
 

 
 

ZONDAG 20 december 2020 
4e zondag van de Advent 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: ds. Jacob Meinders uit Midwoud 
organist/pianist:  dhr. Bob Nuis 
zang: mw. Marjan de Lange en dhr. Henk Pol 
lector: mw. Joke Berendsen 
  

INLEVEREN KOPIJ 
De volgende Zondagsbrief verschijnt vóór Kerst. U kunt uw kopij tot 
uiterlijk woensdag 23 december 19.00 uur inleveren bij de 
Drukwerkgroep: drukwerkpghhw@gmail.com 

 
COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Werelddiaconaat – Protestantse 
Kerk – Daarom Kerst. 
Kerst is bij uitstek een feest om als kerk de deuren wagenwijd open 
te zetten. Dat kan hopelijk volgend jaar weer het geval zijn… Veel 
mensen zijn op zoek naar warmte, licht en geborgenheid. Als 
christenen mogen we mensen uitnodigen om dit bijzondere feest, de 
geboorte van Jezus Christus, met ons mee te beleven. Met 'Daarom 
Kerst' biedt de Protestantse Kerk diverse materialen en activiteiten 
aan om mensen op een aantrekkelijke manier kennis te laten maken 
met de kerstboodschap. U kunt via DaaromKerst.nl een gratis kerst-
cd aanvragen.  
 

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Pastoraal 
Werk. 

mailto:drukwerkpghhw@gmail.com
https://daaromkerst.nl/


 

UIT DE GEMEENTE 
Dhr. Herman van Asten (Nevelpanter 8, 1704 TM) is vorige week 
vrijdag opgenomen in het ziekenhuis. Afgelopen vrijdag waren Riet 
en Herman bovendien 45 jaar getrouwd. 
Dhr. Cees Kraaij is in verband met pijnklachten afgelopen week 
opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Hij is inmiddels weer thuis 
en moet met rust herstellen. 
Dhr. H. Spuij is vanuit het Expertisecentrum …..,  voorheen de 
Lauwershof, weer opgenomen in het ziekenhuis: Noordwest 
Ziekenhuisgroep, Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar. 
Mevr. Attie ter Haar verbleef in  het zorghotel de Kim in Noordwijk 
aan zee om te herstellen en te revalideren, maar complicaties 
maakten dat zij afgelopen week opnieuw in het ziekenhuis moest 
worden opgenomen. Haar adres is:  
Noordwest Ziekenhuisgroep, Huisduinerweg 3, 1782 GZ Den Helder.  
 
Wij wensen de zieken thuis, in het ziekenhuis of het verpleeghuis alle 
goeds  toe en dat onze aandacht hen tot steun is. 
 
DAN NOG DIT… 
Velen van u kennen de familie Sunday, maar doordat we nu niet als 
gemeente bij elkaar kunnen komen, weet u misschien niet dat Ifeanji, 
Rita, Trinity en Timothy vanwege ‘de procedure’ sinds oktober niet 
meer in het AZC van Heerhugowaard wonen. Momenteel worden ze 
opgevangen in Gilze, waar ze het helaas veel minder naar hun zin 
hebben dan hier. Laten we het gezin steunen door aandacht en hen 
overstelpen met kaarten! Hun adres is:  
Fam. I. Sunday, Prinsenbosch 2 - PO503, 5126 ND GILZE.  
 

UITLEG symbolische bloemschikking vierde adventszondag 
Deze zondag wordt het verhaal van Maria gelezen. Een bijzonder 
verhaal waarin Maria bezocht wordt door een engel die haar 



 

zwangerschap aankondigt. De bol met knop staat symbool voor de 
aankondiging: er is iets moois in aantocht voor de hele wereld,  
voor een ieder persoonlijk. De vierde pijler is omwikkeld met stro. Dit 
doet denken aan het stro in de kribbe 
 
Ik open mijn ziel  
en vul de schaal van mijn leven  
met ontvankelijkheid.  
Hul mij in kleuren  
en geuren van gedroogd stro.  
Ontsteek het vierde licht  
dat gloort in het Noorden.  
 
Hemel en aarde raken verbonden.  
Mensen wereldwijd herkennen elkaar  
in het teken van de bloembol;  
nieuw leven breekt door,  
hoe klein ook het begin. 
 

