
 

 
 
ZONDAG 12 september 2021 
 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: ds. Jacob Meinders 
organist/pianist:  mw. Ina Terpstra 
m.m.v.: dhr. Hans Kiesewetter, zang 
lector: mw. Anneriek Uchibori  

 
COLLECTES  

De collecte voor de diaconie is voor Zending - Bouw de kerk in Syrië weer 
op. In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoede-
grens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een 
nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische 
economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. 
Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer 
is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp 
bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen 
door geweld of moesten vluchten. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk 
in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. In regio’s waar mensen voorzichtig 
terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, 
bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer 
dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars 
en duur zijn.  
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Missionair werk. 

 
UIT DE GEMEENTE  
Mw. W. den Hartigh-Balder is een paar dagen opgenomen geweest in het 
ziekenhuis. Zij is inmiddels weer thuis. 



 

Ook dhr. Henk de Vries heeft enkele dagen in het ziekenhuis gelegen. 
Hij is inmiddels weer thuis. We wensen Roelie en Henk veel sterkte 
toe in deze tijd. 
 
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 
➢ 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 QR codes 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
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. 

 
NA DE DIENST IS ER KOFFIEDRINKEN 
Als u elkaar na de dienst wilt ontmoeten, wilt u dan via de voordeur de kerk 
verlaten en via De Brink weer naar binnen gaan? 
Graag uw jas meenemen, 1,5 meter afstand van elkaar houden en op uw 
plaats blijven zitten. Veel genoegen bij de ontmoetingen gewenst. 
 

GEMEENTELIED 
 Vanuit onze gemeente is de wens naar voren gebracht om elke dienst te 
laten beginnen met een lied, dat door gemeenteleden aangedragen wordt. 
Dierbare liederen van en voor elkaar zingen is een manier om het 
gemeentegevoel te versterken. Voor het zingen van dit ‘gemeentelied’ 
hebben wij het moment gekozen na de afkondigingen en voordat ‘Onze 
hulp’ wordt uitgesproken. 
Wij vragen aan wie dat wil de lievelingsliederen aan ons door te geven. Wel 
moet erbij vermeld worden, waarom juist dit lied. De liederen worden 
aangekondigd met deze toelichting en van wie deze keuze afkomstig is. 

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


 

Ouderling-pastoraat mw. Sylvia Dijkstra gaat een en ander coördineren. U 
kunt uw keuze en toelichting aan haar doorgeven (tel. 06-14406084 
of syldijkstra@outlook.com). 
Het is vergelijkbaar met een gewoonte, die wij kennen van de Evangelische 
Broedergemeente. Wie de gezamenlijke diensten met de EBG wel eens 
heeft meegemaakt weet, dat zij aan het einde van de dienst stilstonden bij 
de zusters en broeders die die week jarig waren. Een van hen mocht dan 
een lied kiezen dat ter afsluiting werd gezongen. 
Wij hopen, dat zingen ons dichter bij elkaar brengt en dat wij dit ook weer 
spoedig met elkaar samen in ons kerkgebouw kunnen doen. 
 
Taakgroep Vieren 
 
 

VAKANTIE 
Komende week van 12 september tot 19 september heb ik een week 
vrij. 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  

mailto:syldijkstra@outlook.com

