
 

 
 

ZONDAG 26 april 2020 

 
De kerkenraad groet u allen…  
Voorganger: Ds. Niels A. Gillebaard 
Organist/pianist: Mw. Leni Brinkman 
Zang: Hans Kiesewetter 

 
LITURGIE 
De liturgie voor de aangepaste kerkdienst kunt u vinden door te 

klikken op: LITURGIE VAN DEZE ZONDAG 
 
COLLECTES 

De collecte voor de diaconie is vandaag 
bestemd voor Amnesty International. 
Amnesty International is een 

wereldwijde beweging van meer dan 7 miljoen mensen die strijden 
tegen onrecht. In meer dan 150 landen voeren ze actie voor 
gerechtigheid, vrijheid, menselijke waardigheid en gelijkheid. Hun 
werk beschermt en versterkt mensen – van het afschaffen van de 
doodstraf tot het opkomen voor de vrijheid van meningsuiting, en 
van het beschermen van de rechten van migranten en vluchtelingen 
tot het strijden tegen politiek geweld en vervolging. Met hun 
beweging kunnen ze een vuist maken tegen onrecht.                                            
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Pastoraal 
Werk 

https://www.pkn-heerhugowaard.nl/liturgie_c3_8bn


 

 

 
 
 
 
 

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://site.skgcollect.nl/304/gift/8516a907710ceeabc52544604f26c74d


 

LUISTEREN  
➢ Naar de KerkWebRadio door te klikken op: 

KERKOMROEP ONTMOETINGSKERK  
➢ Naar berichten van ds. Niels A.  Gillebaard via:  

MIJN KERK-DS. NIELS A. GILLEBAARD 
 

KERKOMROEP 
Het is Kerkomroep.nl gelukt om de kerkdienst van Pasen terug te 
vinden in hun systeem!  
U kunt deze dienst alsnog beluisteren via:  
KERKDIENST PASEN   
Zoals u en veel luisteraars in het hele land ervaren, is de verbinding 
op zondagmorgen om 10.00 uur met Kerkomroep.nl niet altijd tot 
stand te brengen. U zult begrijpen dat door de huidige onvoorziene 
omstandigheden de toename van het aantal luisteraars enorm is.  
Er is vanuit onze gemeente nauw contact met Kerkomroep.nl en de 
inzet om alle mensen thuis de kerkdiensten mee te laten beleven is 
heel groot.  
Als het niet lukt om 10.00 uur kunt u het op een later tijdstip 
opnieuw proberen. Dan staat de dienst in het archief. Met de dienst 
van Pasen, 12 april jl., is dit vanaf nu dus ook mogelijk. 
 

UIT DE GEMEENTE 
Roelie van Wouwen ligt nog steeds in het ziekenhuis: Noordwest 
Ziekenhuisgroep, Postbus 501, 1800 AM Alkmaar.  
We wensen iedereen die in de Raatstede of andere 
verzorgingsinstellingen verblijft en met het coronavirus of de 
maatregelen daartegen te maken heeft veel sterkte toe in deze 
moeilijke tijd.  

 
 
 
 

https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10763
https://www.mijnkerk.nl/author/niels-gillebaard
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10763


 

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 
 

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.  
 

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 
DIACONAAL PROJECT MARY’S MEALS 
De 1,65 miljoen kinderen die op school worden ondersteund door de 
organisatie Mary’s Meals, kunnen door de corona-maatregelen nu 
niet naar school. Daarmee vervalt ook het eten dat zij daar krijgen. 
De oprichter en bestuurder, Magnus MacFarlane-Barrow schrijft in 
een brief hieronder hoe men daar oplossingen voor probeert te 
vinden. 
 
