
 

 
 
ZONDAG 13 juni 2021 

De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: ds. Alex van Ligten 
organist/pianist:  mw. Leni Brinkman 
zang: mw. Anneke Roeling en mw. Jeannette Klercq 
lector: mw. Marjoke Berendse 
 
 

COLLECTES  

De collecte voor de diaconie is voor Inloophuis De Steiger. Inloophuis 
De Steiger is een gezellige huiskamer in Alkmaar. Iedereen is welkom 
voor een kopje koffie, een luisterend oor en ontmoeting. Ze bieden al 
de bezoekers een veilige plek: gastvrij, warm, gestructureerd en 
geborgen. Ze geven advies over ondersteuning of een brug naar 
instanties. Vanuit hun christelijke identiteit streven zij naar een 
volwaardig mens-zijn voor iedereen. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraal 
werk. 

 
 
UIT DE GEMEENTE 
Dhr. Joop Heere, is afgelopen week overgegaan van het ziekenhuis 
naar het zorgcentrum Mieuwijdt in Graft. Daar verbleef zijn vrouw 
Margreet al en nu zijn ze daar samen.  
Mevr. Attie ter Haar is weer thuis. 



 

Mevr. Joke Soeters verblijft in Geriant. Daar wordt gekeken welke 
woonvorm en verzorging zij nodig heeft. Haar dochter regelt het 
bezoek. 
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. 
 
De familie Sunday verblijft inmiddels in het AZC in Arnhem. Via 
Heerhugowaard, Ter Apel en Gilze en nu Arnhem leren ze Nederland 
wel kennen, maar of ze daar nu blij van worden….. 
Het zou fijn zijn als ze weer een groet vanuit onze kerk krijgen. 

 
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.  

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


 

 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. 
 

 
  

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


 

Beste gemeenteleden, 
 
Met ingang van 5 juni zijn de beperkende i.v.m. het coronavirus ook 
voor kerken enigszins versoepeld. De grootte van ons kerkgebouw 
laat volgens de richtlijnen van de Rijksoverheid niet meer dan 45 
bezoekers toe (inclusief kinderen en exclusief medewerkers). Wat 
betreft het zingen: we willen dit beperken tot het slotlied en wel 
op praatniveau: ingetogen en niet harder dan de geluidssterkte van 
het normale spreken.  
U kunt reserveren op de bekende manier, zie elders in deze 
Zondagsbrief.  
Hopelijk mogen we straks in september meer. We houden hiervoor de 
richtlijnen van de Rijksoverheid in de gaten. 
 
Met vriendelijke groet, 
namens de kerkenraad, 
Diny Kotterer 

 
VAKANTIE 
Van 14 juni tot 11 juli heb ik vakantie. Ds. Niels Gillebaard zal mij 
vervangen. 
 
Henco van Capelleveen 
 
 
 

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


