
 

 
 

ZONDAG 28 juni 2020 

 
De kerkenraad groet u allen…  
Voorganger: Ds. Niels A. Gillebaard 
Organist/pianist: Diny Kotterer 
M.m.v.: Frouk en Christian Welbedacht, zang 

Marjoke Berendsen, lector 

 
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 voor Algemeen diaconaal Werk.  
Bij diaconaat gaat het om het helpen van mensen die door ziekte of 
handicap in een isolement geraakt zijn; die gevangen zijn in armoede 
of schulden, die in maatschappelijk opzicht het hoofd niet meer 
boven water kunnen houden en de hand op moeten houden; die dak- 
of thuisloos zijn. Geen aandacht of hulp omdat de ander zo aardig is 
of omdat wij voor hem of haar sympathieke gevoelens hebben, maar 
liefde ook als dit niet het geval is. Dat vraagt bereidheid om telkens 
weer gevoelsmatige drempels te overwinnen. 
 
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. 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. Ben Post verbleef eerst in het VUmc maar mocht afgelopen 
vrijdag naar het ziekenhuis in Alkmaar: Noordwest Ziekenhuisgroep, 
Postbus 501, 1800 AM. 
We wensen hem en ook degenen die ziek thuis verblijven een 
voorspoedig herstel en kracht toe.  
 

LIEVE MENSEN,  
Ook nu sturen we kaarten vanuit de gemeente naar mensen die extra 
aandacht nodig hebben. De kaart wordt getekend door degenen die 
zondags aanwezig zijn in de kerk. Stuurt u ook eens een extra kaartje 
naar mensen die in een verzorgingshuis of verpleeghuis wonen? Zij 
zullen heel blij zijn met een teken van meeleven, zéker ook in de a.s. 
zomermaanden.  
 

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 

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


 

VAN DE KERKENRAAD 
Beste gemeenteleden, 
De Rijksoverheid  heeft in de afgelopen week opnieuw versoepeling 
van de coronamaatregelen aangekondigd. Hoezeer we allen het 
bijwonen van de kerkdiensten ook missen, de kerkenraad blijft bij 
haar besluit (genomen in de vergadering van 8 juni jl.) om gedurende 
de maanden juli en augustus op dezelfde voet als in de afgelopen 
maanden verder te gaan. We hopen binnenkort echter ook met beeld 
uit te gaan zenden (zie het kerkblad); als het zover is, zullen we dit via 
de website en de Zondagsbrief met u communiceren.  
Half augustus bekijken we of in september een start gemaakt kan 
worden met het bijwonen van kerkdiensten die dan vrijwel zeker nog 
een aangepaste vorm zullen hebben. Het hangt er mede van af of de 
effecten van de maatregelen omtrent het coronavirus zich verder 
positief blijven ontwikkelen.  
Sinds half maart is De Brink gesloten en liggen alle activiteiten stil. 
Ook deze maatregel geldt tot 1 september.  We vertrouwen op uw 
begrip, ook al zal dit besluit wellicht een teleurstelling  zijn voor 
groepen die graag weer eens zouden willen afspreken in De Brink. 
Overigens zou De Brink anders ook in de zomermaanden gesloten zijn 
geweest. Momenteel vindt alleen een beperkt aantal kerkelijke 
vergaderingen plaats in de ruime Exoduszaal, zodat het kerkenwerk 
tóch doorgang kan vinden.  
We gaan nu de zomer in; het wordt zeker een andere periode dan 
anders. Misschien gaat u op vakantie in binnen- of buitenland of blijft 
u in deze tijd toch maar liever thuis.  
Ik wens u in ieder geval een fijne zomer toe. Laten we goed blijven 
zorgen en omkijken naar elkaar. Hopelijk ontmoeten we elkaar straks 
weer in een goede gezondheid! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de kerkenraad, 
Diny Kotterer-Horst 



 

 

KERKBLAD 
In de afgelopen weken hebben de redactie en de drukwerkgroep 
weer hard gewerkt om Op Weg op te maken en af te drukken. Het is 
een gevarieerd zomernummer voor 2 maanden geworden.  
Iedereen die ervoor zorgde dat het kerkblad een dezer dagen bij u in 
de brievenbus of mailbox verschijnt: HEEL HARTELIJK BEDANKT! 
 

VAKANTIE (1) 
Van 15 juni tot 12 juli heb ik zomervakantie. In deze periode zal ds. 
Niels Gillebaard mij waar nodig  vervangen. 
Henco van Capelleveen 

 
VAKANTIE (2) 
De maand juli heb ik vakantie en ben ik niet bereikbaar.  
Mocht u zeer dringende vragen hebben, dan kunt u contact opnemen 
met de scriba, Henk Jonkvorst.  
Hartelijke groet van Diny Kotterer-Horst  

 
 
 

 
ACTUELE INFORMATIE OVER ONZE GEMEENTE VIA: PG TE HHW 

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