Schotland, 12 april 2020 
Beste vriend, 
Pasen is al lang mijn favoriete dag op de kalender. Normaal 
gesproken, als onderdeel van onze traditie hier, wordt er laat op de 
zaterdagavond voor de deur van mijn schuur (ons wereldwijde 
hoofdkantoor!) een groot vuur aangestoken.  Er verzamelt zich een 
menigte rond de priester die een grote kaars aansteekt en dan gaan 
we allemaal naar een donkere kapel.  Daar steken we dan elkaars 
kaarsje aan. Deze krachtige symboliek van licht dat de duisternis 
overwint, raakt me elk jaar heel diep. 
Ik denk tegenwoordig ook aan andere branden. En niet alleen 
symbolische. Normaal gesproken zal je, als je heel vroeg aankomt op 
een van de scholen in Afrika waar we werken, net als de dageraad de 
lucht begint te verlichten, kinderen zien aankomen die elk hun 
blauwe mok en een klein stokje vasthouden. Deze stokken brengen 
ze naar de vrijwillige koks, die net beginnen met het ontsteken van 
vuur onder enorme potten pap. Die kleine stokjes die de kinderen 
elke ochtend meebrengen, zijn de brandstof voor het vuur; elke dag 
de cruciale bijdrage van het kind aan het koken van de maaltijd. Maar 
die vuren branden tegenwoordig ook niet meer, want speeltuinen 
liggen leeg buiten gesloten scholen. 
Ik kan je echter met grote vreugde vertellen over enkele nieuwe 
branden die beginnen te branden! Niets kan me gelukkiger maken 
tijdens deze vreemde Pasen dan dat ik jullie heel mooi nieuws kan 



 

vertellen! Onze geweldige teams in veel van de landen waar we die 
maaltijden bezorgen, hebben ondanks de sluiting van de school al 
nieuwe manieren gevonden om de kinderen thuis te blijven voeden. 
In samenwerking met de ministeries, gemeenschapsleiders en onze 
ongelooflijke lokale vrijwilligers hebben we veilige manieren bedacht 
om het voedsel naar de huizen van kinderen te brengen zodat het 
daar kan worden gekookt. Er zijn al plannen om op deze manier 
honderdduizenden van deze kinderen te bereiken - elke dag worden 
er nieuwe oplossingen gevonden en dat aantal groeit snel! En dus 
zullen er inderdaad nog vuren worden aangestoken om onze pap te 
koken. En deze branden - kleiner maar talrijker - zullen nog steeds 
worden gevoed door de stokken van de kinderen. 
Vlammen en vuur - dit zijn meer dan alleen symbolen in het verhaal 
van Mary’s Meals. Ze branden echt en ze demonstreren dat deze 
missie - ondanks alle onzekerheid die overblijft, ondanks alle dingen 
buiten onze controle die van dag tot dag veranderen - niet kan 
worden vernietigd. Miljoenen kleine huisvuurtjes zullen maaltijden 
bereiden die zullen helpen de honger op afstand te houden en die 
verarmde gezinnen vertellen dat ze niet zijn vergeten - dat Mary’s 
Meals er altijd naar zal streven om onze belofte na te komen. 
Misschien kunnen we ons tegenwoordig allemaal in de Mary’s Meals-
familie identificeren met die kinderen en hun kostbare kleine stokjes. 
We brengen allemaal iets, hoe bescheiden ook, naar deze missie - 
onze donaties, onze gebeden en al onze andere kleine liefdesdaden - 
en we voegen ze toe aan dit vuur dat Mary’s Meals is. Op die manier 
speelt ieder van ons onze rol om ervoor te zorgen dat deze missie van 
ons steeds helderder wordt en nooit kan worden vernietigd. 
Ik ben nog steeds een beetje verdrietig dat het vuur buiten mijn 
kantoor deze Pasen niet kon worden aangestoken en dat zo velen 
van ons over de hele wereld de opstanding niet hebben mogen 
vieren met onze vrienden en geliefden zoals we dat gewoonlijk doen. 
Maar Jezus is opgestaan, wat er ook gebeurt. En vanwege uw 



 

goedheid zullen duizenden en duizenden van de armste kinderen ter 
wereld blijven eten. 
Er is zoveel reden om ons deze Pasen te verheugen! Heel veel om 
dankbaar voor te zijn! 
Gelukkig Pasen!!! 
 
Magnus 

 
 
OP WEG IN MEI 
Rond deze tijd wordt het kerkblad,  
zoals gewoonlijk, bij u thuis bezorgd.  
De inhoud is op een creatieve manier 
ingevuld, omdat het aan andere 
kopij ontbrak.  
Heel hartelijk DANK aan allen die 
meewerkten aan de totstandkoming 
en de bezorging van deze editie.  
 
 
 
 

 
ACTUELE INFORMATIE OVER ONZE GEMEENTE VIA: PG TE HHW 

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

