
 

 
 

ZONDAG 24 januari 2021 
 

Vierde zondag van Epifanie 
 
De kerkenraad groet u allen…  
voorganger: ds. Henco van Capelleveen 
organist/pianist:  mw. Diny Kotterer m.m.v. mw. Marjan de Lange 

en dhr. Piet Dekker. Lector:dhr. Hans Kiesewetter 
  

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Beeld en Geluid. Voor degene die 
niet in de gelegenheid zijn of om een andere reden de kerk niet 
bezoeken, bestaat de mogelijkheid om de kerkdiensten via internet 
te volgen. Dit geldt ook voor uitvaartdiensten en bruiloften mits de 
familie daar toestemming voor geeft. Het meeluisteren via de 
Kerkwebradio (KWR) is echter gestopt. De kosten van Beeld en Geluid 
zijn voor de CvK. Maar ter compensatie zal er toch een diaconale 
collecte zijn als bijdrage van de kosten. 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraal 
werk. 
 

UIT DE GEMEENTE 
Mw. Attie ter Haar is weer thuis gekomen uit de Magnushof. 

 Dhr. Tom Provoost  is afgelopen week begonnen met de eerste kuur van 

zijn immuuntherapie .   

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 
Zoals we in de vorige Zondagsbrief hebben vermeld en u heeft 
kunnen merken, werden de liederen in de kerkdienst van vorige 
week niet door zangers ondersteund. Dit was een advies van de 
landelijke kerk, waar we ons bij aansloten. In de 
kerkenraadsvergadering van woensdag jl. hebben we hierover 
gesproken en besloten het besluit te herzien. Uit de gemeente en de 
kerkenraad kwamen teleurgestelde reacties over het geheel 
ontbreken van zang.  
Vanaf vandaag kunt u dus weer genieten van twee zangstemmen per 
zondag. We zullen praktische maatregelen treffen om dit zo veilig 
mogelijk uit te voeren door meer afstand te houden.   
We wensen u mooie online kerkdiensten toe. 
Ik wens u moed en vooral hoop om deze tijd met steeds meer 
beperkingen vol te houden...  
 
Met vriendelijke groet, 
namens de kerkenraad, 
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 

https://kerkdienstgemist.nl/?country=350
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2118-Ontmoetingskerk-Heerhugowaard
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2118-Ontmoetingskerk-Heerhugowaard


 

 
➢ 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 

 

AGENDA 
 

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 
eigenwebsite voor meer informatie.  

 

Aanvraag voor een mooi lied in De Muzikale Fruitmand 

We hebben 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?  

➢ De Muzikale Fruitmand: muzikalefruitmandpghhw@gmail.com 

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
mailto:muzikalefruitmandpghhw@gmail.com?subject=Aanvraag%20
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/organisatie_kerkrentmeesters_financien_en_webshop


 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEBMASTER (m/v) GEZOCHT 

Ben jij degene die we zoeken? 
 

Als webmaster ben je (mede)verantwoordelijk voor 
het onderhouden, inrichten en optimaliseren van de 

website van de Ontmoetingskerk en De Brink: 
https://www.pkn-heerhugowaard.nl 

Je zorgt voor een prettig werkende, goed uitziende 
website die in lijn is met de missie en visie van onze 

gemeente en uitgevoerd wordt in onze huisstijl.  
Je maakt deel uit van de taakgroep Communicatie  
en je werkt samen met de coördinator en iedereen  

die iets op de website wil plaatsen.  
Je werk mag je naar eigen inzicht indelen, maar soms 

is er kopij die snel geplaatst dient te worden.  
Je wordt uiteraard terdege ingewerkt door de  

huidige webmaster, Gert Langelaar.  
Als je meer wilt weten over deze uitdagende 

vrijwilligersfunctie, mail dan uiterlijk 3 februari a.s. 
naar info@pkn-heerhugowaard.nl  

Als je je telefoonnummer vermeldt, word je gebeld.  

 
Ga jij de uitdaging aan?  

 

https://www.pkn-heerhugowaard.nl/
mailto:info@pkn-heerhugowaard.nl

