
 

 
 

ZONDAG 11 oktober 2020 
 
De kerkenraad groet u allen… 
Voorganger: ds. Henco van Capelleveen 
Organist/pianist: dhr. Bob Nuis 
Zang: mw.  Ineke de Boer en dhr. Piet Dekker 
Lector:  mw. Anda de Vries 

 
COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Inloophuis ‘De Steiger’. De Steiger in 
Alkmaar is een sociaal-maatschappelijk opvanghuis. De Steiger is weer te 
geven in 5 punten: 
■ Veilige plek 
Aanloophuis De Steiger is een gezellige huiskamer in Alkmaar. Iedereen is 
welkom voor een gratis kopje koffie of thee, een luisterend oor en 
ontmoeting.  
■ Luisterend oor 
Het delen van uw verhaal kan een opluchting zijn. In De Steiger geven ze 
aandacht door te luisteren zonder direct een oordeel te geven.  
■ Brug naar hulpverlening 
Ze adviseren over de ondersteuning die ze kunnen bieden of een brug naar 
andere instanties. 
■ Volwaardig mens-zijn voor iedereen vanuit christelijke identiteit.  
■ U bent welkom 
Wilt u andere mensen ontmoeten? Zoekt u hulp? Of gewoon een 
praatje?  Kom dan langs!  
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugd en 
Jongerenwerk. 

 



 

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. 

 

 

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. 
  

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


 

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 

 
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, 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. 
 

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


 

ALGEMEEN 
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

