
 

 
 

ZONDAG 5 april 2020 

 
De kerkenraad groet u allen… 
Voorganger: Dr. D. van Arkel uit Castricum 
Organist/pianist: Mw. Ina Terpstra 
Zang: Mw. Marjan de Lange  
 
 

 

LITURGIE 
De liturgie voor de aangepaste kerkdienst kunt u vinden via: 
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/op_zondag_downloads_op_zondag 

 
COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor ZOA-Vluchtelingen-
zorg. ZOA biedt overal ter wereld noodhulp en ondersteuning aan 
getroffenen tijdens repatriëring en/of wederopbouw en werkt daarbij nauw 
samen met de lokale bevolking van het opvanggebied. ZOA heeft een 
christelijke achtergrond, maar zij verleent hulp ongeacht de religieuze, of 
politieke achtergrond van de getroffenen.  ZOA helpt vluchtelingen om hen 
weer in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Daarnaast biedt 
ZOA directe hulp in de vorm van noodhulp in landen als Jordanië, de 
Filipijnen en Ethiopië. Enkele voorbeelden van het werk van ZOA zijn 
onderwijsprojecten in Darfur, irrigatieprojecten in Pakistan, bouwen van 
waterputten in Ethiopië en training voor onderhoud daarvan, huizenbouw 
op de Filipijnen, traumaworkshops in Jordanië, landbouwtrainingen in 
Liberia en zadendistributie in Burundi.    
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Jeugd en 
Jongerenwerk. 
 

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


 

 

LUISTEREN  
➢ Naar de KerkWebRadio via deze link: 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10763 
➢ 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 
 

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


 

UIT DE GEMEENTE 
Mw. Tineke Demmers is uit het ziekenhuis weer thuis. Daar herstelt 
ze van haar ziekenhuis opname en start met revalideren in verband 
met de eerdere heupoperatie. 
 

LIEVE MENSEN, 
Zoals we elke zondag deden, sturen we ook nu kaarten van uit de 
gemeente naar mensen die extra aandacht nodig hebben. (De kaart 
wordt getekend door degenen die aanwezig zijn in de kerk zondag.) 
Ook willen wij u vragen om eens een extra kaartje te sturen naar 
mensen die in een verzorgingshuis of verpleeghuis wonen, zij mogen 
geen bezoek ontvangen en zullen heel blij zijn met een teken van 
meeleven. 

 
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 

 
 
AGENDA 
De Paaszangdienst die gepland stond op zondagavond 12 april a.s. 
gaat niet door, ook niet in een aangepaste vorm. 
De dienst op Stille zaterdag (Paaswake) begint om 19.30 uur i.p.v. 
22 uur zoals in de Op Weg staat.  



 

ALGEMEEN 
Op de internationale website van Mary's Meals staat een stuk over Mary's 

Meals en corona. De 1,65 miljoen kinderen, die zij ondersteunen op school, 

kunnen in alle landen niet naar school. Daarmee vervalt ook het eten dat zij 

krijgen. De oprichter en bestuurder Magnus MacFarlane-Barrow heeft een 

bericht geschreven hoe zij samen oplossingen hiervoor proberen te vinden. 

Hieronder vindt u een vertaling van dit stuk.    

     

Schotland, 28 maart 2020 

Beste vriend, 

Vorige week voelde ik me, ondanks de plotselinge komst van de lente hier 

in Schotland, erg triest. De reeks van aankondigingen vorige week 

betekende de sluiting van scholen in elk land waar we Mary’s Meals 

verzorgen en voor het eerst voelde het voor onze missie bijna onmogelijk 

om een weg voorwaarts te vinden. Ik merkte dat ik dacht aan de 

verschillende kinderen die ik ken die Mary’s Meals aten en die nu zonder 

zouden zitten. Hoewel het mogelijk was om te begrijpen waarom die 

kinderen tijdelijk hun onderwijs werd ontzegd voor het welzijn van hun 

land, was het onmogelijk om het idee te aanvaarden dat ze ook hun 

dagelijkse maaltijd werden onthouden. Vooral omdat voor velen van hen 

dat is wat Mary’s Meals is - hun dagelijkse maaltijd - die vaak een zeer groot 

deel van wat ze eten vertegenwoordigt. 

Dat onbekende gevoel van machteloosheid en wanhoop begon echter al 

snel te veranderen. Allereerst omdat de mensen die deze missie vervullen 

nooit bereid waren zo'n situatie te accepteren. Omringd door mensen die 

vastbesloten waren een oplossing te vinden - en door vele stemmen die in 

vurig gebed werden opgewekt (dit is tenminste een manier om deel te 

nemen aan deze missie die ons nooit kan worden ontnomen) - was het 

onmogelijk om het gevoel van wanhoop te koesteren. 

En nu, een week later, voel ik me heel anders. Veel eerder dan we ooit 

hadden durven hopen, worden er oplossingen gevonden. In Turkana, 

Noord-Kenia, waar de kinderen - onder de armsten ter wereld - vooral sterk 



 

afhankelijk zijn van onze dagelijkse maaltijd, heeft ons onvermoeibare team 

al een weg voorwaarts gevonden. In overleg met het Ministerie van 

Volksgezondheid en het Ministerie van Onderwijs hebben zij een manier 

bedacht om ons voedsel thuis bij de kinderen te brengen. Dit nieuwe 

initiatief begint zeer binnenkort. Ondertussen zijn al onze andere 

programmateams in gesprek met gemeenschapsleiders en 

overheidsdiensten, zodat er oplossingen kunnen worden gevonden en onze 

belofte wordt nagekomen. Ik kan niet zeggen dat dit in elk geval op korte 

termijn zal gebeuren - er zijn veel factoren waarmee rekening moet worden 

gehouden en sommige ervan zijn buiten onze controle - maar ik kan zeker 

beloven dat we met al onze kracht proberen. En ik hoop van harte dat de 

toekomst misschien meer goed nieuws bevat zoals we horen van Turkana. 

Maar dat goede nieuws kan natuurlijk alleen worden behouden als alle 

andere kleine liefdesdaden doorgaan. Meer dan ooit moeten we de 

mensen herinneren aan de behoeften van die kleintjes op verre plaatsen en 

hen, ondanks hun eigen ontberingen, smeken ze niet te vergeten. 

Ik dank u allen, die deel uitmaken van deze missie, voor uw trouw. Te 

midden van je eigen persoonlijke ontberingen en angsten, ben je gefocust 

gebleven op het hongerige kind en onze belofte aan hen. Je bent geweldig 

en ik voel een zeer diep voorrecht dat je deel uitmaakt van de Mary’s 

Meals-familie. 

Mogen u en uw dierbaren deze week veilig blijven. 

 

God zegene 

Magnus 

 


