
 

 
ZONDAG JUBILATE (Jubelt, juicht!) 
25 april 2021 

De kerkenraad groet u allen… 
in deze Jeugddienst met als thema: ‘Mentale gezondheid’  
voorganger: ds. Niels A. Gillebaard 
voorbereidingsgroep:  Harro Gelling, Eva Klercq, Marlies van Steeg 

en Niels Welbedacht 
muziek: Charlotte Hage, Eva Klercq, Sanne Obbink, 

Karen Stapel en Julian Hage 
  

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie – Binnenlands 
diaconaat - Vrolijkheid in asielzoekerscentra. 
Iedere dag vluchten er kinderen en jongeren voor geweld en 
onderdrukking. Sommigen komen naar Nederland waar ze met of 
zonder ouders in asielzoekerscentra wachten op de beslissing of ze 
mogen blijven. Stichting De Vrolijkheid organiseert bij 
asielzoekerscentra wekelijks het Kunstlab met meer dan honderd 
kunstprojecten. Via dans, theater, muziek, nieuwe media en 
beeldende kunst geven kinderen en jongeren vorm aan hun eigen 
verhalen. Kunst en creativiteit versterken hun veerkracht en 
zelfvertrouwen en bieden hen de mogelijkheid hun talenten te 
ontdekken en te ontwikkelen. 
Met steun van Kerk in Actie is het Vakantie KunstLab ontwikkeld, 
zodat jonge azc-bewoners ook in de schoolvakanties creatieve 
workshops kunnen bezoeken. Met een feestelijke presentatie voor 
bewoners van azc’s worden de workshops afgesloten. 
 
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 
 
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.  
Op de website (zie hierboven) staan twee instructiefilmpjes 
 

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


 

ALGEMEEN 
RENOVATIE  
De kerkzaal wordt steeds mooier… 
De werkzaamheden zijn in de laatste fase.  
Als het zover is, gaan we natuurlijk eerst aan de grote schoonmaak. 
Overal ligt immers een dikke laag witte stof. Vervolgens gaan we de 
kerkzaal opnieuw inrichten. Allereerst wordt het orgel vakkundig 
uitgepakt en hopelijk heeft die de renovatie goed doorstaan. Daarna 
alles weer op z’n plek zetten en ophangen. Ook dat is een hele klus!  
Alle apparatuur van Beeld en Geluid moet binnen een week worden 
overgezet van de Exoduszaal naar de kerk en opnieuw worden 
aangesloten. Mits alle werkzaamheden voorspoedig blijven verlopen, 
hopen we de diensten vanaf zondag 9 mei vanuit de kerkzaal te 
kunnen uitzenden. Vanaf die datum kunnen we ook tot 30 personen 
toelaten in de dienst en krijgt u de kans om zelf het eindresultaat van 
deze grote renovatie te bewonderen! U moet dan nog wel van 
tevoren reserveren. Via de Zondagsbrief en de website wordt u 
hierover geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
Diny Kotterer-Horst 
voorzitter kerkenraad 

 
 
 
 


