
 

 
 

ZONDAG 14 februari 2021 
 

De kerkenraad groet u allen…  
voorganger: Dr. Alex van Heusden 
pianist:  Mw. Jeannette Zuidema 
zangers: Dhr. Hans Kiesewetter en mw. Anneke Roeling  

 
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 
Dhr Bob Nuis ligt nog steeds in het ziekenhuis. Wij wensen hem 
beterschap en sterkte toe. 
Mevr. Truus van de Wetering verblijft in revalidatiecentrum 
Magentazorg Oudorp, Jupiterstraat 10, 1829 CA Oudorp, om te 
herstellen. 



 

Dhr Harry Huitema verblijft inmiddels in het VU-ziekenhuis, Afdeling 
5B, kamer 30. 
 Mw. Tineke Demmers verblijft nog in het ziekenhuis in Alkmaar. De 
operatie heeft plaats gevonden, maar de nazorg vraagt nog alle 
aandacht. Wij wensen haar en Jan alle goeds toe. 
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 
Kerkdienstgemist 
Héél veel excuses dat vorige week de uitzending van de kerkdienst 
halverwege werd afgebroken. Wat een teleurstelling! We hebben tot 
nu toe niet goed kunnen achterhalen waar de storing door kwam. 
Helaas kunnen we dit keer de dienst ook niet meer terug halen zodat 
u op een ander moment naar de tweede helft zou kunnen kijken. 
Dubbel pech.   
Het was een teleurstelling voor ú, maar met name ook voor alle 
mensen die zo hard aan de voorbereiding van de dienst hadden 
gewerkt. Soms heb je te maken met 'overmacht', hoe spijtig ook. We 
hopen dat u ons trouw blijft en zondag tóch weer verbinding zoekt... 
Ook nu is het spannend, want in verband met de renovatie van de 
kerk, is alle apparatuur uit de kerk overgebracht naar de Exoduszaal. 
Daar worden de komende maanden, tot nader orde nog steeds 
zonder bezoekers, de diensten gehouden.  
In de afgelopen week is er door mensen van het Beamteam en door 
technici van het bedrijf 'Backstage' heel hard gewerkt om de 
apparatuur ook vanuit de Brink te laten functioneren. 
U zult begrijpen dat het voor iedereen, vanuit deze nieuwe setting, 
even wennen zal zijn. 
We gaan ervan uit dat het goed komt! 
Met vriendelijke groet, 
Nel Huibers-Kouwen 
Taakgroep Communicatie 
 
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 

mailto:muzikalefruitmandpghhw@gmail.com


 

WEBMASTER 

De nieuwe webmaster, Eric ten Napel, is te bereiken via de e-mail: 
info@pkn-heerhugowaard.nl 
Hij neemt geleidelijk het werk van Gert Langelaar over. Wilt u a.u.b. 
uw mail, die voor de website bestemd is, niet meer naar het privé 
mailadres van Gert sturen? Hartelijk dank. 
Met vriendelijke groet, 
namens de taakgroep Communicatie, 
Nel Huibers-Kouwen 
 
GROOT ONDERHOUD 
 

 
 

Het begin is er! 

mailto:info@pkn-heerhugowaard.nl

