
 

 
PASEN 
ZONDAG 4 april 2021 

De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: ds. Niels A. Gillebaard 
pianist:  mw. Ina Terpstra 
m.m.v.: Cantorij o.l.v. mw. Coby Moens 
  

 
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 Pasen 
‘Wie God liefheeft, moet ook de ander liefhebben’ 
1 Johannes 4: 21 
Bij de schikking: 
Wie God liefheeft, heeft ook de ander lief.  
Het hart is vol met bloemen. De stammen en stenen zijn vervangen door 
meer vazen. Allerlei witte en gele voorjaarsbloemen zijn gebruikt.  
De vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes.  
Zo verbinden we de tijd voor Pasen met Pasen. 
 
Laten we Zijn voorbeeld volgen: 
De zieken bezoeken, de dorstigen laven, de hongerigen voeden, de 
vreemdeling onderdak bieden, de naakten kleden en de doden begraven. 



 

 
 

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Werelddiaconaat - Zuid-Afrika - Een 
toekomst voor kansarme kinderen in  Zuid-Afrika.  
Veel zwarte jongeren in Pretoria hebben geen toekomstperspectief. Zij 
groeien op in gebroken gezinnen en gewelddadige wijken in een donkere 
omgeving. De helft van hen maakt de middelbare school niet af en 40% van 
de jongeren tussen 15 en 34 jaar is werkloos. De toekomst is voor hen vaak 
een duister gat. Samen met christelijke partners helpt Kerk in Actie deze 
jongeren de cirkel van armoede en uitzichtloosheid te doorbreken en licht 
te brengen in hun bestaan. Ze krijgen huiswerkbegeleiding en jongeren 
worden gestimuleerd hun opleiding af te maken. Ook krijgen ze 
bijbelonderwijs en hulp bij het verwerken van trauma’s. Via muziek, kunst, 
vakantiekampen en trainingen groeit hun zelfvertrouwen en ontdekken ze 
nieuwe mogelijkheden om hun leven vorm te geven. Met de 
collecteopbrengst krijgen onder meer 900 jongeren huiswerkbegeleiding. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugdwerk. 

 
UIT DE GEMEENTE 
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 
 
 

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


 

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! 
 

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 

https://site.skgcollect.nl/304/gift/formulier.html?id=3844


 

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. 
 
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.  
 
Veel plezier met het Veertigdagenproject!   
Groetjes van de leiding van de Kindernevendienst. 
 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2118-Ontmoetingskerk-Heerhugowaard

