
 

 
 

ZONDAG 5 juli 2020 

 
De kerkenraad groet u allen…  
Voorganger: Ds. Bert Appers 
Organist/pianist: Mw. Ina Terpstra 
M.m.v.: Jeannette Klercq en Saskia Terpstra, zang 

Anneriek Uchibori, 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 vandaag bestemd voor Kerk in Actie – 
Binnenlands diaconaat – Vakantiepret voor kinderen in armoede.  
Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. 
Wanneer in de zomervakantie hun klasgenootjes uitvliegen naar 
zonnige oorden, blijven zij achter. Met de actie Vakantietas van Kerk 
in Actie kunnen plaatselijke kerken kwetsbare kinderen vakantie 
verrassen met een vakantietas. Uw kerk vult deze met leuke 
cadeautjes en kortingsbonnen voor bijvoorbeeld een ijsje, het 
plaatselijke zwembad of een pretpark in de buurt. 
 
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 
Voor zover bekend verblijft er niemand van de gemeente in het 
ziekenhuis. 
 
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 
 
 

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


 

 
 

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

