
 

 
 

ZONDAG 6 december 2020 

De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: ds. A.P.J. van Ligten uit Sneek 
organist/pianist:  mw. Jeannette Zuidema 
zang: mw. Jeannette Klercq en mw. Hesselina Gelling, 
lector: mw. Marjoke Berendsen 
  

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Werelddiaconaat – Kinderen 
betrekken bij diaconaat. Ieder kind heeft recht op genoeg eten om gezond 
te blijven, op onderwijs om iets van het leven te kunnen maken en op een 
liefdevolle opvoeding. Helaas zijn er wereldwijd miljoenen kinderen die in 
een onveilige situatie leven. Kerk in Actie wil er voor deze kinderen zijn en 
kinderen in Nederland daarbij betrekken. Dat doen we met Kids in Actie.  
Bij Kids in Actie speelt Rainbow, de duif, een centrale rol. Rainbow vliegt de 
wereld over en komt terug met verhalen van kinderen ver weg. Bij deze 
verhalen ontwikkelt Kerk in Actie creatieve ideeën en materialen voor 
plaatselijke kerken om kinderen te betrekken bij diaconaat.  
 

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Algemeen 
kerkenwerk. 
 

UIT DE GEMEENTE 
Mw. Smit-Klopper heeft in het ziekenhuis gelegen. Zij is inmiddels 
weer thuis. 
Dhr. H. Spuij verblijft in Expertisecentrum behandeling en revalidatie, 
v/h de Lauwershof in Alkmaar, omdat hij moet revalideren. Het adres 
is: Jupiterstraat 10, 1829 CA Oudorp. 



 

Mw. Attie ter Haar heeft vorige week een heupoperatie ondergaan in 
het ziekenhuis in Den Helder. Zij is afgelopen week overgegaan naar 
het Zorghotel De Kim in Noordwijk aan zee om te herstellen en te 
revalideren. Haar adres is: Zorghotel De Kim, Rembrandtweg 2, 2202 
AX Noordwijk. 
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-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-diensten in de Ontmoetingskerk 

 
➢ De Muzikale Fruitmand: muzikalefruitmandpghhw@gmail.com 

(zie eerdere zondagsbrieven en Op Weg) 
➢ Website Ontmoetingskerk: www.pkn-heerhugowaard.nl 
➢ De liturgie via klikken op: liturgie van deze zondag 
➢ Naar MijnKerk.nl: 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: 
Bijdragen aan de collecte 

https://kerkdienstgemist.nl/?country=350
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2118-Ontmoetingskerk-Heerhugowaard
mailto:muzikalefruitmandpghhw@gmail.com?subject=Aanvraag%20
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/liturgie_c3_8bn
https://www.mijnkerk.nl/author/niels-gillebaard
https://site.skgcollect.nl/304/gift/formulier.html?id=3844
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2118-Ontmoetingskerk-Heerhugowaard


 

We danken u voor uw gift! 
Christian Welbedacht, namens 
het College van Diakenen 

Gerard Alders, namens het 
College van Kerkrentmeesters 

 
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. 
 

AGENDA 
RESERVEREN KERKDIENST 

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 
Uitleg adventschikking (algemeen): deze kunt u vinden op 
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/bloemen_29_november_2020 
Schikking Tweede adventszondag 
In de lezingen wordt er gesproken over de nieuwe aarde, een aarde waar 
gerechtigheid woont.  

mailto:reserverenontmoetingskerkhhw@gmail.com?subject=Reserveren%20kerkdienst
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/bloemen_29_november_2020


 

De gerechtigheid wordt gesymboliseerd door het gebruiken van de kleur 
wit (witte berkenschors  op de tweede pijler en de bloemen van de 
Helleborus niger). De gerechtigheid wordt ook gesymboliseerd door de 
rechte tak en de kronkeltak: wat krom geworden is zal recht worden. De 
bloem heeft een open vorm die min of meer gelijk is aan de schaal. 
 
Ik open mijn ziel en vul de schaal van mijn leven met verlangen. 
Hul mij in kleuren en geuren van feestelijk wit.  
Ontsteek het tweede licht, dat reikt naar het Westen..  
 

Hemel en aarde raken verbonden 
Mensen wereldwijd herkennen elkaar in het teken van de witte bloesem;  
gerechtigheid breekt door, hoe kronkelig ook de weg. 
 

Kom in actie tegen onrecht – Schrijven helpt! 
GOED NIEUWS! Jehad en Ebrahim, twee tienerjongens 
in Bahrein, door de werkgroep  Amnesty International 
Heerhugowaard e.o. geadopteerd, zijn vrijgelaten… Deze 
jongens werden in het voorjaar van 2020 vrijgelaten. 

Onze groep heeft zich zes jaar voor deze jongens ingezet. De afgelopen 
jaren hebben ze elk jaar op de groetenlijst gestaan, waarschijnlijk heeft u ze 
dus ook een groet gestuurd, BEDANKT! 
Traditioneel krijgt u van de werkgroep elk jaar in december een groetenlijst. 
Dit jaar, met al zijn beperkingen, vragen we u om de lijst zelf te downloaden 
via: Groetenlijst Amnesty 
Schrijft u met ons mee?  
 
Kerst stukjes voor Kenia. 

Zaterdag12 december maken Bianca en ik Kerststukjes. De opbrengst is 

voor Samen voor Kenia.De stukjes kosten 15 euro per stuk. 

Opgeven via d.d.molenaar.pluister@gmail.com tot dinsdagavond 8 

december om 21:00 'uur 

Ophalen op afspraak bij ons thuis, Tuin van Malina 10, op zaterdagavond 12 

december tussen 18:00 uur en 20:30 uur of zondag 13 december tussen 12 

uur en 15:00  uur. 

https://heerhugowaard.amnesty.nl/images/documents/voorbeeldbrief/Groetenlijst_2020.doc
mailto:d.d.molenaar.pluister@gmail.com

