ZONDAG 24 oktober 2021

De kerkenraad groet u allen…
voorganger:
Ds. F.F. Omta
organist/pianist: mw. Leni Brinkman
Lector: dhr. Hans Kiesewetter
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Hoop voor Albanië. Gehandicapt in Albanië
Als je in Albanië gehandicapt bent, hoor je er eigenlijk niet bij. Veel
gehandicapten komen hun huis amper uit, leren niks en kunnen maar
heel af en toe lekker spelen of plezier maken. Help the Life, een
Albanese stichting, zorgt wel voor deze mensen, groot en klein. Ze
willen gehandicapten een betere toekomst geven. Help the Life heeft
nu ongeveer 25 verstandelijk gehandicapte in de dagopvang. Ook bij
gezinnen thuis geven ze hulp en wordt de mensen geleerd om voor
zichzelf te kunnen zorgen.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Pastoraal
werk.
UIT DE GEMEENTE
Mw. Blauw-Korver is vanuit het ziekenhuis in Alkmaar overgegaan
naar Revalidatiecentrum Magentazorg in Alkmaar voorheen de
Lauwershof, Jupiterstraat 10 , 1829 CA Oudorp.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 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!

ALGEMEEN
GEDACHTENISZONDAG
Op 7 november 2021 gedenken we
de gemeenteleden van wie we in het
voorgaande jaar afscheid moesten
nemen. Net als andere jaren zijn er in
de Ontmoetingskerk twee diensten
om een kaars aan te steken en te gedenken.
Er is echter een verschil, want dit jaar zijn beide diensten bedoeld voor
nabestaanden.
Hiervoor is gekozen omdat het aantal overledenen dit jaar groot is. Als,
naast de nabestaanden van de overledenen, ook gemeenteleden en
anderen naar de kerkdiensten zouden komen, is er ruimtegebrek. Dit komt
in conflict met het advies, i.v.m. corona, om elkaar nog steeds ruimte te
geven.

Tóch kunt ook u naar de kerk komen deze zondag, u bent namelijk van
harte welkom tussen 15.30 en 17.00 uur. Er is geen kerkdienst, maar er
klinkt muziek en u kunt een kaarsje aansteken, stil zijn, gedenken… Zo staan
we stil bij wie onze dierbaren waren, wat zij hebben betekend en houden
we de herinnering aan hen levend.
Taakgroep Vieren
en kerkenraad.

KERKRIJDEN
Nu het kerkrijden weer is gestart, zijn we dringend op zoek naar enkele
nieuwe chauffeurs, die bereid zijn af en toe een aantal oudere kerkgangers
mee te nemen naar de dienst.
Bent u geïnteresseerd, dan kunt u contact opnemen met:
dhr. Th. Talsma, tel. 072-5713387.

DE KERKDIENSTEN
Beste gemeenteleden,
Vanwege de versoepelingen van de coronamaatregelen is vanaf zondag 26
september het houden van de anderhalve meter afstand vervallen. Dit
betekent dat iedereen van harte welkom is in de dienst en dat u zich niet
van tevoren hoeft aan te melden. Houdt u wel voldoende afstand?

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?

Van 15-29 januari doet onze gemeente mee aan de Actie Kerkbalans 2022.
Tijdens deze actieperiode zullen we u als kerkleden om een financiële
bijdrage vragen, zodat we ook in 2022 kunnen doen waar we als kerk voor
staan. Ook deze keer bestaat weer de mogelijkheid om digitaal mee te doen
met de Actie Kerkbalans. Als u dit vorig jaar ook deed, hoeft u niets te doen,
u doet in 2022 automatisch mee. De reacties van degenen die vanaf januari
2021 op deze manier meededen waren erg positief en het scheelt ons als
college heel veel handwerk als u digitaal toezegt. Doet u deze keer ook
mee? Stuur dan een e-mail naar: cvkakbpghhw@gmail.com en laat het ons
uiterlijk 14 december a.s. weten.
In de e-mail graag vermelden:
• dat u vanaf 2022 digitaal wilt toezeggen aan de Actie Kerkbalans
• uw naam en huisadres
• het mailadres waar u berichten van de kerk wilt ontvangen.
U ontvangt dan in de loop van januari 2022 een e-mail waarin u wordt
uitgenodigd om het digitale toezeggingsformulier voor de Actie Kerkbalans
2022 in te vullen. In de e-mail leest u wat er verder van u wordt verwacht.
Met vriendelijke groet,
namens het College van Kerkrentmeesters
Pieter Jacob Olie
Coördinator Actie Kerkbalans