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 

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://kerkdienstgemist.nl/stations/2118-Ontmoetingskerk-Heerhugowaard


 

MEEDOEN AAN DE COLLECTES GAAT ZO 

Wilt u thuis meedoen? Dan staan achterin het kerkblad de 
bankrekeningnummers. 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 
We danken u voor uw gift! 
Christian Welbedacht, namens 
het College van Diakenen 

Gerard Alders, namens het 
College van Kerkrentmeesters 

 

ACTIE KERKBALANS 2021 
Vandaag is de laatste kans om aan te geven dat u digitaal mee wilt 
doen aan de a.s. Actie Kerkbalans. U heeft hierover kunnen lezen in 
de laatste edities van het kerkblad. Als kerkrentmeesters hebben we 
er minder werk aan als u via internet uw toezegging doet, maar 
mocht u die gelegenheid niet hebben: uiteraard blijven we de Actie 
Kerkbalans ook op de vertrouwde manier doen.  
Mocht u wél besluiten om het digitaal te regelen: stuur dan 
alstublieft vandaag nog een mail naar Pieter Jacob Olie: 
cvkakbpghhw@gmail.com Alvast hartelijk dank! 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het College van kerkrentmeesters, 
Pieter Jacob Olie en Gerard Alders 
 

AGENDA 
RESERVEREN VOOR KERKDIENSTEN IS HELAAS NIET MOGELIJK 

Beste gemeenteleden, 

Zoals u weet, heeft het kabinet het besluit genomen tot een algehele 
‘lockdown’. Alle mogelijke maatregelen omtrent het bestrijden van 
het coronavirus zijn aangescherpt. 
 

https://site.skgcollect.nl/304/gift/formulier.html?id=3844
mailto:cvkakbpghhw@gmail.com


 

We hebben daarom het besluit genomen om niet alleen alle 
activiteiten in De Brink de komende tijd stil te leggen, maar ook om 
de kerkdiensten weer alleen online uit te zenden. Alleen diegenen die 
een taak hebben in de dienst zullen aanwezig zijn. We geven middels 
dit besluit gehoor aan de oproep van de CIO, de koepelorganisatie 
van kerkgenootschappen, zo laten we zien dat we als kerk onze 
verantwoordelijkheid nemen. 
Dit betekent dus dat u de komende weken niet kunt reserveren voor 
de dienst, zelfs niet voor de dienst op Eerste Kerstdag, hoe jammer 
ook! Zodra het reserveren weer mogelijk is, wordt u geïnformeerd via 
de Zondagsbrief en de website. 
Hopelijk kunt u toch genieten van alle online-diensten.  
 
Namens de kerkenraad wens ik u gezegende kerstdagen toe. 
Diny Kotterer, voorzitter 

 
ALGEMEEN 
Beeld en Geluid 
Komende week komt er een technicus kijken naar onze installatie in 
de kerk, want er blijken problemen te zijn met het volume van het 
geluid. Mocht u dit zondag zo ervaren: het enige dat u dan kunt 
doen, is uw volumeknop hoger zetten. We hopen dat het probleem 
deze week wordt verholpen.  
 

Kerstattentie  
Vanwege de Coronamaatregelen worden er dit jaar geen kerststukjes 
gemaakt in De Brink voor onze oudere gemeenteleden. In plaats 
daarvan bestellen we 110 Kerststaven die worden rondgebracht door 
onze jongeren en andere vrijwilligers. Froukje Welbedacht maakt, 
met hulp, voor de gemeenteleden in de verzorgingshuizen 30 
kerststukjes. Wij wensen iedereen, ondanks de beperkingen die er 
zijn, mooie en fijne Kerstdagen!  
Namens de diaconie, Marijke Wijnker  



 

Oliebollen voor Kenia  
Mocht u ook zin hebben in oliebollen op oudejaarsavond dan kunt u 
ze bestellen op onderstaand mailadres of telefoonnummer. Voor 
meer informatie verwijs ik u graag naar Op Weg van november.  
Namens de Keniagroep, Hester Wolzak  
hwolzak@ziggo.nl - tel.nr.: 06 282 00 778 (graag in de avond). 
 

Kinderkerstfeest 2020  
 
Alles gaat anders dit jaar en dus ook 
het kinderkerstfeest van 2020. We 
kunnen dit mooie feest niet met z’n 
allen in de kerk vieren. Toch willen 
we deze jaarlijkse viering niet zomaar 
ongemerkt voorbij laten gaan. We 

hebben daar wat op bedacht. Het kinderkerstfeest gaan we gewoon 
vieren. Maar dan iedereen vanuit zijn of haar eigen huiskamer. 
Donderdagavond 24 december om 18:00 uur kun je kijken naar de 
livestream via kerkdienstgemist.nl. In deze dienst horen we het 
kerstverhaal. We zien misschien wel de herders, engelen of Jozef en 
Maria voorbijkomen. Tijdens de dienst kun je thuis live meedoen met 
een kerstbingo. Je kunt jezelf of jouw gezin opgeven vóór 22 
december via het volgende emailadres: 
jeugdwerkpknhhw@gmail.com. Je krijgt dan meer informatie over 
hoe je mee kunt doen met deze bingo!! Je hebt nu alvast een 
bingokaart gekregen. Daar zie je dat er nog een aantal vakjes leeg 
zijn. Die mag je vullen met nummers van 1 t/m 25. Zo krijgt iedereen 
een eigen bingokaart. Deze dienst is voor kinderen van 4 tot 12 jaar 
maar het is natuurlijk ook leuk voor de rest van het gezin. Gezellig, 
met misschien wel een kop warme chocolademelk en een 
kerstkransje erbij?  
Groet van Maartje, Roelie en Arona namens Taakgroep Jeugdwerk. 
 


