
 

 
ZONDAG 10 oktober 2021 

 
De kerkenraad groet u allen… 
Deze dienst is voorbereid door de taakgroep Vieren 
organist/pianist: mw. Diny Kotterer 
m.m.v.: mw. Hesselina Gelling en dhr. Hans Kiesewetter, 

zang en mw. Marjoke Berendsen, blokfluit 
   
COLLECTES  
De collecte voor de diaconie is voor Stichting Kruispost. Kruispost is 
vergelijkbaar met een huisartsenpraktijk. De grootste groep zorgvragers die 
bij de stichting terecht komt heeft geen verblijfsdocument. Oudezijds100 
biedt tijdelijke huisvesting met begeleiding van een maatschappelijk 
werker, die ondersteuning biedt op sociaal, praktisch, maatschappelijk, 
pastoraal en emotioneel gebied. ’Dit huis op de wallen, een toevlucht voor 
allen’ is al decennialang een begrip in Amsterdam,  Dominee Rolf Boiten, 
‘Toen wij in de jaren ’50 naar Amsterdam kwamen, wilden wij het 
Evangelie verstaanbaar maken, als een zaak die over alles gaat, het hele 
leven omvat en niet beperkt kan blijven tot gewoontes en tradities; het 
gaat om mensen…’. Deze opdracht wordt gedaan door: zorg op menselijke 
maat binnen de muren van tien panden in de Rosse buurt van Amsterdam. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jong Protestant. 

 
UIT DE GEMEENTE  
We wensen alle zieken thuis of elders alle goeds, kracht en zo mogelijk 
beterschap toe. 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 
➢ Het project van de diaconie: Hoop voor Albanië 
➢ 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 
Als u in de kerk bent, wordt er weer gecollecteerd bij de uitgangen.  
U kunt ook thuis een bijdrage overmaken. Dat kan via deze link: Bijdragen 
aan de collecte Als u APPOSTEL installeert op uw smartphone of tablet kunt 
u via deze app bijdragen. 
De colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen danken u voor uw gift! 

 
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 
Geeft u ook daarbij de ander de ruimte?  
 
 

 

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

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2118-Ontmoetingskerk-Heerhugowaard
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/organisatie_diaconie_projecten
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
https://site.skgcollect.nl/304/gift/formulier.html?id=3844
mailto:syldijkstra@outlook.com

