
 

 
Zesde zondag van de Veertigdagentijd - PALMPASEN 
ZONDAG 28 maart 2021 

De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: ds. Henco van Capelleveen 
pianist:  mw. Diny Kotterer 
zang: mw. Elma Bandstra en mw. Wies Spil 
lector: mw. Hilly Tanja 

 
Uitleg bloemschikkingen in de Veertigdagentijd  
De bloemschikkingen voor de Veertigdagentijd en Pasen zijn 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, beeldt de Bloemengroep deze werken in een liturgisch bloemstuk uit. 
(Met dank aan de Ontwerpgroep Bloemschiksuggesties symbolisch schikken.) 

 

Uitleg schikking zesde zondag Veertigdagentijd 
De doden begraven:  
‘Toen de zon was ondergegaan dolf ik een graf en begroef ik het lijk’   
Tobit 2: 7 
Bij de schikking: 
Respect hebben voor de overledenen, de doden begraven, het leven 
gedenken. Woorden die bij elkaar horen.  
In de glazen staan paarse tulpen, paars is de kleur van reflectie en 
gedenken. De tulp is het symbool voor het gebed. 
De verbinding tussen de glazen en het hart wordt gelegd door rozemarijn.  
Het bitterzoete kruid, de herinnering aan het leven. 
 
 



 

Uitleg schikking Witte Donderdag 
Bij de schikking: 
Het delen van brood en wijn verbindt ons aan het verhaal op de Witte 
Donderdag.  
In plaats van de bloemenglazen staan er nu wijnglazen, gevuld met wijn. 
De korenaren die gebruikt zijn bij de schikking ‘De hongerigen voeden’, 
accentueren de lijn van het open hart. 
De volgende tekst komt uit een gedicht van Menno van der Beek  
(couplet 1 en 2) 

Hij hing op straat rond. Ik had geen idee 
wat hij daar deed. Beleefd vroeg ik hem mee 

en bij het eten kwam hij langzaam los 
en nam hij ook het woord. Dat hebben we geweten. 

 
Vooral bij een paar glazen mooie wijn: 
toen hij een aantal diepe dingen zei, 
vielen alle gesprekken op hun plaats 

en zagen we de dwarsverbanden. Eindelijk. 
 

Uitleg schikking Goede Vrijdag 
Bij de schikking: 
Op Goede Vrijdag staat de kruisiging centraal. Een dood-stille tijd.  
Het verraad, de verloochening en de kruisiging.  
Tussen de stenen ligt Judaspenning als verwijzing naar het verraad.  
Een kruis van stekelige takken staat  in het hart.  
Het hart is gesloten. We richten ons niet meer naar buiten, we zijn naar 
binnen gericht. 
 
De tekst komt uit een gedicht van Menno van der Beek (couplet 6): 
 

Zijn hart was vast te groot, want de regering, 
het geld, de macht en andere groeperingen 

hebben hem opgepakt en ergens opgesloten 
waar wij dan weer geschrokken op bezoek gingen. 

 
 



 

Uitleg schikking Stille Zaterdag 
Bij de schikking: 
Het wordt stil. Jezus is gestorven. Zijn lichaam is begraven. 
Zijn naam is uitgesproken, Hij heeft een plek gekregen.                                     
Meer kunnen zijn vrienden niet voor Hem doen.                                                      
Zijn lichaam is teruggegeven aan de aarde en wacht,                                               
als een zaadje in de grond, op een nieuw begin.                                                          
Samen met alle mensen wachten we af bij Zijn gesloten graf. 
Het stekelige kruis is vervangen door klimop, een symbool van trouw en 
hoop. 
De tekst komt uit een gedicht van Menno van der Beek (couplet 7): 
 

En toen we later weer iets van hem hoorden 
toen bleek hij afgevoerd, gemarteld en vermoord; 

wat konden wij nog doen? We zijn het lijk gaan halen 
en hebben hem begraven. Daar zijn vrienden voor. 

 

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 
Mevr. Tine Kroeze – Groot is opgenomen in het Noordwest Ziekenhuis in 
Alkmaar. Gelukkig is zij aan de beterende hand.  
Dhr. Hans de Boer is na een ingrijpende operatie, weer thuis gekomen.  
Wij wensen de zieken thuis, in het ziekenhuis of het verpleeghuis alle 
goeds, beterschap en sterkte toe en dat onze aandacht hen tot steun is. 
 

 



 

KIJKEN, LUISTEREN EN LEZEN 
➢ Om de dienst online te volgen,  

klikt u op: Kerkdiensten in de Ontmoetingskerk 
➢ De Muzikale Fruitmand: muzikalefruitmandpghhw@gmail.com 

(om een muzikaal lichtpuntje aan te vragen voor iemand zodra  
we weer over het orgel in de kerk kunnen beschikken). 

➢ Website Ontmoetingskerk: www.pkn-heerhugowaard.nl 
➢ De liturgie via APPOSTEL of klikken op: liturgie van deze zondag 
➢ Naar MijnKerk.nl: ds. Niels A. Gillebaard 
 
MEEDOEN AAN DE COLLECTES GAAT ZO 
Wilt u thuis een bijdrage overmaken? Dan staan achterin het kerkblad de 
bankrekeningnummers van de Diaconie en de kerk. 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 
 

NIEUW: u kunt via onderstaande QRcodes de app APPOSTEL 
downloaden op uw smartphone of tablet om op een eenvoudige 
manier uw bijdrage over te maken.  
Meer informatie vindt u in het kerkblad van maart jl.  
 

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

AGENDA 
ALLE VESPERS EN DIENSTEN IN DE STILLE WEEK, DUS OOK DE 
PAASWAKE, BEGINNEN OM 19.30 UUR EN WORDEN UITGEZONDEN 
VIA KERKDIENSTGEMIST. 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2118-Ontmoetingskerk-Heerhugowaard
mailto:muzikalefruitmandpghhw@gmail.com?subject=Aanvraag%20
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


 

ALGEMEEN 
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 en 5 meter van de gemeenteleden.  
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 

 
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

