
 

 
 

ZONDAG 31 oktober 2021 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: Ds. Jacob Meinders, Midwoud 
organist/pianist:  mw. Diny Kotterer 
lector: mw. Hilly Tanja 
  

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Algemeen diaconaal werk.  Bij 
diaconaat gaat het om het helpen van mensen die door ziekte of handicap 
in een isolement geraakt zijn, die gevangen zijn in armoede of schulden, die 
in maatschappelijk opzicht het hoofd niet meer boven water kunnen 
houden en de hand op moeten houden, die dak- of thuisloos zijn. Geen 
aandacht of hulp omdat de ander zo aardig is of omdat wij voor hem of 
haar sympathieke gevoelens hebben, maar liefde ook als dit niet het geval 
is. Dat vraagt bereidheid om telkens weer gevoelsmatige drempels te 
overwinnen. 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Missionair 
gemeente zijn. 
 

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 
➢ Aanvragen gemeentelied: 06 144 06 084 of syldijkstra@outlook.com 
➢ 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 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2118-Ontmoetingskerk-Heerhugowaard
mailto:syldijkstra@outlook.com
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


 

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. Handleiding: installatie appostel 
De colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen danken u voor uw gift! 
 
COLLECTEBONNEN BESTELLEN 
De collectebonnen kunt u bestellen via de website.  
Heeft u deze mogelijkheid niet, dan kunt u contact opnemen met  
dhr. G. Alders, tel. 06 814 412 48. 
 

ACTIE KERKBALANS 2022: zie kerkblad Op Weg november, pagina 9  
of klik op deze afbeelding voor meer informatie. 

 
 

AGENDA 
GEDACHTENISZONDAG  
Volgende week gedenken we in twee kerkdiensten de gemeenteleden van 
wie we in het voorgaande jaar afscheid moesten nemen. Er is echter een 
verschil met voorgaande jaren, want dit jaar zijn beide diensten bedoeld 
voor nabestaanden. Zij hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen.  
 
Tóch kunt ook ú naar de kerk komen deze zondag, u bent 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. 

https://site.skgcollect.nl/304/gift/formulier.html?id=3844
https://site.skgcollect.nl/304/gift/formulier.html?id=3844
https://www.skggouda.nl/storage/app/media/documenten/handleiding_installatie_appostel.pdf
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/organisatie_kerkrentmeesters_financien_en_webshop


 

DIENST VAN SCHRIFT EN TAFEL 
In de dienst van 14 november a.s. zal het Avondmaal worden gevierd. 
Helaas is het in de huidige omstandigheden nog niet mogelijk om dit op de 
vertrouwde manier, waarbij iedereen kan deelnemen, te doen. We hopen, 
dat dit een volgend keer weer mogelijk is. 

 
NIEUWS VAN DE KOOKGROEP 
Wat zijn we ontzettend blij dat we u weer kunnen uitnodigen voor een 
maaltijd in De Brink. Het is door de Coronacrisis al bijna twee jaar geleden, 
maar nu is het zover. Wij kunnen bijna niet wachten! We zijn natuurlijk nog 
steeds voorzichtig en doen het daarom iets anders. We organiseren twee 
avonden waar zich maximaal 40 gasten voor kunnen opgeven. Melden zich 
voor de eerste avond meer mensen aan, dan kunnen we in overleg 
doorschuiven naar de tweede avond. De maaltijden worden gehouden op  
5 en 12 november. Het menu is op beide avonden hetzelfde. De 
aanvangstijd is zoals u gewend bent: zaal open om 18.00 uur, we gaan eten 
om 18.30 uur. 
U kunt u na de dienst opgeven middels de inschrijflijsten of bellen met één 
van de onderstaande nummers: 

Rita Nieuwdorp     06 114 46 959 
Jitske Huitema        06 292 22 212 
Ineke de Boer        06 241 34 553  

 
Vriendelijke groet,  
de Kookgroep 

 
ALGEMEEN 
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 57 133 87. 
 
 
 



 

NAMENS DE KERKENRAAD 

 
Beste gemeenteleden, 
Sinds de versoepelingen van de coronamaatregelen van eind 
september is iedereen van harte welkom in de dienst. Het is mooi dat 
er weer veel mensen naar de kerk kunnen komen, maar tegelijkertijd 
ontstaat soms het gevoel in hoeverre het verantwoord is. Mensen 
zitten dicht bij elkaar, terwijl er nog genoeg stoelen onbezet zijn.  
De ventilatie in de kerk is niet optimaal, we kunnen alleen de deuren 
en enkele raampjes openzetten. Over meer structurele oplossingen 
wordt nagedacht.  
Wat in ieder geval wél al beter kan, is het ruimte geven aan elkaar. 
Probeer een plaats in de kerk te vinden waar u op afstand van een 
ander kunt zitten. De kerkzaal is daarvoor ruim genoeg. Uiteraard 
geldt dit niet voor huisgenoten. Na de dienst kunt u elkaar bij de 
koffie spreken in de goed geventileerde zaal van De Brink.  
We rekening op uw medewerking en hopen dat we de diensten en 
het koffiedrinken erna, met ruimte voor iedereen, kunnen blijven 
voorzetten.  
 

Met vriendelijke groet, 
Diny Kotterer 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 


