
 

 
ZONDAG 16 mei 2021 

De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: ds. Henco van Capelleveen 
pianist:  mw. Jeannette Zuidema 
zang: Mw.Marjan de Lange en dhr.Henk Pol 
lector: Mw. Wies Spil 
 
 

COLLECTES  

De collecte voor de diaconie is voor Vakantietas. Kinderen uit 

kwetsbare gezinnen kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer in de 

vakantietijd hun klasgenootjes er even tussen uit kunnen en leuke 

uitstapjes maken, blijven zij thuis achter. Dat ook de meeste 

kinderactiviteiten de afgelopen tijd zijn afgelast vanwege de 

coronamaatregelen, komt daar nog eens bovenop. Kerk in Actie 

organiseert daarom de actie Vakantietas samen met kerken in heel 

Nederland. Bij Kerk in Actie kunnen de vrolijk gekleurde rugtasjes 

worden besteld. Kinderen blij maken met een gevulde rugtas, zoals 

een toegangskaartje voor het zwembad, een vlieger, een snack en 

een drankje. 

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel 

Orgelfonds. 

Uitleg bloemschikking Hemelvaartsdag.  
Met Hemelvaart heeft er ook weer een liturgische schikking op 
tafel gestaan. Hierbij willen we toch graag nog de uitleg geven. 
Op de website is de schikking ook nog te zien. 



 

De beweging van de kronkeltakken geeft het opgaan van Jezus 
naar de hemel weer. 
De 3 rozen zien we als Vader, Zoon en Heilige Geest. 
De bloemen er onder staan voor de apostelen en het gipskruid 
de mensen om hen heen. 
  
“ Hij hief zijn handen op en zegende hen. 
En terwijl Hij hen zegende, ging Hij bij hen vandaan, naar de 
hemel.” 
Lucas 24: 51 
 
UIT DE GEMEENTE 
Mevr. Attie ter Haar verblijft voor haar herstel in Westerhout. Haar 
adres is: Zorgcentrum Westerhout, Van Houtenkade 3 1814 DE 
Alkmaar, afdeling Kastanjehof. 
Mevr. Joke Soeters is plotseling in het ziekenhuis in Alkmaar 
opgenomen. Onduidelijk is wat er aan de hand is en nader onderzoek 
volgt. 
 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 

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


 

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 

 
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.  
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. 
 

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


 

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 
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  
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