ZONDAG 10 januari 2021
Tweede zondag van Epifanie
De kerkenraad groet u allen…
voorganger:
ds. Niels A. Gillebaard
organist/pianist: mw. Jeannette Zuidema
zang:
mw. Hesselina Gelling en dhr. Hans Kiesewetter

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Stichting Exodus. Exodus
Nederland is een vereniging die als doel heeft de kansen van (ex)gedetineerden op een geslaagde terugkeer in de samenleving te
vergroten. Zij kunnen terecht bij Stichting Exodus voor professionele
ondersteuning of een vrijwillig maatje. Of allebei. Exodus
onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het
programma een integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt
op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. Ze gaat
daarbij uit van de vier pijlers wonen, werken, relaties en zingeving.
Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel
voor de werkwijze van Exodus.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Jeugdwerk

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Gnanarajah Louis is opgenomen in het ziekenhuis. Wij hopen op
een spoedig herstel en wensen hem en Ellie veel sterkte toe.

Mw. Jenny van der Woude is opgenomen in het ziekenhuis in
Alkmaar.
Wij wensen de zieken thuis, in het ziekenhuis of het verpleeghuis alle
goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun is.

FELICITATIES
Op 22 december jl. heeft mw. Rineke Smit-Klopper (Dolomiet 46,
1703 DV) de Heilig doop ontvangen. Deze bijzondere gebeurtenis
vond wegens de coronamaatregelen plaats in kleine kring in de
Raatstede. De doop werd verricht door ds. Niels Gillebaard en als
ouderling van dienst was mw. Diny Kotterer aanwezig. Na afloop had
het huis koffie en gebak verzorgd en kreeg zij van het huis en van
onze gemeente bloemen om dit heugelijke feit te vieren. Wij wensen
haar veel geluk en feliciteren haar met haar doop.

DAN NOG DIT…
Van fam. I. Sunday is de volgende boodschap ontvangen met het
verzoek dit aan de mensen van de kerk door te geven:
Happy New Year. We recieve all the gifts, the church sent for us. We
are very grateful!
De oproep om kaarten naar Gilze te sturen is duidelijk een succes
geweest.

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 audioen 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
Gerard Alders, namens het
het College van Diakenen
College van Kerkrentmeesters

BEELD EN GELUID
Het kan zijn dat u vorige week zondag een deel van de kerkdienst
geen beeld heeft kunnen ontvangen. Er was nl.
bij kerkdienstgemist.nl een storing door overbelasting, welke rond
half elf weer was opgelost.
Dat de techniek ons in de steek laat, kan helaas gebeuren. Hoe
vervelend op dat moment ook, in de meeste gevallen wordt de
kerkdienst wél opgenomen en kunt u op een ander moment alsnog
en ongestoord naar de kerkdienst kijken en luisteren. Deze vindt u
dan bij het overzicht van de laatste diensten. Ook dát biedt de
techniek ons.
De mensen van Kerkdienstgemist bieden bij deze hun excuses aan.
Met vriendelijke groet,
namens het Beamteam,
Nel Huibers-Kouwen

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.

ALGEMEEN
In de week van 4 tot en met 8 januari 2021 zijn de plafondplaten in
De Brink binnen de garantie vervangen. De bestaande platen
voldeden niet aan de garantie en konden gaan doorbuigen. De
huidige plafondplaten voldoen geheel aan de garantie-eisen.

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.

