
 

 
 

ZONDAG 12 juli 2020 

 
De kerkenraad groet u allen…  
Voorganger: drs. Alex van Heusden uit Amsterdam 
Organist/pianist: Mw. Leni Brinkman 
M.m.v.: Hans Kiesewetter, Hesselina Gelling, zang  

 
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 – 
Help een stille coronaramp voorkomen. 
Corona: een ramp van ongekende omvang. In veel landen in Azië en 
Afrika lijkt het aantal besmettingen beperkt. Tegelijkertijd voltrekt 
zich hier een ramp die nog veel grotere gevolgen kan hebben. Door 
de verplichte lockdowns hebben mensen geen werk, geen inkomen, 
geen eten. Er is onvoldoende gezondheidszorg. Ziekte, honger en 
dood dreigen. Kerken staan op zodat mensen niet omkomen. Help 
samen met Kerk in Actie mee om deze stille coronaramp te 
voorkomen. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Jeugd en 
jongerenwerk. 
 
 

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   
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 
 
INFORMATIE VAN VOORZITTER EN/OF SCRIBA KERKENRAAD 
Versoepeling van de coronamaatregelen 
Afgelopen week heeft overleg plaatsgevonden tussen de 
gezamenlijke kerken (CIO) en het ministerie van Justitie en Veiligheid. 
De uitkomsten van dit overleg worden verwerkt in een aanpassing 
van het huidige protocol. Zo is er een advies over een verantwoorde 
wijze van zingen in kerkgebouwen. Belangrijke aandachtspunten in 
het advies zijn de mogelijkheden tot ventilatie en het aantal 
kerkgangers ten opzichte van de grootte van het kerkgebouw. 
Vooralsnog levert een globale berekening geen positief beeld op voor 
onze kerk. Gemeentezang is daarom nog niet wenselijk. Daarnaast 
blijven de bestaande regels over o.a. de anderhalvemeterafstand en 
strikte hygiënevoorschriften noodzakelijk.  
Bij de diensten zoals we die nu houden gelden deze basismaatregelen 
natuurlijk ook. Zo zijn alleen degenen die een taak hebben aanwezig 
in de kerkruimte en blijft men op 1,5 meter afstand van elkaar. Bij de 
entree van De Brink is inmiddels een zuil met desinfecterende gel 
geplaatst en tijdens de dienst wordt bij wisseling van sprekers door 
de ouderling van dienst het katheder gereinigd. Uiteraard is er ook de 
nodige aandacht voor andere hygiënemaatregelen in de kerk en in De 
Brink.   
Hoe graag u wellicht ook bij de dienst zou willen aansluiten: op dit 
moment nog niet. We rekenen daarbij op uw begrip. We willen eerst 
goede voorzorgsmaatregelen, conform de richtlijnen, treffen. Vanuit 
de PKN ligt een voorbeeld van een gebruiksplan waarin wordt 
aangegeven waar zoal op te letten en dat betekent nogal wat. 
Begin augustus gaan we bekijken hoe we in september kunnen 



 

starten met (nog steeds aangepaste) diensten. We zullen iedere 
zondag extra menskracht nodig hebben bij de uitvoering van alle te 
nemen maatregelen en het controleren van de naleving daarvan. 
Tegen die tijd willen we graag een beroep op u doen om daarbij te 
helpen. 
Stationswegcomplex (SWC) 
In een eerder stadium hebben wij u geïnformeerd over het houden 
van een aantal voorlichtingssessies van de zijde van CvK en een 
gemeenteavond waarin u informatie zou krijgen over de 
ontwikkelingen rondom het SWC. Die konden helaas niet doorgaan 
als gevolg van de richtlijnen in verband met het coronavirus. Wij 
hebben nu opnieuw een aantal data gepland. Op maandagavond 28 
september en woensdagmorgen 30 september 2020 zullen leden van 
of namens het CvK u voorafgaande aan de gemeenteavond 
informatie verstrekken. Op maandagavond 19 oktober 2020 zal er 
een gemeenteavond worden gehouden. Afhankelijk van de 
gewijzigde richtlijnen rondom het coronavirus zult u in de Op Weg 
van september 2020 nadere informatie aantreffen over de exacte 
tijdstippen en de overige instructies. 
De kerkdiensten 
Positief nieuws om mee af te sluiten: het wachten is nog op de 
levering van een technisch onderdeel en dan kunnen we starten met 
uitzenden van de diensten met niet alleen geluid maar ook met 
beeld. We kijken er naar uit en houden u via de Zondagsbrief en de 
website, http://www.pkn-heerhugowaard.nl, op de hoogte. Mocht u 
gemeenteleden kennen die de Zondagsbrief niet lezen: zegt het voort 
alstublieft.  
 
Met vriendelijke groet, 
namens de kerkenraad, 
Henk Jonkvorst, scriba 

 
ACTUELE INFORMATIE OVER ONZE GEMEENTE VIA: PG TE HHW 

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

