
 

 
 
ZONDAG 25 juli 2021 

6e zondag van de zomer 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: ds. Henco van Capelleveen 
organist/pianist:  mw. Ina Terpstra 
lector: mw. Anda de Vries 

 
COLLECTES  

De collecte voor de diaconie is voor Giro 777 - Het Nationaal 
Rampenfonds. Vorige week kwam de regen in Zuid-Limburg, zoals u weet, 
met bakken uit de hemel; zoveel water konden de rivieren en de laagten in 
het landschap die als buffer moesten fungeren, niet aan. Ongekende 
wateroverlast. Bewoners werden opgeroepen om hun huizen te verlaten en 
op zoek te gaan naar veiliger gelegen gebieden, bewoners van 
zorginstellingen werden geëvacueerd. Veel schade door deze 
overstromingen is niet verzekerbaar. Voor al die herstelprojecten vragen 
we uw bijdrage. 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraal Werk. 

 

UIT DE GEMEENTE  
Dhr. Wim Demaret verblijft nog in het ziekenhuis in Alkmaar. Hij 
herstelt daar van een operatie en nader onderzoek is gaande.   
Mevr. Joke Soeters is van Geriant overgegaan naar De Marke in 
Bergen. Dit zal ook haar definitieve woonzorghuis zijn. Het gaat weer 
goed met Joke. Haar adres is: Saenehof 1, 1862 JA Bergen, kamer 
026. 
Mevr. Annie Kruit is vanuit Westerhout overgegaan naar Reekerheem 
in Alkmaar. Dat zal haar definitieve woonzorghuis zijn. Zij heeft te 



 

kennen gegeven wel bij onze gemeente te willen blijven. Haar adres 
is: Reekerheem, Hof van Luxemburg 96, 1825 TC Alkmaar.    
We wensen alle zieken thuis, in het ziekenhuis of 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 
Als u in de kerk bent, staan bij de uitgang collecteschalen. 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.  

 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


 

ALGEMEEN 
RESERVEREN KERKDIENST 

Er mogen maximaal 45 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  (vakantie) 
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 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. 

 
VAKANTIE 
Van 12 juli t/m 2 augustus heb ik vakantie. Ds. Henco van Capelleveen zal 
mij vervangen. 
Niels Gillebaard 
 
 
 
 

 
 
 

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

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


 

 


