
 

 
 

ZONDAG 29 maart 2020 

 
De kerkenraad groet u allen…  
Voorganger: Ds. Niels A. Gillebaard 
Organist/pianist: Mw. Jeannette Zuidema 
Zang: Jeannette Klercq 

 
LITURGIE 
De liturgie voor de aangepaste kerkdienst kunt u vinden via:  
LITURGIE 29 MAART 2020 

 
COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Kerk in Actie – 
40Dagentijd – Nieuwe kansen voor straatmeisjes in Ghana. Ellende kan je 
neerslachtig maken en neerdrukken. Vaak is het goed om op te staan en in 
beweging te komen. Toch kan dat ook wel eens fout uitpakken. Ghana is 
een West-Afrikaans land in ontwikkeling, maar de verschillen tussen noord 
en zuid zijn nog groot. In de dorpen in het droge noorden is het bestaan 
hard, is het onderwijs niet altijd goed en hebben jongeren weinig kans op 
werk. Toen Joyce 13 was stonden haar ouders op en trokken met hun jonge 
kinderen naar de hoofdstad Accra in het zuiden. Maar als je laagopgeleid 
bent en de taal niet spreekt, kan dat vies tegenvallen. Joyce volgde eerst 
nog wel onderwijs, maar moest al gauw water op straat gaan verkopen 
tussen het drukke verkeer. Toen ze 17 was ontmoette ze Grace van het 
opvangcentrum. Ze stond opnieuw op. Maar dit keer kon ze het kappersvak 
leren. Het heeft haar leven totaal veranderd. Joyce heeft inmiddels haar 
eigen kapsalon, waar ze nu zelf een meisje tot kapster opleidt. Ze wil haar 
kennis delen en iets terugdoen voor de kans die ze zelf kreeg.   
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: het Orgelfonds 

https://www.pkn-heerhugowaard.nl/op_zondag_downloads_op_zondag


 

 

LUISTEREN  
➢ Naar de KerkWebRadio via deze link: KERKOMROEP  

 
➢ Naar een bemoediging van ds. Niels Gillebaard via:  

PODCAST DS. NIELS-MIJNKERK.NL 

OOK IN DEZE TIJD MEEDOEN AAN DE COLLECTE?   
DAT IS MOGELIJK! 
 
Beste gemeenteleden,  
Omdat we niet kunnen collecteren in de dienst vragen we u om uw 
gift naar onze bankrekeningnummers over te maken. Uiteraard bent 
u niets verplicht en vragen we u dit in het volle besef van 
onzekerheden bij gemeenteleden, ook op financieel gebied.  
 
Door te klikken op deze link: BIJDRAGEN AAN DE COLLECTES wordt u 
doorgeleid naar een betaalpagina en kunt u uw gift meteen via 
iDEAL betalen.  
 
Op het formulier dat u in beeld krijgt, kunt u eenvoudig kiezen bij 
‘Gift namens’ voor ‘Anoniem’ (tenzij u al een account heeft i.v.m. 
bestellen collectebonnen). U ziet bij ‘Bedrag per doel’ 4 doelen: 
Voor het college van Kerkrentmeesters heeft u de keuze uit: 
Pastoraal Werk, Jeugdwerk en Orgelfonds. Daaronder staat de 
collecte voor de Diaconie.  
Het invullen van een bedrag spreekt voor zich.  
 
