
 

 
 

ZONDAG 25 oktober 2020 
 
De kerkenraad groet u allen… 
Voorganger: Ds. Niels A. Gillebaard 
Organist/pianist: Jeannette Zuidema 
M.m.v.: Marjan de Lange, Henk Pol, Marjoke Berendsen 
  

 
COLLECTES 
 
De collecte voor de diaconie is voor Beeld en Geluid.  Voor zieken en/of 
thuiszittende gemeenteleden die (tijdelijk) niet naar de kerk kunnen is het 
mogelijk de kerkdiensten thuis te beluisteren of te bekijken en te 
beluisteren. Dit geldt ook voor uitvaartdiensten en bruiloften mits de 
familie daar toestemming voor geeft. Het meeluisteren via de 
Kerkwebradio (KWR) stopt echter per 1 december. Voor mensen die nu 
meeluisteren via een zgn. KWR kastje worden Setup Boxen aangeschaft. De 
kosten hiervan zijn voor de CvK. Maar ter compensatie zal er toch een 
diaconale collecte zijn als bijdrage van de kosten. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Missionair 
Gemeente zijn. 

 
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 link 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 

  
Uit de gemeente: 
Mevr. Annie Kruit verblijft Westerhout. Ze is afgelopen week overgegaan 
naar een andere afdeling van Westerhout. Haar adres is nu : Zorgcentrum 
Westerhout, van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar, afdeling Kastanjehof, 
kamer 304. 
Mevr. Adri Zwaagstra verblijft in het Hospice in Alkmaar. Daar krijgt zij dag 
en nacht zorg. Haar adres is: Hospice Alkmaar, Blanckerhofweg 13 
1816 HG Alkmaar. 

  
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. 
 

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/organisatie_kerkrentmeesters_financien_en_webshop
https://site.skgcollect.nl/304/gift/formulier.html?id=3844
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/organisatie_kerkrentmeesters_financien_en_webshop
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


 

 
AGENDA 
Verzorgingshuizen 
De diensten in de verzorgingshuizen worden weer opgestart. Om het 
allemaal corona-proof te laten plaatsvinden kunnen we niet meer in de 
gebruikelijke ruimtes de kerkdienst houden. Deze zijn verplaatst naar het 
restaurant. Daarvoor was het nodig het tijdstip aan te passen. Op de eerste 
woensdag in de maand, 4 november in de Raadstede om 16.00 uur, en op 
donderdag 12 november om 15.30 uur in Hugowaard. De Pieter de 
Raatstichting hecht grote waarde aan het hervatten van deze diensten juist 
in de corona tijd en heeft het nodig gedaan om deze diensten een goede 
plek in de agenda te geven. 
 
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Recentelijk hebben de leden van onze gemeente een brief ontvangen over 
bovenvermeld onderwerp. Hierin is verzocht om vóór 1 november 2020 het 
formulier dat op de achterzijde is afgedrukt of het bijgesloten formulier 
voor een kind jonger dan 18 jaar in te vullen en te ondertekenen om het 
dan vervolgens te verzenden. 
Wij doen een dringend beroep op u, voor zover u dit nog niet gedaan heeft, 

alsnog zo spoedig mogelijk te doen. Dit is in het belang van ons allen en als 

gemeente om aan onze verplichtingen rondom privacy te voldoen. 

Voor uw medewerking zeggen wij u bij voorbaat hartelijk dank. 

Met vriendelijke groet, 
namens de kerkenraad, 
Henk Jonkvorst, scriba 

 
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.  
 



 

VOOR VOLGENDE WEEK ZONDAG, 1 NOVEMBER, KAN ER NIET 
GERESERVEERD WORDEN VOOR DE KERKDIENSTEN 
 
GEDACHTENISZONDAG 
Op 1 november staan wij stil bij de gemeenteleden die afgelopen jaar 
zijn overleden. We steken een kaars aan en noemen hun namen. 
Toch loopt het door de beperkingen anders dan voorgaande jaren. Er 
mogen maar 30 mensen in de kerk aanwezig zijn. Wij hebben ervoor 
gekozen de naasten van de overleden gemeenteleden voorrang te 
geven. Zij hebben door alle beperkingen niet met een gewone dienst 
afscheid kunnen nemen. De inschatting is dat met alleen de 
nabestaanden de beschikbare plaatsen in de kerk ingenomen worden 
en daarbij gaan we uit van twee diensten. Gemeenteleden kunnen 
deze gedachtenisdiensten natuurlijk thuis via het streamingkanaal 
´kerkdienstgemist.nl´ in woord en beeld volgen. De eerste dienst 
begint om 10.00 uur en de tweede om 14.00 uur. Tussen de diensten 
moet de kerk geventileerd kunnen worden. Wij realiseren ons dat het 
naar is dat de gemeenteleden deze dienst niet fysiek mee kunnen 
maken, maar rekenen erop dat hier om bovengenoemde reden alle 
begrip voor is.  
 
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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