
 

 
 

ZONDAG 7 februari 2021 
 

Zesde zondag van Epifanie 
 
De kerkenraad groet u allen…  
voorganger: ds. Henco van Capelleveen 
organist/pianist:  mw. Ina Terpstra 
zangers: mw. Marjan de Lange en mw. Coby Moens 
lector: mw. Hilly Tanja 

 
COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Werelddiaconaat – Beter bestand 
tegen water in Bangladesh.  
Water staat Bengalen aan de lippen, bijna jaarlijks treden in Bangladesh de 
rivieren buiten hun oevers. Een ramp, maar ook een zegen omdat het 
rivierwater zorgt voor vruchtbaar land. De klimaatverandering heeft tot 
gevolg dat de overstromingen talrijker, heftiger en meer onberekenbaar 
zullen worden. Een goede voorbereiding is dan noodzakelijk. Door je huis 
op een hogere plek te bouwen bijvoorbeeld of op grotere afstand van de 
rivier. Of door een goed waarschuwingssysteem op te zetten, zodat mensen 
zichzelf en hun vee tijdig in veiligheid kunnen brengen.  

 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Orgelfonds. 

 
UIT DE GEMEENTE 
Dhr. Bob Nuis is afgelopen week opgenomen in het ziekenhuis. Wij 
wensen hem beterschap en sterkte toe. 
Ook mevr. Truus van de Wetering is opgenomen geweest in het 
ziekenhuis. Ook zij beterschap en een spoedig herstel gewenst. 



 

Mw. Tineke Demmers zal komende week op maandag 8 februari een 
ingrijpende operatie ondergaan in het ziekenhuis in Alkmaar. Wij 
wensen haar alle goeds toe en dat onze aandacht haar tot steun mag 
zijn. 
Wij wensen alle 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 

 
➢ 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
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


 

ALGEMEEN 
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?  
De Muzikale Fruitmand: muzikalefruitmandpghhw@gmail.com 
 

WEBMASTER 

In de laatste twee Zondagsbrieven en in Op Weg van deze maand 
stond een vacature voor een nieuwe webmaster. Jarenlang nam Gert 
Langelaar deze taak op zich. We zijn hem, voor de uitstekende en 
zorgvuldige manier waarop hij de website uitbouwde en onderhield, 
veel dank verschuldigd.  
Nu al kunnen we u laten weten dat de heer Eric ten Napel geleidelijk 
aan deze vrijwilligerstaak van Gert gaat overnemen en de nieuwe 
webmaster wordt. We zijn daar heel blij om. Gelukkig blijft Gert zijn 
vele overige werk voor de taakgroep, o.a. voor de Drukwerkgroep, 
gewoon continueren. 
U kent Eric misschien van de plaatselijke werkgroep van Amnesty 
International en als wijkteamlid in de Schilderswijk. Hij heeft genoeg 
ervaring met het onderhouden van andere websites om de komende 
jaren met vertrouwen tegemoet te kunnen zien. 
U kunt de webmaster bereiken via info@pkn-heerhugowaard.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de taakgroep Communicatie, 
Nel Huibers-Kouwen 

mailto:muzikalefruitmandpghhw@gmail.com
mailto:info@pkn-heerhugowaard.nl

