
 

 
 
ZONDAG 6 juni 2021 
De kerkenraad groet u allen… thuis of aanwezig in de kerk. 
voorganger: ds. Henco van Capelleveen 
organist/pianist: mw. Ina Terpstra 
zang: mw. Ineke de Boer en dhr. Piet Dekker 
lector: mw. Anda de Vries 

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor de actie van de  Samenwerkende 
hulporganisaties onder het motto ‘Samen in actie tegen corona’. De 
coronaramp in India laat de verwoestende gevolgen van corona zien, en 
maakt schokkend duidelijk dat sneller vaccineren van levensbelang is. 
Samen met kerken wereldwijd en samen met u staat Kerk in actie al langer 
op tegen corona. Nu slaan we ook als samenwerkende hulporganisaties de 
handen ineen met de Giro555-actie. ‘Samen in actie tegen corona’. 
Allereerst voor India maar ook voor omringende landen. Er zijn grote zorgen 
over Nepal. Laten we er samen voor zorgen dat iedereen, op tijd beschermd 
is tegen corona, ook mensen in kwetsbare landen. De opbrengst is voor 
medische noodhulp aan coronaslachtoffers en om de organisatie van het 
vaccineren zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Er is bijvoorbeeld grote 
behoefte aan zuurstof en zorgverleners hebben beschermende kleding en 
goede vaccinatiematerialen nodig. 

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

 
UIT DE GEMEENTE 

Dhr. Joop Heere, verblijft in het ziekenhuis in Alkmaar. De verwachting is 
dat hij vandaaruit naar een zorgcentrum gaat om verder aan te sterken. 



 

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, verblijft in Geriant. Daar wordt gekeken welke 
woonvorm en verzorging zij nodig heeft.  Haar dochter regelt het bezoek. 
Mw. Truus van de Wetering, ligt in het ziekenhuis. De hoop is dat zij 
komende week weer naar huis mag. 

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 
 

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


 

  
   Voor Apple   Voor Android 
De colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen danken u hartelijk voor uw 
gift! 
 

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! 
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


 

Muskathlon@home oftewel “DE STRIJD VOOR GERECHTIGHEID!”  

Op 26 juni komen we met onze gemeente in beweging in de strijd voor 
gerechtigheid. 
Op die dag gaan gemeenteleden hardlopen, wandelen of fietsen om op 
deze manier geld in te zamelen voor Stichting 
Compassion https://www.compassion.nl/ 
 
Veel kinderen leven in extreme armoede, wereldwijd. Hoe tof is het dat wij, 
door te bewegen, een aantal kinderen en dus ook de gezinnen zo 
ondersteunen. We maken voor dat ene kind een levensgroot verschil!  
Daardoor kunnen zij naar school en hebben die dag wel iets te eten. Voor 
ons de normaalste zaak van de wereld, voor heel veel anderen niet. 
 
Via onze actiepagina kunnen jullie meer lezen over wat we gaan doen, maar 
vooral ook een bijdrage leveren aan dit mooie initiatief. Alle kleine beetjes 
helpen! Het maakt niet uit wie van de deelnemers je sponsort, het komt 
allemaal bij dezelfde stichting terecht. Dus kom ook in beweging en help 
mee om zoveel mogelijk kinderen een betere kans te geven.  
 
Heb je nog vragen over deze actie of wil je zelf meedoen aan de 
Muskathlon dan mag dat zeker ook! Hiervoor kun je contact opnemen met 
Alexander Obbink 06 – 5312 1169 of Baukje van der Goot 06 – 4505 
2087, baukjejoanna@yahoo.com 
 
https://home.muskathlon.nl/teams-muskathlon/ontmoetingskerk-
heerhugowaard-in-beweging 
 

 

 

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

https://www.compassion.nl/
mailto:baukjejoanna@yahoo.com
https://home.muskathlon.nl/teams-muskathlon/ontmoetingskerk-heerhugowaard-in-beweging
https://home.muskathlon.nl/teams-muskathlon/ontmoetingskerk-heerhugowaard-in-beweging

