
 

 
ZONDAG 19 september 2021 
Startzondag 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: ds. Niels A. Gillebaard 
organist/pianist:  mw. Diny Kotterer 
m.m.v.: Elma Bandstra, Ineke de Boer, Piet Dekker, 

Hesselina Gelling, Hans Kiesewetter, Jeannette 
Klercq, Marjan de Lange, Henk Pol en Anneke 
Roeling  

lector: Debora Molenaar 

 
COLLECTES  
De collecte voor de diaconie is voor Hoop voor Albanië. 
Diaken Alexander Obbink schrijft verderop in deze Zondagsbrief een 
toelichting op dit collectedoel.  
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Algemeen 
kerkenwerk. 

 
UIT DE GEMEENTE  
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 

 
 

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


 

MEEDOEN AAN DE COLLECTES 
Als u in de kerk bent, staan bij de uitgang collecteschalen. Wilt u thuis een 
bijdrage overmaken? Dat kan via deze link: Bijdragen aan de collecte 
U kunt ook APPOSTEL downloaden op uw smartphone of tablet en via deze 
app bijdragen. 
De colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen danken u voor uw gift! 

 
ALGEMEEN 
CORONAMAATREGELEN 
De kerkenraad laat u binnenkort via de Zondagsbrief en de website weten 
hoe we als Ontmoetingskerk de meest actuele regels rond corona zullen 
gaan hanteren.  

 
PETITIE AMNESTY INTERNATIONAL 
Volgende week, 26 september, is de laatste dag van de vredesweek. Dan is 
de diaconale collecte voor Kerk in Actie met als thema ‘Vredeswerk 
Israël/Palestina, Joodse en Palestijnse kinderen spelen samen.’ 
Om praktische redenen vragen we u nu al om een petitie te ondertekenen. 
De werkgroep Heerhugowaard – Koggenland van Amnesty International zet 
zich al vele jaren in voor de zaak van de Palestijnse hamlets (gehuchten of 
nederzettingen) HADIDIYA en HUMSA die in de Jordaan Vallei in de door 
Israël bezette gebieden zijn gevestigd. De bewoners van deze 
nederzettingen, die hier al woonden lang voor de bezetting van de Jordaan 
Vallei door de Israëliërs, worden door de Israëliërs stelselmatig getreiterd 
en gedwarsboomd met als doel hen ertoe te bewegen het gebied te 
verlaten. Zo mogen er onder andere geen permanente gebouwen worden 
neergezet en dus zijn de bewoners genoodzaakt in tenten en hutten te 
wonen. Zelfs een uitspraak van het Hooggerechtshof hierover wordt 
stelselmatig genegeerd. 
Vandaag kunt u alvast met de pen bijdragen aan de protesten hiertegen. 
Wilt u liever zelf een brief sturen, dan kunt u op de website van de kerk en 
van onze Amnestygroep www.amnestyheerhugowaard.nl een conceptbrief 
downloaden. 
 
 
 

https://site.skgcollect.nl/304/gift/formulier.html?id=3844
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/overige_dagen_extern
file:///Z:/Langelaar-data/Downloads/www.amnestyheerhugowaard.nl


 

‘HOOP VOOR ALBANIË’ is tot eind 2021 het project van de diaconie. 
Stichting Hoop voor Albanië zet zich al meer dan twintig jaar in voor het 
welzijn van de inwoners van dit land. De inzet is om lokale humanitaire 
projecten te stimuleren en te ondersteunen. Hoop voor Albanië werkt 
hierin altijd samen met lokale stichtingen en kerken. Op die manier 
probeert zij de allerarmsten, gehandicapten, weduwen en wezen een 
nieuwe toekomst te geven. Een aantal van de projecten zijn: 
• Seed of Hope 
Op een berghelling bij Tirana wonen ongeveer 3000 mensen. Vaak arm, 
geïsoleerd, op de vlucht en zonder werk. Ze wonen in slechte huisjes met 
geen tot weinig voorzieningen en gaan kinderen vaak niet naar school. Seed 
of Hope geeft 500 kinderen twee keer per week een warme maaltijd en ze 
organiseren regelmatig kinderactiviteiten. 
 • Vila Kenedi 
Met hulp is jaren geleden een bejaardenhuis gebouwd in de stad Korca. Dit 
is het enige bejaardenhuis/verzorgingshuis in de omgeving en worden er 30 
bejaarden opgevangen.  Dat is eigenlijk al meer dan waar het huis op is 
berekend. Bejaarden die niet kunnen worden opgenomen, omdat er te 
weinig plek is, worden thuis verzorgd. Elke dag rijdt een chauffeur met 
busje bij de ouderen langs om was op te halen en een warme maaltijd te 
brengen. Wanneer dat nodig is worden de ouderen heen en weer gebracht 
naar de dokter of apotheek. Deze vorm van zorg heeft uitbreiding nodig.  
• In een kleine kliniek, vlakbij het bejaardenhuis vertrekken de 
verpleegkundigen en fysiotherapeuten naar de ouderen om hen thuis 
therapie te geven en te verzorgen. Om de thuissituatie te verbeteren zijn er 
hulpmiddelen nodig zoals postoelen en hoog-laag bedden met een goed 
matras. En zo zijn er nog veel meer projecten die Stichting Hoop voor 
Albanië ondersteunt. Op de website en of Facebook staat informatie en 
filmpjes die een goed beeld geven van hun activiteiten 
De aankomende maanden zal de diaconie het fantastische werk van 
Stichting Hoop voor Albanië ondersteunen en met diverse activiteiten uw 
aandacht en hulp vragen. Op deze startzondag biedt de diaconie u een 
heerlijk stukje taart aan. Uw vrijwillige bijdrage kunt u in de daarvoor 
bedoelde bus doen. Alvast bedankt! 
Namens de diaconie,  
Alexander Obbink, Diaken voor de jeugd en projecten 



 

UITLEG LITURGISCH BLOEMSTUK: “Van U is de toekomst.” 
Het heden is op dit ogenblik onzeker, voor het gevoel rommelig en niet 
altijd even makkelijk. We weten soms niet wat we eraan hebben.  
Het eerste bloemstuk is als het leven nu: rommelig, er zitten gevaarlijke 
stekels in en staat in een bakje met barsten en stukjes eraf. Is dit het nou, 
hoort het zo? Maar in het Onze Vader zeggen we: “Van U is het Koninkrijk 
(lees voor nu: De toekomst)”. De weg ernaartoe is misschien niet makkelijk 
(vol stenen en hobbels) maar we weten; verderop mogen we ons in de 
toekomst verheugen op Gods koninkrijk. We zien dat uitgebeeld in een 
mooi geordend stuk, zonder gevaarlijke stekels, maar met een mooie bloem 
in het midden die God de Vader symboliseert. 

 
GEMEENTELIED 
Na de mededelingen en voordat ‘Onze hulp’ wordt uitgesproken, zingen we 
met elkaar een lied dat door een gemeentelid is aangedragen. Dierbare 
liederen van en voor elkaar zingen is een manier om het gemeentegevoel te 
versterken. Ook u kunt een lied aanvragen. Wilt u erbij vermelden waarom 
u juist dit lied kiest? U kunt dit doorgeven aan ouderling-pastoraat 
mw. Sylvia Dijkstra via 06 144 06 084 of syldijkstra@outlook.com 
Taakgroep Vieren 

 
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. 
 

RESERVEREN KERKDIENST 
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 

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

