
 

 
 

ZONDAG 3 januari 2021 
 

Eerste zondag van Epifanie 
 
De kerkenraad groet u en wenst u allen 
veel heil en zegen in het nieuwe jaar…  

 
 
 
 

 

voorganger: ds. Henco van Capelleveen 
organist/pianist:  mw. Diny Kotterer 
zang: mw. Anneke Roeling en mw. Ali Gootjes 

 
COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Algemeen diaconaal werk. Bij 
diaconaat gaat het om het helpen van mensen die door ziekte of 
handicap in een isolement geraakt zijn; die gevangen zijn in armoede 
of schulden, die in maatschappelijk opzicht het hoofd niet meer 
boven water kunnen houden en de hand op moeten houden; die dak- 
of thuisloos zijn. Geen aandacht of hulp omdat de ander zo aardig is 
of omdat wij voor hem of haar sympathieke gevoelens hebben, maar 
liefde ook als dit niet het geval is. Dat vraagt bereidheid om telkens 
weer gevoelsmatige drempels te overwinnen. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Pastoraal 
Werk 



 

 

UIT DE GEMEENTE 
Mevr. Attie ter Haar verbleef in  het ziekenhuis in Den Helder in 
verband met complicaties na haar heupoperatie; zij is nu naar 
Magnushof gegaan om verder te revalideren. Haar adres is: 
Magnushof, Jacob Ruijsdaellaan 30, 1741 KW Schagen. 
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 
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 

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


 

 

AGENDA 

RESERVEREN VOOR KERKDIENSTEN IS HELAAS NIET MOGELIJK 
Vanwege de ‘lockdown’ is het helaas niet mogelijk om bij de 
kerkdiensten aanwezig te zijn. Zoals u weet, kunt u de diensten 
‘online’ volgen via kerkdienstgemist.nl  
Zodra het reserveren weer mogelijk is, wordt u geïnformeerd via de 
Zondagsbrief en de website. 
 
 

HET KERKELIJK BUREAU is 5 januari a.s. gesloten.  

 
 
ALGEMEEN 

 
Geef vandaag voor 
de kerk van morgen… 
Op 16 januari a.s. start de Actie 
Kerkbalans. Door te klikken op het 
kerkje van het logo komt u op onze  
website voor meer informatie.  

 

 

 

https://www.pkn-heerhugowaard.nl/organisatie_kerkrentmeesters_financien_en_webshop

