ZONDAG 2 augustus 2020
De kerkenraad groet u allen…
Voorganger:
ds. Henco van Capelleveen
Organist/pianist: mw. Diny Kotterer
mw. Ineke de Boer en dhr. Piet Dekker, zang
M.m.v.:

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 Kerk in Actie - Noodhulp Kerk in
Actie - Help een stille coronaramp in Rwanda voorkomen.
De diaconessen in Rwanda maken een moeilijke tijd door. Hun technische
school is gesloten. Er is online aanbod, maar dat is niet voor iedereen
toegankelijk. Hun guesthouse is dicht, waarmee een belangrijke bron van
inkomsten wegvalt en medewerkers nu niet betaald kunnen worden. Ook
hun eigen families elders in Rwanda hebben het zwaar. De diaconessen
missen het samen bidden en zingen nu er geen fysieke kerkdiensten zijn. Er
kunnen geen pastorale bezoeken gebracht worden. Preken worden gefilmd
en gedeeld via sociale media. Met uw steun kunnen de zusters
voedselpakketten uitdelen aan de allerarmsten.

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

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

LUISTEREN EN KIJKEN
➢ Naar Kerkdienstgemist (MET BEELD EN GELUID) door te
klikken op: KERKDIENSTGEMIST ONTMOETINGSKERK
➢ Naar de KerkWebRadio (ALLEEN GELUID) door te klikken op:
KERKOMROEP ONTMOETINGSKERK
➢ Naar berichten van ds. Niels A. Gillebaard via:
MIJN KERK-DS. NIELS A. GILLEBAARD

UIT DE GEMEENTE
Wij wensen alle zieken thuis in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds
toe en hopen dat onze aandacht hen tot steun is.
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 deze
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 zat 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

AGENDA
VAKANTIE
Van 18 juli t/m 10 augustus heb ik zomervakantie. In deze periode zal
ds. Henco van Capelleveen mij, waar nodig, vervangen.
Niels Gillebaard

ALGEMEEN
BEELD EN GELUID
Sinds twee weken kunt u de kerkdiensten via
KERKDIENSTGEMIST ONTMOETINGSKERK volgen met niet alleen
geluid maar ook met beeld! Het meebeleven van de kerkdienst blijft,
zoals u weet, voorlopig op afstand maar vergeleken met voorheen is
het een vooruitgang dat u nu ook degenen die meewerken aan de
dienst op uw telefoon, tablet, computer of tv kunt horen én zien.
Voor de ontvangst heeft u echter een internetverbinding nodig.
We realiseren ons dat dit niet het geval is bij een groep oudere
gemeenteleden. Hiervoor wordt naar (individuele) oplossingen
gezocht. Laat u het ons via info@pkn-heerhugowaard.nl weten als u
mensen kent die graag mee willen doen?
Overigens blijft het abonnement bij de Kerkomroep nog even
bestaan. We willen er eerst zeker van zijn dat via kerkdienstgemist
alles goed draait.
De eerste zondag was er helaas een hinderlijk bijgeluid in de
uitzending. We zijn nog in de opbouwfase. In de komende tijd wordt
er hard aan gewerkt om een en ander steeds beter te laten
functioneren.
Zo komen in een later stadium ook de teksten van de liederen in
beeld. Voor nu is het nog nodig de liturgie te downloaden van de
website (onder OP ZONDAG) of door deze link aan te klikken:
LITURGIEËN
We horen graag uw op- en aanmerkingen via de mail:
beamteampghhw@gmail.com

Alvast een mooie kerkdienst gewenst!
Met vriendelijke groet,
mede namens het Beamteam
Nel Huibers-Kouwen
coördinator taakgroep Communicatie

ZONDAGSBRIEF EN LITURGIE VIA DE MAIL
Zoals u hierboven hebt kunnen lezen, kunt u zowel de liturgie als de
Zondagsbrief via de website downloaden. Als u liever heeft dat u
beide uitgaves in uw mailbox ontvangt, dan kunt u dit laten weten
aan de Drukwerkgroep: drukwerkpghhw@gmail.com

ACTUELE INFORMATIE OVER ONZE GEMEENTE VIA: PG TE HHW

