
 

 
ZONDAG 18 april 2021 

De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: ds. Henco van Capelleveen 
pianist:  mw. Ina Terpstra 
m.m.v.: Mw. Anneke Roeling, dhr. Hans Kiesewetter 

Lector: mw. Henny van Minnen 
  
 
 

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Amnesty International.  
Amnesty International is een wereldwijde beweging van meer 
dan 7 miljoen mensen die strijden tegen onrecht. In meer dan 
150 landen voeren ze actie voor gerechtigheid, vrijheid, 
menselijke waardigheid en gelijkheid. Waar onrecht heerst en 
mensen onderdrukt worden, komt Amnesty in actie: ze 
onderzoeken onrecht, voeren campagnes, lobbyen bij 
regeringen en geven voorlichting. 
Met hun beweging kunnen ze een vuist maken tegen onrecht.  
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel 
Pastoraal werk. 
 
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 
 
 
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! 
  

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 
150 JAAR…                                                     
Op de website van onze kerkelijke 
gemeente kunt u onder de tab 
‘Geschiedenis’ heel veel 
interessante dingen over het 
ontstaan van de gemeente lezen. 
Echt een aanrader om daar eens 
voor te gaan zitten. U kunt daar 
ook lezen dat de kerk, welke we nu 
de Ontmoetingskerk noemen, in 
1871 officieel in gebruik is genomen. De komende week, op 15 april, is het 
zover dat het kerkgebouw 150 jaar in gebruik is. Een enthousiaste groep 
gemeenteleden is vorig jaar plannen gaan maken om bij dit feit stil te staan, 
maar gezien alle beperkingen zijn de voorbereidingen stil gelegd.  Het is de 
bedoeling dat de groep na de zomer weer verder gaat, zodat we volgend 
jaar met u allen zéker aandacht zullen gaan besteden aan deze ‘verjaardag’.  
Met vriendelijke groet, 
Diny Kotterer 

 
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 

https://www.pkn-heerhugowaard.nl/geschiedenis


 

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 

 
 


