
 

 
 

KERSTNACHT 24 december 2020 
De kerkenraad groet u allen… 
18.00 uur              Kinderkerstfeest, georganiseerd door de 

Taakgroep Jeugdwerk                                        
In deze dienst horen we het kerstverhaal en zien 
we misschien wel de herders, engelen of Jozef en 
Maria voorbijkomen. 

 
22.00 uur              Kerstnachtdienst 
voorganger: ds. Henco van Capelleveen 
organist/pianist:  mw. Jeannette Zuidema 
dwarsfluit: mw. Magdel Erasmus 
m.m.v.: mw. Anneriek Uchibori, mw. Frouk Welbedacht, 

mw. Gerda Biersteker, mw. Ineke de Boer, mw. 
Wies Spil, dhr. Luit Wagemaker, dhr. Jaap 
Kleimeer, dhr. Piet Dekker, mw. Coby Moens 
(cantor) 

  

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie – Kinderen in de 
Knel – Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
Natte tenten, onvoldoende sanitair en te weinig eten. Zo wachten 
duizenden bange kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op de 
winter die komt. Ze zijn hier, soms helemaal alleen, aangekomen 
vanuit het Midden-Oosten en Afrika, op zoek naar warmte en 
veiligheid. Is dit de plek waar ze eindigen? Kerken staan op omdat ze 
geloven in een beter leven voor deze kinderen. Juist met advent 
leven we toe naar een nieuw begin: de geboorte van Jezus, zelf een 



 

vluchtelingenkind. In Hem gaf God licht in het donker, en dat geven 
wij door. We helpen de kinderen met voedsel, kleding en onderwijs 
en we proberen hen op een betere plek te krijgen. Kom ook in actie 
en geef! Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland! 
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel 
Kindernevendienst. 

 
KERSTMORGEN 25 december 2020 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: ds. Niels A. Gillebaard 
organist/pianist:  mw. Diny Kotterer 
m.m.v.: Coby Moens, Hans Kiesewetter en Marjan de 

Lange 
  

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie – Kinderen in de 
Knel – Een beter leven voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. 
(Zie 24 december/kerstnacht) 
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst. 
 
 

ZONDAG 27 december 2020 
Namens de kerkenraad van harte welkom in deze Popdienst, die 
alleen via Kerkdienst Gemist te zien en te horen is. 
Het thema van deze dienst is: Toekomstdromen. 
De dienst is voorbereid door de Taakgroep Jeugdwerk en de 
Taakgroep Zin in Heerhugowaard. 
Diverse mensen van beide taakgroepen hebben een inbreng in de 
liturgie. 
Verder wordt medewerking verleend door een Jeugdmuziekgroep 
uit de gemeente. 



 

Voor, tijdens en na de dienst zult u songs horen uit Pop, Gospel en 
Musical. Deze liederen passen o.i. bij het thema en de 
bijbelgedeelten, die gelezen en toegelicht worden. 
Voor de kinderen (maar uiteraard ook voor de volwassenen)  is er 
een aansprekend popnummer en een spiegelverhaal. 
We hopen dat deze dienst op de laatste zondag van dit wel heel 
bijzondere kalenderjaar hoop en verwachting voor de toekomst uit 
zal stralen. 
Beide Taakgroepen wensen u een mooie dienst toe en alvast een 
goede jaarwisseling. 
 

COLLECTES 
De eerste collecte voor de diaconie heeft als doel: beeld en geluid. 
De tweede collecte voor de kerk heeft als doel: lokaal pastoraal 
werk.  
 

UIT DE GEMEENTE 
Dhr. Herman van Asten heeft een week in het ziekenhuis gelegen met 
gordelroos en longproblemen. Hij is nu opgenomen in Revalidatie 
Alkmaar, Jupiterstraat 10, 1829 CA Oudorp. 
 
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… 

De familie Sunday laat weten erg blij met het bericht in de 
zondagsbrief te zijn. Ifeanji Sunday schrijft: I got a message of the 
church. I am very happy. We greet all people of the church kindly. 
 

UITLEG symbolische schikking eerste kerstdag 
 Johannes spreekt over een nieuw begin: ‘In het begin was het woord 
en het woord was bij God en het woord was God’. Met de geboorte 
van het kerstkind is er een nieuw begin dat met kerst wordt gevierd. 



 

Het licht gloort in de grote schaal die gesteund wordt door de vier 
pijlers. De witte bloemen symboliseren de puurheid en de reinheid 
van het Kind. De kleine schaal staat symbool voor het nieuwe begin. 
 
Ik open mijn ziel  
en vul de schaal van mijn leven  
met Gods nieuwe begin. Hul mij in kleuren  
en geuren van het uitbundige feest,  
van Gods licht voor heel de wereld.  
Oost, West, Noord en Zuid.  
 
Hemel en aarde zijn nu verbonden.  
Mensen wereldwijd herkennen elkaar  
in Jezus, de Zoon, onze Heer.  
Woord van leven, levend Woord.  
Het Goede Leven doorgebroken,  
voor iedereen! 
 

 

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

Gerard Alders, namens het 
College van Kerkrentmeesters 

 

 
AGENDA 
RESERVEREN VOOR KERKDIENSTEN IS HELAAS NIET MOGELIJK. 

Zodra dit weer mogelijk is, wordt u geïnformeerd via de Zondagsbrief 
en de website. 
Hopelijk kunt u toch genieten van alle online-diensten. 

 
ALGEMEEN 
Enorm succes 
De inzamelingsactie voor de Voedselbank op 18 en 19 december was 
een enorm succes. 
Op vrijdag waren vier vrijwilligers 3 uur lang continue in touw om de 
binnengebrachte spullen over te pakken in ruim 70 kratten. Op 
zaterdag was het iets rustiger, maar ook toen werden nog 50 kratten 
gevuld. En op maandag werden er nog heel veel spullen gebracht die 
in de Dionysiuskerk waren verzameld. In totaal kwamen we op wel 
150 kratten.  
Op donderdag 3 december kregen 55 kinderen van de voedselbank 
een kledingcadeaubon ter waarde van 70,-. 
Alle gulle gevers hartelijk dank voor dit mooie resultaat en alle 
vrijwilligers bedankt voor het harde werk. 

 

https://site.skgcollect.nl/304/gift/formulier.html?id=3844


 

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

 

 


