
 

 
 

ZONDAG 30 augustus 2020  

 
De kerkenraad groet u allen…  
Voorganger: ds. Niels A. Gillebaard 
Organist: Mw. Jeannette Zuidema 
Zang: 
Lector: 

Mw. Hesselina Gelling en mw. Jeannette Zuidema  
Mw. Henny van Minnen 

 

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd voor Mariëtte's 
Child Care in Ghana, waar ons gemeentelid Marjolein Schraa 
werkzaam is. Ook daar zijn het zware tijden en kreeg men met 
strenge maatregelen vanwege het COVID-19 virus te maken.  
Het kindertehuis ‘Hanukkah’, waar Marjolein werkt, werd door een 
‘lockdown’ van de buitenwereld afgesloten. Meer hierover kunt u 
lezen in een brief op de website onder de tab DIACONIE. 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraal 
Werk. 
 

LEZEN, LUISTEREN EN KIJKEN  
➢ Naar de website van de Ontmoetingskerk:  

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

➢ De liturgie via klikken op: LITURGIE VAN DEZE ZONDAG 
➢ Naar Kerkdienstgemist (MET BEELD EN GELUID) door te 

klikken op: KERKDIENSTGEMIST ONTMOETINGSKERK 
➢ Naar de KerkWebRadio (ALLEEN GELUID) door te klikken op: 

KERKOMROEP ONTMOETINGSKERK  
➢ Podcasts om te luisteren: MIJN KERK-DS. NIELS A. GILLEBAARD 

https://www.pkn-heerhugowaard.nl/
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/liturgie_c3_8bn
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2118-Ontmoetingskerk-Heerhugowaard
https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10763
https://www.mijnkerk.nl/author/niels-gillebaard


 

 

UIT DE GEMEENTE 
Patrick Roeling is opgenomen in het ziekenhuis van Leeuwarden. Wij 
wensen hem veel beterschap en heel het gezin sterkte toe. 
Wij wensen de zieken thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis alle 
goeds toe en dat onze aandacht het tot steun is. 
 

  
AGENDA 

START AANGEPASTE KERKDIENSTEN 
Lieve gemeenteleden, 
 
De kerk is 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 alstublieft strikt te volgen. Alleen als u allen de regels blijft 
hanteren, kan de dienst opengesteld blijven. 

MEEDOEN AAN DE COLLECTES GAAT ZO 
Als u in de kerk bent, staat er bij de uitgang een tafel met twee 
schalen waar u uw collectebon of geld in kunt doen. 
Wilt u thuis meedoen? Dan staan achterin het kerkblad de 
bankrekeningnummers. Zie ook Op Weg van september met nadere 
informatie. Tevens vindt u op de website een formulier om 
collectegeld over te maken via de tab 
ORGANISATIE>KERKRENTMEESTERS>FINANCIËN EN WEBSHOP of via 
de link BIJDRAGE COLLECTE 
 
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/formulier.html?id=3844


 

Er is een berekening gemaakt 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. 
 
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. 

• U dient uw jas en andere persoonlijke spullen mee te nemen naar 

de kerkzaal. 

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

• 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.  

mailto:reserverenontmoetingskerkhhw@gmail.com


 

• 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. 
 

Oppas- Kinderneven- en Jongerendiensten: binnenkomen via de 
ingang van De Brink en meteen doorlopen naar de oppas- of 
kindernevendienstruimte of De Tempel (de gastvrouw/-heer wijst u 
de weg). De kinderen van de nevendienst gaan niet eerst mee naar 
de kerk. Geen jassen op de kapstok, maar deze meenemen naar de 
betreffende ruimte. Gedurende de dienst daar blijven. Vertrekken via 
de uitgang van De Brink. 
  
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 
 
5 & 6 SEPTEMBER  
Beleef een fantastisch weekend! 
Minikamp 
zeskamp, spelletjes, eten en een spannende spooktocht!! 
Voor alle jeugd vanaf 8 jaar. 
Zaterdag 5 september 
13.00 - 23.00uur 
 
Picknickdienst 
Jeugddienst in de open lucht met dominee Niels. Samen luisteren 
naar mooie verhalen, muziek en nog veel meer. 
Voor alle kinderen vanaf 4 jaar en hun ouders. 
Zondag 6 september 
10.00 - 11.00uur 
 
Locatie 
Strand van Luna op het grasveld naast Skeef in Heerhugowaard. 
De Corona richtlijnen worden strikt aangehouden 
Aanmelden 
Stuur een mail naar jeugdwerkpknhhw@gmail.com. 
Of een appje naar Alexander Obbink 06-53121169 
 
Geef je snel op!! 
 

 
 
 
ALGEMEEN 
BEELD EN GELUID 

mailto:jeugdwerkpknhhw@gmail.com


 

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 
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