
 

 
 
ZONDAG 30 mei 2021 

De kerkenraad groet u allen… thuis of aanwezig in de kerk 
bij deze POPdienst met als thema: ‘LICHT’.  
medewerkers: Taakgroepen Zin in Heerhugowaard en 

Jeugdwerk 
lectoren:  Sylvia, Teun, Gonny, Geeske, Kaya, Eva en Ida 
muziek: Sanne, Charlotte, Karen, Kristian (gitaar) 
  

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Stichting Gasterij in de Boomgaard. 
Ontspanning – Innerlijke rust – Begeleiding. 
De Gasterij is een kleinschalig gastenverblijf in St. Maarten (N-H) voor 
mensen die even op adem willen komen tijdens of na een intensieve tijd 
waarin er bijvoorbeeld sprake is van verlieservaring, overbelasting door 
mantelzorg of werk, relatieproblemen, chronische ziekte. Daarnaast is de 
Gasterij ook toegankelijk voor mensen die al langere tijd leven van een 
uitkering en/of te maken hebben met structureel hoge ziektekosten. 
Gastvrouw en -heer zijn Gon en Jos Timmerman. Er bestaat de mogelijkheid 
om bij hen de warme maaltijd te nuttigen als ‘gast aan tafel’.  
Daarnaast is De Gaard beschikbaar, een tweepersoons appartement, 
drempelvrij en gelijkvloers. In dit gastenverblijf zorgen de gasten voor hun 
eigen maaltijden.  
Voor het runnen van De Gasterij en de Gaard is de stichting afhankelijk van 
giften. Gasten dragen bij naar draagkracht.  
Wilt u deze unieke plek om tot jezelf te komen ondersteunen?  

 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugdwerk. 
 
Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen. 



 

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 
zal zijn. 
 

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 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


 

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 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 

 

file:///D:/Users/Nelly/Documents/COMMUNICATIE%20PG%20te%20HHW/ZONDAGSBRIEF/reserverenontmoetingskerkhhw@gmail.com


 

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 COVID-
19 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  


