
 

 
 

ZONDAG 4 oktober 2020 
 
In deze dienst ontvangt Sunday Timothy Chiwendo de Heilige Doop 
 
De kerkenraad groet u allen… 
Voorganger: ds. Niels A. Gillebaard 
Organist/pianist: Charlotte Hage en mw. Ina Terpstra 
Zang: mw.Jeannette Klercq en mw. Hesselina Gelling 
Lector:  mw. Wies Spil 

 

 
COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is vandaag bestemd ‘Mary’s Meals’. Het 
doel van ‘Mary’s Meals’ is dat in diverse landen elke dag aan 
kinderen van arme ouders, op een plek waar onderwijs wordt 
gegeven, een maaltijd wordt aangeboden. Zo worden de ouders 
aangemoedigd om hun kinderen naar school te laten gaan. De 
opleiding die de leerlingen krijgen, biedt hen in de toekomst een kans 
op een weg uit de armoede.  
Magnus MacFarlane-Barrow, oprichter en CEO van Mary’s Meals 
heeft hierover een brief gestuurd, die u (vertaald) hieronder kunt 
lezen.  
 
Lieve vrienden, 

  
Mary's Meals is geen comfortabele plek waar we graag stilzitten. Het 
kan voelen alsof we nooit helemaal op onze bestemming aankomen. 
Zodra we zijn gekomen waar we willen zijn (op dit moment is dat 



 

weer bijna alle kinderen in ons programma thuis voeden terwijl de 
scholen gesloten zijn), is er altijd een nieuwe groep kinderen die 
wachten op hulp. 
Deze week wordt de verwoestende impact van de Covid-19 lockdowns 
op de allerarmste gemeenschappen ter wereld pijnlijk duidelijk. We 
ontvangen een aantal nieuwe verzoeken om hulp van mensen die we 
al kennen en vertrouwen en die geweldig werk doen met enkele van 
de meest kwetsbare kinderen ter wereld - wezen, straatkinderen, 
mensen met hiv en mensen die op allerlei manieren worden misbruikt 
en verwaarloosd. Een van deze groepen, die met zulke risicovolle 
kinderen werkt in een sloppenwijk in een van onze programmalanden, 
heeft ons zojuist deze boodschap gestuurd: 
"De meeste van de getroffen kinderen hadden vroeger voedsel, 
weliswaar weinig, door het informele werk van de verzorger. Dit is op 
dit moment niet mogelijk. Alle hulp zal nuttig zijn, aangezien kinderen 
dagenlang zonder voedsel zitten. Ze zullen waarschijnlijk van honger 
sterven. En de meesten leven met hiv en zijn de overlevenden van 
gender gerelateerd geweld. We betrekken de kinderen met veel 
virtuele psychosociale ondersteuning, maar onze inspanningen gaan 
nergens heen omdat ze de voeding missen. 
We reageren zo snel mogelijk op dit dringende verzoek - en andere 
soortgelijke - zonder de enorme taak te negeren om onze belofte aan 
de andere 1,6 miljoen kinderen die op Mary's Meals vertrouwen, na 
te komen. Voor ons zal er altijd ‘het volgende kind wachten’ en onze 
liefde voor dat kind betekent dat we nooit zullen rusten totdat we het 
hebben bereikt. Keer op keer zien we dat alle inspanningen om 
kinderen te helpen zich te ontwikkelen en aan armoede te 
ontsnappen zinloos zijn als we er niet eerst voor zorgen, dat ze elke 
dag genoeg te eten hebben. 
Ik herinner me dat ik eens een school bezocht in een van de armste 
sloppenwijken van Haïti, waar we onlangs begonnen waren met het 
serveren van Mary's Meals en de muren van de klas waren versierd 
met posters die de kinderen hadden gemaakt om ons te 



 

verwelkomen. De een zei simpelweg ‘Voedsel maakt het beter’. We 
kunnen niet alles oplossen. Over zoveel van wat er in de wereld 
gebeurt, hebben we geen controle. Maar voor het armste kind maakt 
eten het altijd beter. Veel, veel beter. En het stelt hen ook in staat om 
vanaf die plek verder te reizen, zodat ook voor hen deze tijd van 
honger en lijden geen eindbestemming is. 
  
Dank u, 
Magnus,  
oprichter en CED (Chief Executive Officer) van Mary’s Meals  
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Kerk en 
Israël. 
 

 
 

 

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


 

COLLECTEBONNEN BESTELLEN 
De collectebonnen kunt u bestellen via de website.  
Heeft u deze mogelijkheid niet, dan kunt u contact opnemen met 
dhr. G. Alders, tel. 0681441248. 

 

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 
Wij wensen de zieken thuis, in het ziekenhuis of het verpleeghuis alle 
goeds toe en dat onze aandacht het tot steun is. 

 
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 

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


 

Bij uw reservering dient u de namen van uw huisgenoten, die de 
kerkdienst, de Oppasdienst, de Kindernevendienst of de 
Jongerennevendienst op 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 
DE ONTMOETINGSKERK LUIDDE 
DE NOODKLOK VOOR 
VLUCHTELINGENKINDEREN IN 
GRIEKENLAND 
Op dinsdag 29 september om 
half tien ’s ochtends luidden 
kerken in heel Nederland  
8 minuten en 20 seconden, dat is precies 500 tellen, de kerkklokken. 
 
Meer dan 100.000 ondertekenaars van de petitie 
#500 kinderen (www.500kinderen.nl) vinden dat Nederland 500 
minderjarige asielzoekers op zou moeten nemen uit de 
vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden.  
De petitie werd dinsdag om half tien door 12 organisaties, waaronder 
VluchtelingenWerk, Defence for Children, Stichting Vluchteling en 
Kerk in Actie overhandigd aan de woordvoerders asiel & migratie van 
de Tweede Kamer. In Den Haag werd daarna in de Grote of Sint 
Jacobskerk een wake van 30 minuten gehouden. Waken, wakker 
blijven, alert blijven en oog hebben voor mensen in nood. Laten we 
ons hart openen voor de kinderen uit Griekenland! 
 

http://www.500kinderen.nl/


 

Wie in onze kerk zéker wakker bleven, waren drie mannen van de 
klusploeg. Niemand wist dat zij in de toren bezig waren toen de 
klokken door een van de kosters werden geluid.  
500 tellen duurt dan best wel lang! U zult begrijpen dat ze daar niet 
op hebben gewacht… 
 

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.  
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 
 

 
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Van alle kerkdiensten worden beeld- en geluidsopnames gemaakt en uitgezonden via 
Kerkdienstgemist.nl  

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

