ZONDAG 29 november 2020

Eerste zondag van advent – viering Heilig Avondmaal
De kerkenraad groet u allen…
voorganger:
ds. Henco van Capelleveen
organist/pianist: mw. Ina Terpstra
zang:
mw. Marjan de Lange en dhr. Jan Gootjes
o.l.v. mw. Coby Moens, cantor
lector:
mw. Anda de Vries

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Werelddiaconaat – Geef licht aan
kinderen in Oekraïne: De School van onze Dromen biedt kinderen
veiligheid. In Oekraïne is een liefdevolle opvoeding niet voor alle kinderen
weggelegd. Zestig procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens.
Veel weeskinderen en kinderen met gedragsproblemen worden
opgevangen in staatsinternaten, die moeite hebben om een echt
gezinsvervangend huis te zijn. Zo ook in het stadje Vynnyky. Het personeel
van het staatsinternaat voor basis- en middelbaar onderwijs in Vynnyky
had moeite met de minimale voorzieningen voor de kinderen: het eten was
ongezond, de medische zorg was slecht, het personeel was onverschillig ten
opzichte van de kinderen. Directrice Liliya Svystovych richtte daarom de
‘School of our Dreams Vynnyky’ op om deze kinderen betere kansen te
geven. Deze school zet zich in om het speciaal onderwijs in internaten
positief te veranderen. Ze trainen personeelsleden hoe ze een goede,
liefdevolle relatie kunnen opbouwen met de kinderen, hun ouders,
voogden of verzorgers. Het personeel leert om te gaan met de sociale
problemen en gedragsproblemen. Er is een uitwisseling met een school in
Polen, die zich hier ook voor inzet. Daarnaast wordt het gebouw opgeknapt
tot een veilige, schone en vrolijke leefomgeving voor kinderen.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugd- en
Jongerenwerk.

UIT DE GEMEENTE
Dhr. H. Spui verblijft in Expertisecentrum Behandeling en Revalidatie
(voorheen Lauwershof), omdat hij moet revalideren. Het adres is:
Jupiterstraat 10, 1829 CA Oudorp (NH).
Mw. Wil Reijnen verblijft in Magnushof in Schagen om te revalideren
van een gebroken heup. Haar adres is: Jacob Ruijsdaellaan 30, 1741
KW Schagen.
Mw. Hanny Dijkstra, Raatstede, is gevallen en moet minstens een
maand op bed blijven om de opgelopen kwetsuur te laten herstellen.
Haar adres is: Dolomiet 48, 1703DX Heerhugowaard.
Mw. Annie Kruit 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.

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 audio- en
video-streaming platform voor het uitzenden van
kerkdiensten en samenkomsten in beeld en geluid.

Kerkdienstgemist-Ontmoetingskerk
➢ De Muzikale Fruitmand: muzikalefruitmandpghhw@gmail.com
(zie eerdere zondagsbrieven en Op Weg)
➢ Website 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

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
Vandaag is de laatste zondag dat er verbinding gemaakt kan
worden tussen de kerk en uw huiskamer via de Kerkomroep.
We gaan verder met Kerkdienstgemist-Ontmoetingskerk
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

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 (zie het bericht hieronder)
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
Voor het aanmelden van de dienst op 6 december is mevr. Diny
Kotterer van 2 t/m 5 december wegens vakantie telefonisch niet
bereikbaar.
U kunt wel bellen, op de aangegeven dagen, naar mevr. Marijke
Wijnker tel. 8500023 of u kunt zich aanmelden via de mail.
Algemene Verordening Gegevensbescherming
Van alle kerkdiensten worden beeld- en geluidsopnames gemaakt en uitgezonden via
Kerkdienstgemist.nl

