
 

 
 

ZONDAG 16 augustus 2020 - Viering Heilig Avondmaal 

 
De kerkenraad groet u allen…  
Voorganger: ds. Henco van Capelleveen 
Organist: Dhr.  Bob Nuis 
M.m.v.: mw. Wies Spil en mw. Elma Bandstra, zang 

mw. Wies Spil, lector 

 
LITURGIE 
De liturgie voor de aangepaste kerkdienst kunt u vinden op de 

website door te klikken op: LITURGIE VAN DEZE ZONDAG 
 
COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie – Samen in actie 
voor Beiroet. Door de enorme explosie in de haven van Beiroet zijn 
meer dan honderd doden en duizenden gewonden gevallen, de helft 
van de stad is beschadigd en 300.000 mensen zijn dakloos.  
Huizen en bezittingen zijn weggevaagd. Mensen hebben niets meer. 
De nood is hoog: Libanon zucht al onder een zware economische 
crisis en de gevolgen van de coronacrisis. “Mensen zijn in shock en 
totaal ontredderd,” vertelt Wilbert van Saane, medewerker van Kerk 
in Actie in Libanon. "Beiroet lijkt een oorlogsgebied, gebouwen zijn 
weggevaagd en er zijn heel veel gewonden”.  Naast de vele 
slachtoffers en materiële schade doemt er een nieuw probleem op: 
graansilo´s in de haven zijn zwaar beschadigd. Wilbert: “Daar maak ik 
me zorgen over. Nu is men vooral gericht op medische zorg, de 
ziekenhuizen zijn overvol. Maar straks is er het probleem van tekort 
aan meel”. Ruim 300.000 mensen zijn van het ene op het andere 

https://www.pkn-heerhugowaard.nl/liturgie_c3_8bn


 

moment dakloos geworden. Via ACT, het internationale kerkelijke 
netwerk waar Kerk in Actie lid van is, wordt eerste noodhulp 
geboden. Mensen ontvangen voedsel, water, kleding en 
hygiënematerialen.  
Uw steun voor Libanon is zeer hard nodig en help de slachtoffers van 
de verwoestende explosie in Beiroet. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: de 
Kindernevendienst. 
 

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 
Dhr. Rob Stricker is afgelopen week aan zijn heup geopereerd in 
Utrecht. Hij is weer thuis om te herstellen en te revalideren. 
Mevr. Annie Kruit is opgenomen in Westerhout om daar te 
revalideren van haar CVA. Haar adres is: Zorgcentrum Westerhout, 
Van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar. Annie verblijft op de afdeling 
Kastanjehof, kamer 21. 
  
Wij wensen alle zieken thuis in het ziekenhuis of verpleeghuis alle 
goeds toe en dat onze aandacht het tot steun is. 
 
 

 

ACTUELE INFORMATIE OVER ONZE GEMEENTE VIA: PG TE HHW 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2118-Ontmoetingskerk-Heerhugowaard
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10763
https://www.mijnkerk.nl/author/niels-gillebaard
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/default.aspx?lIntNavId=757


 

 

  
 

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/


 

KAARTEN 
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 

START AANGEPASTE KERKDIENSTEN 
 
Lieve gemeenteleden, 
 
Het is eindelijk zover. De kerk gaat vanaf zondag 30 augustus weer 
open voor gemeenteleden, die de diensten willen bijwonen. Daar de 
coronacrisis nog steeds vereist dat dit veilig moet gebeuren, zijn door 
de landelijke kerk regels opgesteld. Wij vragen u deze regels 
alstublieft strikt te volgen. Alleen als u allen de regels blijft hanteren, 
kan de dienst opengesteld blijven. 



 

Er is een kleine berekening gemaakt van hoeveel gemeenteleden we 
kunnen toelaten. Dit kan tot maximaal 45 personen.   
Om de dienst bij te kunnen wonen, dient u te reserveren. Dit kan via 
een speciaal hiervoor in het leven geroepen e-mailadres of per 
telefoon. Mocht het zo zijn dat er meer aanmeldingen zijn dan 
toegestaan, dan wordt u op een lijst gezet voor de volgende week. 
Natuurlijk ontvangt u hierover bericht. 
 
Vanaf de woensdag vóórafgaand aan de desbetreffende zondag kunt 
u zich aanmelden.  
De eerste keer is dus woensdag 26 augustus.  
Hieronder leest u de verschillende manieren en de tijden waarop 
gereserveerd kan worden. 
 
