
 

 
Vierde zondag van de Veertigdagentijd 
ZONDAG 14 maart 2021 
 

De kerkenraad groet u allen…  
voorganger: Ds. A. van Ligten uit Sneek 
piano:  mw. Leni Brinkman 
zangers : Mw. Jeannette Klercq en dhr. Hans Kiesewetter 
lector: Dhr. Hans Kiesewetter 

 
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 vierde zondag Veertigdagentijd. 

De naakten kleden. 
‘Ik was naakt en jullie kleedden mij’      Mattheüs 25:36 

Bij de schikking. 
Kleding verzamelen en kleding delen is iets wat heel veel gedaan 
wordt.  
Wat je met kleding biedt is waardigheid en warmte. 



 

Voor deze schikking zijn de glazen bekleed met touw. 
Een dik touw accentueert de open hartvorm. 
In de glazen staat bloeiende takken. Ze vallen naar elkaar toe 
waardoor er een soort van luchtig geweven kleed is ontstaan. 
 

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie, 40Dagentijd – 
Binnenlands diaconaat.  
Armoede in Nederland is een groeiend probleem. In regio’s als 
Groningen, Limburg en andere gebieden aan de rand van ons land, 
zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat hier vaak 
over van generatie op generatie. Er is weinig werk en er zijn weinig 
voorzieningen om kansarme jongeren op te vangen. Kerken willen 
graag helpen bij alle problemen die hiermee samenhangen. Ze 
starten initiatieven als voedselbanken en kledinginzamelingsacties. 
Ze laten kwetsbare gezinnen letterlijk niet in de kou staan en zorgen 
ervoor dat kinderen niet in te kleine kleding naar school hoeven. De 
kerken zelf zijn echter vaak klein en hebben niet veel financiële 
middelen. Kerk in Actie begeleidt kerken in deze regio’s in hun 
diaconale taak en ondersteunt hen zo nodig financieel. Met uw 
bijdrage aan de collecte ondersteunt u diaconale initiatieven in arme 
regio’s om de meest kwetsbare gezinnen te ondersteunen.  
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugdwerk. 

 
UIT DE GEMEENTE 
Ellie Louis heeft een heupoperatie gehad. Ze moet nu thuis 
revalideren. 
Dhr. Tom Provoost is afgelopen week weer thuisgekomen uit het UMC 
Amsterdam. 
Dhr. Hans de Boer wordt komende week opgenomen voor een ingrijpende 
operatie in het ziekenhuis in Alkmaar. 



 

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

BERICHT VAN DE KERKENRAAD 
Onlangs heeft het moderamen gesproken over de ontstane situatie 
na het stoppen van dhr. Christian Welbedacht als penningmeester 
van het College van Diakenen en dhr. Henk Jonkvorst als ouderling-
scriba.  

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


 

Het ervaren van een steeds groter wordende druk door de wet- en 
regelgeving en de bureaucratie waarbinnen hij als penningmeester 
moest functioneren en verantwoording moest afleggen aan 
instanties van de landelijke kerk was voor Christian aanleiding om te 
stoppen. Voor de kerkenraad reden om schriftelijk haar zorgen te 
uiten naar het Breed Moderamen van de Classis. We willen namelijk 
niet op deze manier onze enthousiaste mensen kwijtraken. Christian  
laat ons niet in de steek. Hij blijft betrokken en zoekt mee naar een 
oplossing.  
Dhr. Jonkvorst kon zich niet langer vinden in het beleid van de 
kerkenraad en heeft daarom zijn ambt neergelegd. Uiteraard 
betreuren we deze stap ten zeerste. 
Ondergetekende neemt voorlopig de lopende zaken van het scribaat 
over. 
 
Met vriendelijke groet, 
Diny Kotterer,  voorzitter 

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

 
U kunt Appostel ook downloaden via deze QR codes: 

 

   
Voor Apple      Voor Android 
Via de camera of een QR codelezer op uw smartphone of tablet.  



 

ALGEMEEN 
 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 

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


 

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. 
 

ADVIES LANDELIJKE KERK ROND KERKBEZOEK 
Zoals velen van u hebben kunnen lezen, o.a. in dagblad Trouw, heeft 
de PKN geadviseerd de strenge coronaregels rond kerkbezoek wat te 
versoepelen. Er zouden, waar mogelijk, weer 30 kerkgangers en 
maximaal 4 zangers aanwezig mogen zijn in de dienst. 
Zoals u weet houden wij nu de diensten in de Exoduszaal van De 
Brink. Deze ruimte is beperkt en het is er onmogelijk om 30 mensen 
plus de meewerkende mensen op anderhalve meter afstand van 
elkaar te laten meedoen met de dienst. Zangers moeten ook nog 
eens op tenminste 3 meter afstand van elkaar staan.  
Daarnaast heeft ook de apparatuur van Beeld en Geluid ruimte nodig 
voor het op een kwalitatief goede manier opnemen van de diensten. 
Al met al is het helaas niet te doen om kerkgangers toe te laten en 
wachten we tot de kerk na de renovatie weer op orde is. Op dat 
moment kijken we welke versoepelingen qua regels er zijn en hoe we 
die regels in onze kerkruimte kunnen inpassen. 
Net als u verlangen we ernaar om alles weer als vanouds te laten zijn, 
maar zullen we nu nog even tevreden moeten zijn met de diensten 
online. Als kerkenraad zijn we heel blij dat die mogelijkheid er is en 
we hopen dat u dat ook bent. 
We vragen om uw begrip en geduld om vol te houden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Diny Kotterer-Horst 
voorzitter kerkenraad 

mailto:jeugdwerkpknhhw@gmail.com

