ZONDAG 15 november 2020
De kerkenraad groet u allen…
Voorganger:
Ds. Henco van Capelleveen
Organist/pianist: Dhr. Bob Nuis
Zang:
Mw. Ali Gootjes en mw. Frouk Welbedacht
Lector:
Dhr. Hans Kiesewetter

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Kinderen van de Voedselbank Kledingbonnenactie. De laatste jaren krijgen kinderen tot 13 jaar uit
gezinnen die gebruik maken van de voedselbank in december een
kledingcadeaubon waarmee ze bij een kledingwinkel in Middenwaard
nieuwe kleren kunnen kopen. Deze kinderen lopen altijd in gebruikte
kleding van anderen en hebben vaak al jaren geen nieuwe kleren
kunnen kopen. Ook voor deze kinderen is het leuk om op school een
keer te kunnen vertellen dat ze bijv. een nieuwe jas of broek hebben
gekocht.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Eredienst.

UIT DE GEMEENTE
Mw. Wil Reijnen, Parelhof 103, is afgelopen week in het ziekenhuis
in Alkmaar opgenomen met een gebroken heup. Zij is vrijdag
overgegaan naar de Magnushof in Schagen om te revalideren.
Mw. Hanny Dijkstra, Raatstede, is gevallen en moet minstens een
maand op bed blijven om de opgelopen kwetsuur te laten herstellen.

Mw. Annie Kruit, Seringenlaan 115, verblijft in Westerhout op
afdeling Kastanjehof 304. Haar adres is : Zorgcentrum Westerhout,
van Houtenkade 3, 1814 DE Alkmaar.
Wij wensen de zieken thuis, in het ziekenhuis of het 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

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. 06 814 412 48.
KERKOMROEP EN KERKDIENSTGEMIST.NL
Per 1 december a.s. zal het niet meer mogelijk zijn om via de
Kerkomroep naar de diensten te luisteren.
We gaan verder met Kerkdienstgemist. U kunt dit ook lezen op
bladzijde 14 in het kerkblad van november.

Mocht ontvangst van de kerkdienst bij uzelf of iemand die u kent
problemen geven, dan staan in genoemd artikel in Op Weg de
telefoonnummers van mensen waarbij u terecht kunt met uw vragen.
Met vriendelijke groet,
Nel Huibers-Kouwen,
coördinator taakgroep Communicatie

KIJKEN, LUISTEREN EN LEZEN
Kerkdienstgemist.nl - kerkdiensten in Nederland
Kerkdienstgemist is het meest gebruikte platform voor
kerkradio en kerk tv. Een grote meerderheid van de
kerken in Nederland en steeds meer buitenlandse
kerken kiezen Kerkdienstgemist als betrouwbaar audioen video-streaming platform voor het uitzenden van
kerkdiensten en samenkomsten in beeld en geluid.

Kerkdienstgemist-Ontmoetingskerk
➢ Naar de website van de Ontmoetingskerk:
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/
➢ De liturgie via klikken op: LITURGIE VAN DEZE ZONDAG
➢ Podcasts om te luisteren: MIJN KERK-DS. NIELS A. GILLEBAARD

AGENDA
RESERVEREN KERKDIENST
Er mogen, volgens de richtlijnen van de landelijke kerk, maximaal 30
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.

ALGEMEEN
Informatie van voorzitter en/of scriba kerkenraad
Gemeenteavond 23 november 2020
Geachte leden, gastleden of vrienden van onze gemeente,
U wordt uitgenodigd voor de jaarlijkse gemeenteavond op
maandagavond 23 november 2020 om 19:00 uur (1e sessie) in de
kerkzaal of 21:00 uur (2e sessie) in De Brink (Exoduszaal). Deze
gemeenteavond staat in het teken van de begrotingen 2021 van de
diaconie en de kerk.
Ter informatie
Op de website treft u (samenvattingen van) deze begrotingen aan.
Normaal liggen er ook in de kerk samenvattingen van deze
begrotingen. Vanwege de coronamaatregelen lijkt het ons gepaster
om u de gelegenheid te geven de begrotingen op te vragen bij de
scriba.

Dit kunt u als volgt doen:
1. E-mail naar de scriba, Henk Jonkvorst:
scribapgheerhugowaard@gmail.com
2. Telefonisch contact met de scriba, Henk Jonkvorst:
072 88 833 94 of 06 101 033 21.
3. Bij beide mogelijkheden kunt u het aanvragen tot en met
woensdag 18 november 2020.
De scriba stuurt u vervolgens zo spoedig mogelijk de stukken toe.
Aanmelding
Wilt u aanwezig zijn bij de gemeenteavond op 23 november 2020 dan
moet u zich op grond van ons protocol, in verband met de
coronamaatregelen, aanmelden. Reserveren zo u wilt. Dat kan als
volgt:
1. E-mail naar de scriba, Henk Jonkvorst:
scribapgheerhugowaard@gmail.com
U krijgt vervolgens antwoord op welk tijdstip u welkom
bent.
2. Telefonisch contact met de scriba, Henk Jonkvorst:
072 88 833 94 of 06 101 033 21.
Ook dan krijgt u te horen op welk tijdstip u welkom bent.
3. Bij beide mogelijkheden kunt u zich melden tot en met
woensdag 18 november 2020.
Mocht u over bovenstaande informatie of anderszins nog vragen
hebben dan kunt u zich met mij in verbinding stellen, telefonisch:
072 88 833 94 of 06 101 033 21 of via e-mail:
scribapgheerhugowaard@gmail.com
Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,
Henk Jonkvorst, scriba

De Muzikale Fruitmand gaat van start
Ik heb in de laatste Op Weg geschreven over de Muzikale Fruitmand.
Inmiddels is er een e-mailadres waarop u uw aanvraag kunt indienen,
maar… heeft u geen internet dan kunt u natuurlijk ook een aanvraag
doen middels een kaartje. Het e-mailadres is:
muzikalefruitmandpghhw@gmail.com Een kaartje kunt u in de bus
doen bij de kerk of sturen naar Postbus 54, 1700 AB Heerhugowaard.
U kunt een mooie psalm of een ander lied aanvragen. Wellicht voor
uzelf, maar het kan natuurlijk ook voor een ander zijn als bijvoorbeeld
felicitatie of ter bemoediging.
Denk bij het opgeven aan: uw naam, adres, telefoonnummer, het
verzoeknummer, voor wie bestemd en waarom. Houd u wel in de
gaten bij de opgave voor een ander of deze persoon wel genoemd wil
worden? Zodra er een opname gereed is, informeren we u verder.
Namens de organisten,
Diny Kotterer

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

