
 

 
 

ZONDAG 14 juni 2020 

 
De kerkenraad groet u allen…  
Voorganger: Mw. Juut Meijer 
Organist/pianist: Mw. Leni Brinkman 
Zang: dhr. Henk Pol, mw. Marjan de Lange 

 
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 Oecumenisch 
centrum ‘De Zwaan’, centrum voor aandacht, inspiratie en verbinding. Bij 
Inloophuis De Zwaan is het hele jaar door de deur open, maar zeker in de 
herfst en winter is warmte, koffie en een luisterend oor zeker van belang. 
En er is een stem die zegt: goed dat je er bent! De gasten zijn in een aantal 
gevallen dak- of thuisloos. Ook hebben ze vaak te kampen met een 
psychiatrisch verleden. Naast de vaste gasten ontvangt De Zwaan ook 

incidentele bezoekers. Vaak komen ze om financiële hulp. Daarin helpt het 

Interkerkelijk Sociaal Beraad Alkmaar e.o. ISBA stelt zich tot doel om de 
materiële situatie van mensen, die tussen wal en schip raken te verbeteren. 
Zij kan dit, in overleg met de hulpvrager, doen door contact te leggen met 
de instanties, door bemiddeling en verwijzing, of door een eenmalige gift of 
lening te verstrekken als overbrugging naar een structurele oplossing.  

 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Dorpskerken. 
 

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. Joop Heere  is opgenomen in het ziekenhuis om zijn medicatie beter 
aftestemmen. De verwachting is dat hij na enkele dagen weer naar huis 
mag terug keren 

 

VAKANTIE 
Van 15 juni tot 12 juli heb ik zomervakantie. In deze periode zal ds. 
Niels Gillebaard mij waar nodig  vervangen. 
Henco van Capelleveen 
 
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?  

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


 

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 
 

Actie: Wij lopen nog een keer mee met Talitha Kum 

 

Mijn eerste project namens de diaconie was 

actie te voeren voor een weeshuis voor 

HIV/AIDS kinderen in Nyahururu, Kenia. De 

omschrijving was toen: wij lopen warm voor 

Talitha Kum en het doel was een warmwater 

voorziening te bekostigen voor de kinderen 

daar. In 2011 en 2012 hebben we toen als gemeente 10.000 euro gespaard. 

In 2017 zijn wij tijdens onze reis met ouderen voor Kenia een aantal dagen 

in Talitha Kum geweest. Ook hebben wij de opvang van straatkinderen, 

meisjes en jongens en een opvang voor gehandicapten bezocht. Het waren 

alle oases in het land. 

 

Het weeshuis is actief sinds 2005 en bestaat nu dus ongeveer 15 jaar. Om 

het huis te kunnen laten functioneren is er geld nodig. Voor de hulp waren 

zij afhankelijk van lokale sponsors en externe sponsors. De externe 

sponsors kwamen voornamelijk uit Italië. Veel van de kosten gaan naar 

schoolgeld, ziektekosten, personeel en de kosten voor brandstof en 

voedsel. Toen kwam de Covid19 crisis. De economie in Italië stort in maar 

ook deze in Kenia. Bijna alle sponsors haken af. Dus het personeel is weg 

gestuurd aangezien er geen geld meer is om ze te kunnen betalen. Gelukkig 

zijn nu de scholen dicht waardoor de grootste kostenpost onderwijs ook 

even wegvalt. De lokale bevolking doet alles wat ze kunnen om hen te 

steunen maar…..ze kunnen wel een steun in de rug gebruiken. 

 



 

Waar de corona crisis hier sporen van verdriet achterlaat is dat in vele 

landen nog vele malen erger. De wereld staat vaak in brand. Lock down 

betekend daar, geen werk, geen geld, geen eten. Het grootste probleem in 

deze landen is niet hoeveel mensen er zullen sterven aan corona maar 

hoeveel mensen er zullen sterven aan honger. Er zijn wereldwijd zoveel 

mensen die onze hulp kunnen gebruiken en die wij in Jezus naam mogen 

helpen. Met deze broeders en zusters mogen wij samen de maaltijd vieren. 

Als we de vijf broden en de twee vissen eerlijk delen hebben we allemaal te 

eten en zijn we allemaal voldaan. 

 

We willen met een korte actie proberen of we 5000 euro bij elkaar kunnen 

sparen om onze broertjes en zusjes en onze kleinkinderen in geloof kunnen 

helpen. Dit bedrag zal ze lucht geven om de ergste crisis door te komen. Ik 

zeg altijd maar: we kunnen de wereld niet redden, dat is niet aan ons. Het 

zal een druppel op een gloeiende plaat zijn. Maar als die druppel op jouw 

hoofd beland met de zegen van de Heer is het een regen van weldaad. Wij 

zijn gezegende mensen dat we dit voor andere mensen mogen /kunnen 

doen. 

 

U kunt uw gift overmaken naar rekening NL84 INGB 0008 5693 31 t.n.v. 

Diaconie Protestantse Gemeente te Heerhugowaard o.v.v. Talitha Kum.  

Namens de diaconie en de zusters van Talitha Kum alvast hartelijk dank, 
Rob de Visser 

 

 
ACTUELE INFORMATIE OVER ONZE GEMEENTE VIA: PG TE HHW 

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

