
 

 
Vijfde zondag van de Veertigdagentijd 
ZONDAG 21 maart 2021 
 

De kerkenraad groet u allen…  
voorganger: ds. Niels A. Gillebaard 
piano:  Charlotte Hage 
zangers : Hans Kiesewetter, Anneke Roeling 
Lector: Mw. Wies Spil 

 
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 vijfde zondag Veertigdagentijd 
 
De hongerige te eten geven 
‘Ik had honger en jullie gaven mij te eten’ 
Mattheüs 25:35 
Bij de schikking 
Brood om te leven. Brood om te delen.  
Voedsel is de basis van ons bestaan.  



 

In veel kerken wordt er gezorgd dat er maaltijden worden gedeeld.  
Ook wij deden dat in onze kerk met de sobere maaltijden. Door de 
corona maatregelen kan dat nu niet maar in de schikking willen we 
het laten zien door de korenaren die in de glazen zijn gezet. 
De vorm van het hart wordt nu aangegeven door voedzame zaden 
die kiemen. 
Zo vieren we het begin van een goede oogst. Een oogst die we samen 
mogen delen. 
 

COLLECTES 
Dienst op zondag 21 maart 2021 
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie, 40Dagentijd – 
Indonesië - Een beter inkomen voor Javaanse boeren. 
Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die 
nauwelijks kunnen rondkomen.  
De kerk leert boeren hoe je duurzaam landbouw bedrijft en hoe je 
met lokale gewassen gevarieerd kunt koken. In het dorp waar Soligan 
woont, konden de boeren samen met de kerk op vier plaatsen een 
irrigatiesysteem aanleggen. “Vroeger was een tweede rijstoogst nooit 
haalbaar, maar nu wel, en misschien zelfs een derde met cassave, 
maïs en pinda’s”, vertelt Soligan trots. De verwachting is dat maar 
liefst 275 boeren in het dorp van Soligan de komende jaren meer 
opbrengsten hebben dankzij de irrigatiesystemen. 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Orgelfonds. 
 

UIT DE GEMEENTE 
Dhr. Hans de Boer verblijft nog in het ziekenhuis in Alkmaar NWZG na een 
ingrijpende operatie.   

 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  
of via APPOSTEL 
U kunt Appostel downloaden via deze QR codes: 

 

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

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


 

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

ALGEMEEN 
 Kindernevendienst – Veertigdagentijd en Pasen 
2021 
Thema: Levensweg 
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

