
 

 
 

ZONDAG 20 september 2020  

 
De kerkenraad groet u allen…  
Voorganger: ds. Henco van Capelleveen 
Organist: Mw. Ina Terpstra 
Zang: Mw. Marjan de Lange, dhr. Jaap Kleimeer, 

cantor mw. Coby Moens 
Lector:         mw. Hilly Tanja 

 
 
COLLECTES De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie, 
Malawi. Vooral de landen ‘in de hoorn van Afrika’ worden 
getroffen door droogte. Veel inwoners zijn in hun 
levensonderhoud afhankelijk van het slagen van de oogst. 
Wanneer de regen uitblijft en het te lang droog is, dreigt er 
hongersnood en een ernstig tekort aan water. Voor Maggie 
Chilamphu is dit de dagelijkse realiteit. Maggie is een weduwe 
van 48 uit Malawi en moeder van vier kinderen. De gewassen 
op haar stukje land zijn door de langdurige droogte zodanig 
aangetast. Nu is nog maar een klein gedeelte over; niet genoeg 
om van te leven. Met steun helpen ze Maggie en haar gezin om 
nieuwe gewassen te planten met behulp van irrigatie.  
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel 
Vredeswerk. 
 



 

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 

 

UIT DE GEMEENTE 
Er zijn geen mededelingen over gemeenteleden in het ziekenhuis. 
 Wij wensen de zieken thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis alle 
goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun is. 
 
 

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://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
https://site.skgcollect.nl/304/gift/formulier.html?id=3844


 

 
AGENDA 
RESERVEREN KERKDIENST 

Er mogen, volgens de richtlijnen van de landelijke kerk, maximaal 45 
personen toegelaten worden in de kerkruimte. Mocht het zo zijn dat 
er meer aanmeldingen zijn dan toegestaan, dan wordt u op een lijst 
gezet voor de volgende week. U ontvangt hierover bericht. 
Reserveren via e-mail op woensdag en donderdag: 
reserverenontmoetingskerkhhw@gmail.com   
Reserveren via de telefoon op 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. 
Naast het respecteren van de anderhalve meter afstand, het gebruik 
van handgel en het meenemen van uw jas en persoonlijke spullen 
naar de kerkruimte, vragen wij u de aanwijzingen van 
coördinatoren/ambtsdragers op te volgen. 
 

ALGEMEEN 
 
Vrij 
Van 21 september tot 4 oktober heb ik vrij. Collega ds. Niels 
Gillebaard zal mij  vervangen. 
Henco van Capelleveen 
  
KERKDIENSTGEMIST.NL 
Voor ontvangst van de beelden op uw smartphone, tablet, computer 
of televisie heeft u een internetverbinding nodig. We realiseren ons 
dat dit niet het geval is bij een groep gemeenteleden. Hiervoor wordt 
naar (individuele) oplossingen gezocht.  

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


 

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 
 

mailto:beamteampghhw@gmail.com
mailto:info@pkn-heerhugowaard.nl