Wij danken u voor uw gift! 
Namens het College van Diakenen,  
Christian Welbedacht,  
en namens het College van Kerkrentmeesters, 
Gerard Alders 
 

http://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10763
https://www.mijnkerk.nl/tijd/voor-iedereen-die-het-moeilijk-heeft-podcast
https://site.skgcollect.nl/304/gift/8516a907710ceeabc52544604f26c74d


 

OPROEP 
Telefonisch koffiedrinken na de dienst! 
Normaal gesproken is er na de dienst op zondag koffiedrinken in De 
Brink. Een mooi moment om elkaar te ontmoeten. Dat gaat nu niet 
door i.v.m. de coronamaatregelen. Toch willen we als gemeente 
betrokken blijven bij elkaar. Daarom roepen we u op om elkaar na de 
uitgezonden kerkdienst op te bellen en zo telefonisch met elkaar 
'koffie te drinken'! Naast wie zit u vaak bij het koffiedrinken? Of naast 
wie zat u het laatst? Pak de telefoon en bel elkaar op! Zo helpen we 
elkaar door deze coronatijden. 
Hartelijke groet, 
Ds. Henco van Capelleveen en ds. Niels Gillebaard 

 
UIT DE GEMEENTE 
Mevrouw Nel Pols verblijft nog in Westerhout, van Houtenkade 3 
1814 DE Alkmaar om te revalideren, ze kan nog niet naar huis. 
De heer Langereis is opgenomen in Noordwest Ziekenhuisgroep, 
Postbus 501, 1800 AM Alkmaar.  
Mevr. Tinneke Demmers verblijft ook in het ziekenhuis in Alkmaar.  
Zij wordt behandeld aan een infectie.  
Dhr. Joop Kouwen verblijft in zorgcentrum Westerhout om daar aan 
te sterken. Zijn adres is: van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar. 
Op het moment kunnen wij de zieken niet anders steunen dan hen 
een kaart te sturen. Mag onze aandacht alle zieken  die in 
verpleeghuis, ziekenhuis of thuis verblijven tot steun zijn.  
 

Op maandag 23 maart is dhr. John van de Meeberg overleden. Hij is 
77 jaar oud geworden. In besloten kring zal hij  worden begraven bij 
zijn vrouw  Nanneke op een natuurbegraafplaats bij Apeldoorn. Wij 
wensen de kinderen en kleinkinderen alle troost toe. 

 
 
 



 

AGENDA 
Net als alle andere activiteiten is ook het Kerkelijk Bureau gesloten. U 
kunt echter wel contact opnemen via de e-mail of telefoon. Zie voor 
adressen kerkblad Op Weg of de gele adressenlijst. 
Met vriendelijke groet, 
Wouter Bandstra en 
Annemargreet de Fockert-Kuipéri 

 
ALGEMEEN 
KERKWEBRADIO: wat ontzettend vervelend als u zondag jl. om 10.00 
uur probeerde in te loggen bij Kerkomroep.nl en het niet lukte om de 
verbinding tot stand te brengen. Vorige week zondag raakte het 
systeem overbelast omdat in deze uitzonderlijke tijd 180.000 i.p.v. 
50.000 mensen probeerden ‘hun’ kerkdienst te volgen.  
De afgelopen week is er hard gewerkt om de problemen op te lossen 
en we hopen met u dat de kerkdienst nu moeiteloos uw huiskamer 
binnenkomt. Mocht het alsnog niet lukken: de dienst wordt 
opgeslagen in het archief en die kunt u op elk gewenst ander 
moment tóch nog beluisteren. Dat is een geruststellende gedachte.  
Voor alle duidelijkheid: als diaconie kunnen wij hier niets aan doen, 
wij zijn afhankelijk van de provider. U mag er op vertrouwen dat we 
het in de gaten houden en zo nodig actie zullen nemen.  

 
OP WEG IN APRIL 
Rond deze tijd wordt het kerkblad,  
net als gewoonlijk, bij u thuis bezorgd.  
Veel kopij klopt qua data niet meer vanwege  
de nieuwe maatregelen van RIVM en  
Rijksoverheid. Vanaf deze plaats:  
hulde voor de redactie, de drukkers en de  
bezorgers! Heel hartelijk DANK voor jullie inzet.  

ACTUELE INFORMATIE OVER ONZE GEMEENTE VIA: PG TE HHW 

https://www.pkn-heerhugowaard.nl/default.aspx?lIntNavId=757