Reserveren via e-mail op woensdag en donderdag: 
reserverenontmoetingskerkhhw@gmail.com   
 
Reserveren via de telefoon:  
woensdag, donderdag en vrijdag van  09.00 - 09.30 uur en van  
19.00 – 19.30 uur 
Diny Kotterer   072 – 5716147  
Marijke Wijnker  072 – 8500023 
 
Bij uw reservering dient u de namen van uw huisgenoten, die de 
kerkdienst voor de komende zondag willen bezoeken, op te geven. 
 
Onze huisregels die van kracht zijn tijdens de corona-crisis: 

• Tussen kerkgangers dient anderhalve meter afstand gehouden te 
worden. Ook bij binnenkomst. 

• We vragen u de handgel te gebruiken bij de handgelpaal die bij de 
ingang van De Brink staat. 

• Huisgenoten mogen bij elkaar zitten. Zij kunnen daarvoor een 
extra stoel tussen de stoelen plaatsen. 

file:///D:/Users/Nelly/Documents/COMMUNICATIE%20PG%20te%20HHW/ZONDAGSBRIEF/reserverenontmoetingskerkhhw@gmail.com


 

• U volgt de aangewezen looproutes, die aangegeven worden door 
de coördinatoren/ambtsdragers bij de deuren. 

• Gemeentezang is vooralsnog helaas niet toegestaan. 

• U volgt de aanwijzingen op van coördinatoren/ambtsdragers.  

• Er is helaas nog geen koffiedrinken na de dienst mogelijk. 

• Het bezoek aan het toilet in de kerk is alleen bij uitzondering 
mogelijk. 

• Na de dienst verlaten de gemeenteleden op aangeven van de 
koster de kerkzaal door de voordeuren van de kerk. 

• In het portaal van de kerk staat een tafel met daarop twee 
schalen voor uw gaven. Er wordt duidelijk aangegeven welke 
schaal voor welke gave staat. 

• Gaarne na verlaten van de kerk niet voor de voordeur of op het 
pad blijven staan. Geef andere gemeenteleden de ruimte om naar 
buiten te gaan. 

 
 Bij een dienst in De Brink: 

• Na de dienst verlaten de gemeenteleden op aangeven van de 
ambtsdragers de zaal via voorkant. 

• Bij de deur aan de voorkant van de zaal staat een tafel met een 
schaal voor uw gave. Tijdens de dienst wordt aangeven waar de 
gave voor is bestemd. 

• De zaal wordt verlaten via de ingang van De Brink. 

• Gaarne na verlaten van de Brink niet voor de deur blijven staan. 
Geef andere gemeenteleden de ruimte om naar buiten te gaan. 

 
Ondanks de nieuwe regels, hopen wij dat u allen toch weer 
gezegende en fijne diensten kunt bijwonen. Blijf allen gezond! 
 
Petra A. Paterson 
Secr. College van Kerkrentmeesters 
 
 



 

ALGEMEEN 
BEELD EN GELUID 
U kunt sinds kort de kerkdiensten via 
KERKDIENSTGEMIST ONTMOETINGSKERK volgen met beeld en geluid. 
Vergeleken met voorheen is het een vooruitgang dat u nu ‘live’ 
verbonden kunt zijn met de kerkdiensten in onze kerk. Dankzij een 
licentie die bij Buma/Stemra is afgesloten, kunnen we ook de 
liederen in beeld brengen. Een liturgie of Liedboek is dan niet nodig. 
Voor ontvangst van de beelden op uw smartphone, tablet, computer 
of televisie heeft u echter een internetverbinding nodig. We 
realiseren ons dat dit niet het geval is bij een groep 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? Ook overige vragen om hulp kunt u via dit  
e-mailadres stellen.  
Overigens blijft het abonnement bij de Kerkomroep (alleen geluid) 
nog even bestaan. We willen er eerst zeker van zijn dat via 
Kerkdienstgemist alles goed draait.  
We zijn nog in de opbouwfase. In de komende tijd wordt er hard aan 
gewerkt om een en ander steeds beter te laten functioneren.  
We horen graag uw op- en aanmerkingen via de mail: 
beamteampghhw@gmail.com of info@pkn-heerhugowaard.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
mede namens het Beamteam 
Nel Huibers-Kouwen 
coördinator taakgroep Communicatie 
 
ZONDAGSBRIEF EN LITURGIE VIA DE MAIL 
U kunt zowel de liturgie als de Zondagsbrief via de website 
downloaden (via de tab OP ZONDAG). Als u liever heeft dat u beide 
uitgaves in uw mailbox ontvangt, dan kunt u dit laten weten aan de 
Drukwerkgroep: drukwerkpghhw@gmail.com  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2118-Ontmoetingskerk-Heerhugowaard
mailto:info@pkn-heerhugowaard.nl
mailto:beamteampghhw@gmail.com
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