
 

 
 
ZONDAG 8 augustus 2021 
 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: ds. Henco van Capelleveen 
organist/pianist:  mw. Diny Kotterer 
lector: mw. Janneke Kiesewetter 

 
COLLECTES  

De collecte voor de diaconie is voor Noodhulp - Kerk in Actie. Ethiopië 
noodhulp voorkomen. In het zuidoosten van Ethiopië heeft men last van 
klimaatverandering. Doordat er steeds minder regen valt, mislukken 
oogsten vaker. Kerk in Actie zette in acht dorpen een succesvolle proef op, 
zodat mensen geen voedselhulp meer nodig hebben. Ieder dorp krijgt 
landbouw met irrigatie, gewassen die tegen droogte kunnen, spaargroepen, 
een restaurant en winkel. Door deze nieuwe bronnen van inkomsten zijn 
mensen minder afhankelijk van de oogst. Yusef (46) woont in een dorp 
waar steeds minder regen valt. ‘Tijdens de extreme droogte in 2006 gingen 
al mijn vijftig koeien dood. Toen ben ik naast veeteelt ook aan landbouw 
gaan doen. Nu ik zaaizaad heb gekregen van gewassen die beter tegen 
droogte kunnen, hoop ik dat niet meer nodig te hebben’.  
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk, met als doel Orgelfonds. 

 

UIT DE GEMEENTE  
Dhr. Cees Kraaij is opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Hij zal daar 
voorlopig blijven voor behandelingen. Hij is geholpen met onze aandacht, 
Betty is thuis en zij zoekt vooral de rust. 
Dhr. Kees Kroeze is via een ziekenhuisopname terecht gekomen in het 
revalidatiecentrum Magentazorg in Ouddorp,  Jupiterstraat 10, 1829 CA 
Oudorp (NH). 



 

Mevr. Mats de Jong mocht afgelopen vrijdag weer naar huis terugkeren. 
 
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 
 
U kunt ook 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  
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. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

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