  
 10.00 – 12.00 uur 
 
 2 juni 30+ avond 
 
25 juni Overstapdienst – Petrakerk  
 
Uitgebreide informatie in de Kerkwijzer /  
Zondagsbrief 
 

 

Kopij voor de Zondagsbrief van 28 mei 2023 kan 
gestuurd worden tot 25 mei 13.00 uur naar Marjan de 
Haart, per mail: zondagsbrief@pghellevoetsluis.nl 

 
 

Kopij voor de “Kerkwijzer” kan gestuurd worden tot  
19 juni 2023 uiterlijk 12.00 uur naar: 
redactie.kerkwijzer@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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