
 

 
 

ZONDAG 7 juni 2020 

 
De kerkenraad groet u allen…  
Voorganger: Ds. Henco van Capelleveen 
Organist/pianist: Mw. Jeannette Zuidema 
Zang: Dhr. Piet Dekker 

 
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 
Dovenpastoraat. Kerken werken samen in het Interkerkelijk 
Dovenpastoraat. Het IDP zet zich in voor een kerk waarin dove en 
horende mensen zich samen thuis voelen. Daarbij richt het IDP zich 
zowel op gezamenlijke- als speciaal op doven gerichte kerkelijke 
activiteiten, vooral gedragen door vrijwilligers op landelijk, regionaal 
en plaatselijk niveau. In het werk worden zij ondersteund door vijf 
landelijke werkers: vier dovenpastores en een opbouwwerker. Deze 
landelijke werkers hebben daarnaast ook eigen taken op het gebied 
van pastoraat, opbouw, toerusting en missionair werk onder dove 
mensen.  
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Missionair 
Gemeente zijn. 

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. Ook kunt u de QR code, die achterin het kerkblad 
staat afgedrukt, gebruiken. Zie voor het gebruik ervan het kerkblad 
of: HANDLEIDING QR  
 

Op het formulier dat u via bovenstaande link of de QR code 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
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/wat_is_de_qr-code_3f/


 

LUISTEREN  
➢ Naar de KerkWebRadio door te klikken op: 

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

MIJN KERK-DS. NIELS A. GILLEBAARD 
 

UIT DE GEMEENTE 
Dhr. Jan Brinkman is afgelopen week aan zijn oog geopereerd in 
Rotterdam. Hij is weer thuis en met rust moet het genezen. 
 

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 
 

Overdracht secretariaat CvK en scribaat 

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


 

 

Beste gemeenteleden, 
 

Het is zover!  
 

Het secretariaat van het College van Kerkrentmeesters (CvK) is 
overgedragen aan mijn opvolgster, Petra Paterson. In eerste instantie 
zal zij secretaris a.i. zijn. Na de bevestiging tot ouderling-
kerkrentmeester op zondag 25 oktober 2020 zal zij de functie van 
secretaris uitoefenen. 
 
Ik heb in de afgelopen ruim 4 jaren met plezier mogen samenwerken 
met de collega’s van het CvK. Er is en wordt veel werk verzet door de 
leden van het CvK samen met veel vrijwilligers bij het beheren en 
onderhouden van de gebouwen, de tuin en de begraafplaatsen. En 
juist ook voor de beroepskrachten, onze predikanten, en alle 
vrijwilligers, o.a. kosters, organisten, medewerkers tuin- en 
klusploegen, medewerkers op het terrein van de ledenadministratie 
en archief, medewerkers OPEK is het zaak om naast aandacht ook 
goede voorzieningen  te hebben. Om dit alles goed te kunnen laten 
verlopen is beleid voor meerdere jaren nodig. Tenslotte, maar niet 
onbelangrijk, is er ook geld nodig. Dat laatste noemen we dan maar 
gemakshalve de financiën. De betrokkenheid en daadwerkelijke 
inbreng van u, gemeenteleden, is daarbij noodzaak om alles wat 
binnen de kerk gebeurt te kunnen bekostigen.  
Vanaf deze plaats wens ik de leden van het CvK een mooie tijd toe. 
 
Inmiddels is het scribaat overgedragen aan mij, zoals eerder al was 
afgesproken en meegedeeld. 
De functie van scriba is vacant geweest sinds het afscheid van Renee 
Ronduite in februari 2019. 
Omdat op dat moment de vacature nog niet vervuld kon worden 
heeft de voorzitter van de kerkenraad, Diny Kotterer, in 
samenwerking met ds. Henco van Capelleveen, deze functie 



 

waargenomen. Niet met de intentie om dat meer dan één jaar te 
doen. Maar toch…………..! 
Hier past op z’n plaats zeer veel dank voor de inzet van de beide 
hiervoor genoemde personen. 
 
Ik hoop en verwacht dat ik de nieuwe activiteit met veel plezier kan 
en mag verrichten. Daarvoor is ook uw medewerking nodig. Als er 
vragen, op- en/of aanmerkingen zijn richting de kerkenraad dan kunt 
u mij bereiken via telefoon en e-mail en uiteraard ook gewoon 
mondeling.  Zie voor de gegevens de laatste bladzijde van “Op Weg” 
en de informatie op de website. 
Omgekeerd zal ik u periodiek wat op de hoogte proberen te stellen 
van actuele aangelegenheden vanuit de kerkenraad. 
 
Ik wens u alle goeds toe, maar bovenal Gods Zegen.  
 
Hartelijke groeten, 
Henk Jonkvorst 
 
 
 
 

 

 
ACTUELE INFORMATIE OVER ONZE GEMEENTE VIA: PG TE HHW 

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

