PINKSTEREN
ZONDAG 23 mei 2021

De kerkenraad groet u allen…
voorganger:
organist/pianist:
zang:
lector:

ds. Niels A. Gillebaard
mw. Leni Brinkman
mw. Elma Bandstra en dhr. Hans Kiesewetter
mw. Debora Molenaar

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in actie – Egypte Bijbelcompetitie in Egypte stimuleert bijbellezen.
In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen
bijbel. Dankzij de bijbelcompetitie van het Egyptisch
Bijbelgenootschap voor kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen kinderen
toch de bijbelverhalen lezen. Ieder jaar delen ze via de kerken losse
bijbelboeken uit, met een aantal vragen bij elk hoofdstuk. De
kinderen kunnen de vragen niet beantwoorden zonder de
hoofdstukken te lezen en moeten daarbij hun ouder(s), broer of zus
om hulp vragen. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel. De
competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende
plekken in Egypte. Elke kerk komt er met een kindergroep naar toe
voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De
winnaars krijgen een prijs, bijvoorbeeld een geïllustreerde bijbel.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraal
werk.

UITLEG BLOEMSCHIKKING PINKSTEREN
De kleuren rood, geel en oranje zijn een verwijzing naar het vuur, het
licht dat ontvlamt. De vurige bloemen verbeelden de tongen.
De uitstorting van de Heilige Geest wordt verbeeld in de neerdalende
lijnen.
De Geest beweegt
De Geest is het die harten raakt, in vuur en vlam zet, inspireert,
samenbrengt, energie geeft.
De Geest is het die mensen beweegt en waar mensen enthousiast
over zingen.
Door de Geest bewegen mensen over grenzen.

UIT DE GEMEENTE
Mw. Attie ter Haar verblijft voor haar herstel in Westerhout. Haar
adres is: Zorgcentrum Westerhout, Van Houtenkade 3, 1814 DE
Alkmaar, afdeling Kastanjehof.
Mw. Joke Soeters zal een dezer dagen van het ziekenhuis in Alkmaar
naar Geriant kliniek in Heerhugowaard gaan. Daar wordt gekeken
welke woonvorm en verzorging zij nodig heeft.
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!

ALGEMEEN
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
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.
LIEVE KINDEREN!
Na maanden wachten is het weer zover! Jullie mogen weer naar de
kerk komen.
Op zondag 30 mei wordt er een Popdienst georganiseerd, waarbij
jullie van harte uitgenodigd zijn in de kerk zelf, in de Tempel is er
gelegenheid tot tekenen, kleuren, knutselen etc.
Op zondag 6 juni starten we met de Kindernevendienst in de Tempel.
Je hoeft je niet van tevoren op te geven. We gaan dit vieren met een
feestelijke opening. Hoe? Dat is nog een verrassing!!
Jullie zijn van harte welkom en we kijken er naar uit jullie weer te
ontmoeten in de kerk!
Hartelijke groeten van de leiding van de kindernevendienst

JAARREKENING 2020
van de Protestantse gemeente te Heerhugowaard
De Kerkenraad heeft woensdag 19 mei jl. de ontwerp-jaarrekening
2020 van onze kerk behandeld. Vóór het besluit de jaarrekening vast
te stellen nodigen wij de gemeenteleden uit kennis te nemen van de
balans per 31 december 2020, de Staat van Baten en Lasten over
2020 en het verslag van het CvK betreffende het financieel reilen en
zeilen.

Normaliter worden exemplaren van de verkorte versie van de
jaarrekening twee zondagen in de Ontmoetingskerk gelegd, die mee
naar huis kunnen worden genomen. Na de kerkdienst op de tweede
zondag worden gemeenteleden in de gelegenheid gesteld vragen te
stellen aan de voorzitter van de Kerkenraad en/of de penningmeester
van het CvK. De beperkende maatregelen met betrekking tot COVID19 laten helaas nog niet toe dit te organiseren.
U kunt de jaarcijfers opvragen bij de penningmeester van het CvK.
Hem kunt u daarover ook vragen stellen. In eerste instantie zal hij die
trachten te beantwoorden, als dat niet kan dan koppelt hij dat door
naar de Kerkenraad. U krijgt te allen tijde een reactie.
Dit kunt u doen tot en met zondag 30 mei a.s. Daarna zal de
Kerkenraad een besluit nemen over de jaarrekening. Zoals elk jaar zal
uiterlijk 15 juni de jaarrekening worden verzonden naar het Classicaal
College voor de Behandeling van Beheerszaken van de Protestantse
Kerk in Nederland.
Namens de Kerkenraad,
Gerard Alders
penningmeester College van Kerkrentmeesters
0681441248
cvkpennpghhw@gmail.com

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

