
 

 
ZONDAG 9 mei 2021 

De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: dr. Bettine Siertsema 
pianist:  mw. Diny Kotterer 
zang: Elma Bandstra en Wies Spil 
lector: Hans Kiesewetter 
 
 

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie – Noodhulp 
Libanon/Jordanië – Lichtpunten voor Syrische vluchtelingen. 
Miljoenen Syriërs zijn in de afgelopen tien jaren hun land ontvlucht 
vanwege het oorlogsgeweld. Velen zijn terechtgekomen in de 
buurlanden Libanon, Jordanië en Irak en leven er in grote armoede. 
Zo goed en zo kwaad als het kan, proberen ze een nieuw bestaan op 
te bouwen. Dat is lastig. Door de economische crisis en de 
coronapandemie is er nauwelijks werk. Kerk in Actie ondersteunt 
Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in 
sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van 
een eigen bedrijf. In Libanon is een trainingsprogramma opgezet voor 
Syrische vluchtelingen om te gaan werken in de thuiszorg en 
basisgezondheidszorg. In Jordanië krijgen vluchtelingen met 
trainingen en een lening de kans een nieuwe start te maken als 
ondernemer. Niet alleen Syrische vluchtelingen worden geholpen, 
maar ook Jordaniërs die in armoede leven. 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraal 

Werk. 

UIT DE GEMEENTE 
Mevr. Attie ter Haar heeft een heupkwetsuur opgelopen en is 
opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Het is toch ernstiger dan 



 

zich eerst liet aanzien en zij moet verder herstellen in Westerhout. 
Haar adres is: Zorgcentrum Westerhout, Van Houtenkade 3,  
1814 DE Alkmaar, afdeling Kastanjehof. 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 

DE RENOVATIE IS GEREED! 

Vanaf zondag kunnen we de diensten, met 30 aanwezigen, weer 
houden in de kerkzaal en kunt u de renovatie bewonderen. Uiteraard 
kunt u nog steeds via kerkdienstgemist.nl de diensten meebeleven.  
Als u naar de kerk wilt komen dan bent u, na reservering (zie 
hieronder), van harte welkom.  
 
We willen op 9 mei voor de grote groep thuisblijvers het interieur van 
de kerkzaal in beeld brengen, zodat ook zij een idee krijgen van de 
opknapbeurt. Als u volgende week om 09.45 uur verbinding zoekt met 
kerkdienstgemist.nl loopt u de meeste kans om hiervan iets op te 
vangen.  
 
Diny Kotterer, voorzitter 
 
 

RESERVEREN KERKDIENST 

Er mogen maximaal 30 personen toegelaten worden in de 
kerkruimte. Mocht het zo zijn dat er meer aanmeldingen zijn dan 
toegestaan, dan wordt u op een lijst gezet voor de volgende week. U 
ontvangt hierover bericht. 
 
Reserveren via e-mail op woensdag en donderdag: 
reserverenontmoetingskerkhhw@gmail.com   
Reserveren via de telefoon op woensdag, donderdag en vrijdag  
van  09.00 - 09.30 uur en van 19.00 – 19.30 uur 
Diny Kotterer   072 – 5716147  
Marijke Wijnker  072 – 8500023 
Bij uw reservering dient u de namen van uw huisgenoten, die de 
kerkdienst, de Oppasdienst, de Kindernevendienst of de 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2118-Ontmoetingskerk-Heerhugowaard
file:///D:/Users/Nelly/Documents/COMMUNICATIE%20PG%20te%20HHW/ZONDAGSBRIEF/reserverenontmoetingskerkhhw@gmail.com


 

Jongerennevendienst op de komende zondag willen bezoeken, op te 
geven. 
Naast het respecteren van de anderhalve meter afstand, het dragen 
van een mondkapje als u loopt, het gebruik van handgel en het 
meenemen van uw jas en persoonlijke spullen naar de kerkruimte, 
vragen wij u de aanwijzingen van coördinatoren/ambtsdragers op te 
volgen. 
 
 
 

 
 
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Van de kerkdiensten worden beeld- en geluidsopnames gemaakt en uitgezonden 
via Kerkdienstgemist.nl  


