
 

 
 

ZONDAG 17 januari 2021 
 

Derde zondag van Epifanie 
 
De kerkenraad groet u allen…  
voorganger: Drs.Jan Greven 
organist/pianist:  mw. Jeannette Zuidema 
  

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Stichting Present. Present maakt 
het mogelijk dat steeds meer mensen omzien naar elkaar. Zo slaat 
Present een brug tussen mensen die vrijwillig hulp willen geven en zij 
die hulp kunnen gebruiken. Als makelaar in vrijwilligerswerk biedt zij 
de mogelijkheid voor vrijwilligers om zich in de eigen woonplaats in 
te zetten voor mensen die te maken hebben met armoede, een 
slechte gezondheid of een sociaal isolement. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Orgelfonds. 
 

UIT DE GEMEENTE 
Mw. Elske Kwakernaak is opgenomen in revalidatiekliniek de 

Magnushof in Schagen (Jacob Ruijsdaellaan 30, 1741 KW Schagen). 

Dhr Huitema is opgenomen in het ziekenhuis van Alkmaar. 

Mw. Jenny van der Woude, is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis.  

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… 
 
ZANGERS BIJ DE DIENST 
Donderdag kregen we een bericht van de Classis Noord-Holland 
waarin stond dat de landelijke kerk een advies had overgenomen van 
de Werkgroep Zingen in de kerk. Uit het bericht: “Dat advies behelst 
vanaf heden tot in ieder geval het einde van de huidige lockdown  
in het geheel af te zien van zingen in de kerk.”  
Als kerkenraad hebben we gemeend ons te moeten aansluiten bij dit 
advies, hoe graag we het ook anders zouden willen.  
De komende zondagen dus géén ondersteunende zang, maar alleen 
orgelspel. Thuis kunt u natuurlijk altijd meezingen. We zoeken nog 
naar mogelijkheden om te variëren, bijvoorbeeld met gesproken 
teksten. Of dat kans van slagen heeft, weten we nog niet.  
We wensen u, ondanks alles, goede online kerkdiensten toe. Wat is 
het fijn dat we de techniek en de mensen hebben om op deze manier 
in ieder geval met elkaar verbonden te zijn.  
Ik wens u moed en vooral hoop om deze tijd vol te houden...  
 
Met vriendelijke groet, 
namens de kerkenraad, 
Diny Kotterer 
 
AANVRAAG VOOR EEN MOOI LIED IN DE MUZIKALE FRUITMAND 
Ik heb eerder geschreven over de Muzikale Fruitmand. Er zijn 
inmiddels enkele verzoeken, maar.. te weinig om een klein uurtje 
mee te vullen. Nu we weer langer aan huis gebonden zullen zijn, is 
het wellicht een goed idee om elkaar een hart onder de riem te 
steken? 
U kunt een mooie psalm of een ander mooi lied aanvragen. Wellicht 
voor uzelf, maar het kan natuurlijk ook voor een ander zijn als 
felicitatie of ter bemoediging. Denk bij het opgeven aan: uw naam, 
adres, telefoonnummer, het verzoeknummer, voor wie bestemd en 



 

waarom. 
Houd wel in de gaten bij de opgave voor een ander of deze wel 
genoemd wil worden? 
Aanvragen kan via dit mailadres 
muzikalefruitmandpghhw@gmail.com of middels een kaartje naar 
Postbus 54, 1700 AB.  
Namens de organisten, 
Diny Kotterer 
 
 

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 

mailto:muzikalefruitmandpghhw@gmail.com
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 

 

AGENDA 
Afwezigheid 
Van 16 tm 25 januari ben ik afwezig. Ds. Henco van Capelleveen zal 
voor mij waarnemen. 
Met vriendelijke groet,  
Ds. Niels Gillebaard 
 

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. 

 
 
 

 
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

