
 

 

JEUGDDIENST 
ZONDAG 28 februari 2021 
 

De kerkenraad groet u allen…  
voorganger: ds. Niels A. Gillebaard 
samen met:  Niels Welbedacht en Eva Klercq 
muziek: Charlotte Hage, Karen Stapel en Sanne Obbink 

 
Uitleg bloemschikkingen in de Veertigdagentijd. 
De bloemschikkingen voor de Veertigdagentijd en Pasen is 
geïnspireerd op het thema van de Veertigdagentijdcampagne van 
Kerk in Actie - ‘Ik ben er voor jou’. 
De 7 werken van barmhartigheid zijn hiervoor het uitgangspunt. 
Elke zondag van de veertigdagentijd staat er een ander werk van 
barmhartigheid centraal. 
Door middel van bloemen en materialen, vorm en kleur heeft de 
Bloemengroep geprobeerd deze werken in een liturgisch bloemstuk 
uit te beelden. 
(Met dank aan de Ontwerpgroep Bloemschiksuggesties symbolisch schikken.) 

 
Uitleg schikking tweede zondag Veertigdagentijd 
De dorstigen laven 
‘Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken.’ 
Mattheüs 25: 35 
Bij de schikking: 
De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een geregen 
ketting van hyacinten nagels. Een nagel symboliseert de kruisiging 
van Jezus. 



 

De glazen zijn deze week 
gevuld met water waarin de 
bloemen van de hyacint 
drijven. 
De blauwe kleur van de 
hyacint verwijst naar het 
spirituele, de verbinding 
tussen hemel en aarde.  
“Een ander te drinken geven, 
letterlijk ‘water’ of van ‘het 
levende water’.” 

 
COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor De Regenboog Groep.  
De Regenboog Groep wil dat Amsterdam een plek is waar iedereen 
zich thuis voelt. Of je nu psychische problemen hebt, dakloos bent, 
drugs gebruikt of schulden hebt. Ze stimuleren iedereen om het 
beste uit zichzelf te halen. Ze ondersteunen Amsterdammers in 
sociale armoede. Dat doen ze met vrijwillige maatjes en buddy’s, 
inloophuizen, maatschappelijk werk, re-integratie en veel meer. Maar 
vooral via tijd en aandacht voor elkaar: van mens tot mens. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Orgelfonds. 

 
UIT DE GEMEENTE 
Wij wensen alle zieken thuis, in het ziekenhuis of het verpleeghuis 
alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun is. 

 
AGENDA 
Het Kerkelijk Bureau is op dinsdagochtend 2 maart a.s. gesloten  
i.v.m. Coronasluiting van De Brink. 

 
 



 

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 
De colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen 
danken u hartelijk voor uw gift! 

➢ Graag uw aandacht voor een bericht in 
Op Weg van maart over een kerkapp 
met de naam APPOSTEL.  

 
ALGEMEEN 
De nieuwe webmaster, Eric ten Napel, is te bereiken via de e-mail: 
info@pkn-heerhugowaard.nl 
Wilt u berichten voor de website niet meer naar het privémailadres 
van Gert Langelaar sturen?  
Dank voor uw medewerking.  

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
mailto:info@pkn-heerhugowaard.nl
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2118-Ontmoetingskerk-Heerhugowaard


 

Kindernevendienst – Veertigdagentijd en Pasen 2021 
Thema: Levensweg 
In de veertigdagentijd horen we hoe Jezus op weg gaat 
naar Pasen. Het is een weg door de woestijn en over een 
hoge berg. Een weg naar de tempel en ook naar een 
grasland waar eten genoeg is voor vijfduizend mensen. 
Het is een weg door het donker en ook een weg waarop 
Jezus als een koning wordt toegejuicht. Uiteindelijk wordt het een weg door 
de dood naar het leven. Het thema is dus ‘levensweg’. Jezus ging de weg 
van het leven met alle hoogten en diepten die daarbij horen. Maar het was 
ook een weg naar het leven: zijn verhaal loopt uit op het nieuwe begin van 
Pasen. Daarmee heeft Jezus ook voor ons een levensweg gebaand. 
Gezinsboekjes 
In deze tijd gaat alles anders dan we gewend zijn. Ook in de kerk. We weten 
niet hoe het gaat lopen rondom Pasen. Om thuis aan de slag te gaan 
hebben we gezinsboekjes. Elke dag vanaf woensdag 17 februari tot aan 
Pasen 7 april staat er een Bijbelverhaal of gebedstekst. Er staan spelvormen 
in, vragen om samen over door te praten en nog veel meer. Heb je nog niet 
zo’n boekje ontvangen dan kun je er nog 1 aanvragen, zolang de voorraad 
strekt. Mail dan naar jeugdwerkpknhhw@gmail.com.  
Mocht je meer willen? Dan kun je op onderstaande website terecht. Daar 
staan de gebruikelijke Kind op zondag verhalen met een knutsel, puzzel of 
kleurplaat. Onze website https://www.pkn-heerhugowaard 
 
Zondags zie je via kerkdienstgemist.nl in de dienst de posters die horen bij 
het verhaal van die zondag, met een uitleg van de dominee.  
Podcast: 
Dit najaar biedt ‘Kind op zondag’ een podcast aan met een ingesproken 
Bijbelverhaal. Handig voor thuis, bijvoorbeeld als je met je gezin de online 
kerkdienst bekijkt. Tijdens de preek kun je dan met een koptelefoon naar 
het verhaal luisteren en daarna de verwerking doen. Wil je een link van de 
podcast met een pdf van de verwerking? Mail dan naar 
jeugdwerkpknhhw@gmail.com  
Veel plezier met het Veertigdagenproject!   
Groetjes van de leiding van de Kindernevendienst. 

mailto:jeugdwerkpknhhw@gmail.com
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/organisatie_jeugdwerk_verdieping
https://kerkdienstgemist.nl/stations/2118-Ontmoetingskerk-Heerhugowaard
mailto:jeugdwerkpknhhw@gmail.com

