GEDACHTENISZONDAG
ZONDAG 7 november 2021
De kerkenraad groet u allen…
voorganger:
ds. Henco van Capelleveen en
ds. Niels A. Gillebaard
organist/pianist: mw. Ina Terpstra
m.m.v.:
Cantorij o.l.v. mw. Coby Moens
lector:
I- mw. Janneke Kiesewetter
II - mw. Anneriek Uchibori

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie – Zending – Opstaan
tegen geweld en onrecht in Guatemala. Kerk in Actie ondersteunt het werk
van Cedepca, het evangelisch centrum voor pastorale studies in Centraal
Amerika. Ieder jaar volgen meer dan 700 vrouwen de cursussen en
workshops van Cedepca. Het verandert hun leven en maakt hen weerbaar.
Ze leren hoe ze hun zelfvertrouwen kunnen vergroten en hun conflicten
kunnen oplossen zonder iemand te beschadigen. Ze begrijpen meer over
communicatie en leren stereotypen, vooroordelen en discriminatie
herkennen. Ze leren welke rechten ze hebben en hoe ze gelijkwaardig
kunnen leven met respect voor verschillen. Aura durfde haar man geen
toestemming te vragen om naar bijeenkomsten van Cedepca te gaan. Hij
dreigde haar te slaan. Maar na een tijdje leerde ze dat dit geen goede
relatie is, maar een lijdensweg. Ze wilde vooruit komen, met of zonder hem.
Aura vertelt: “Bij Cedepca leerde ik om mijn angst van me af te werpen.
Ook mijn man is veranderd. Hij begrijpt nu dat een relatie bestaat uit vrede,
liefde en begrip.” Veel vrouwen die de cursussen volgen, zetten hun kennis
weer in als vrijwilliger. Vijftig vrouwen werken vrijwillig als begeleider bij
Cedepca. Werkt u mee aan een kerk die opstaat tegen onrecht en geweld?

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Algemeen
kerkenwerk.

UITLEG EN SYMBOLIEK SCHIKKING
Het evangelie van Mattheüs beschrijft hoe Jezus op de berg lesgeeft aan de
leerlingen.
Het gaat over de 8 zaligsprekingen.
Jezus maakt duidelijk dat mensen die het moeilijk hebben en lijden om
Christus, beloont zullen worden. ‘Want hun is het Rijk der hemelen’.
Om de witte bol is daarom een 8-hoekige rand te zien, bekleed met het
groen van de conifeer. De conifeer wordt ook wel levensboom genoemd
omdat de boom nooit z’n blad verliest maar altijd vol leven is.
Het getal acht is de som van zeven plus één, het voltooide én het nieuwe
begin; zoals de achtste dag ook de dag van de opstanding is: het getal van
het nieuwe begin.
Groen is de kleur van het nieuwe begin, de nieuwe hemel en nieuwe aarde.
Wit is de kleur van het hemelse licht; de rand van witte bloemen
vertegenwoordigt Gods liefde voor de wereld en Zijn plan voor een nieuw
koninkrijk.
In het centrum van de bol wordt verbeeld wat Johannes aanschouwde in
een visioen over die nieuwe hemel: een veelvoud van bloemen, alsof ze
juichen en loven rondom een bijzondere bloem.
Die bloem vertegenwoordigt de Heer die tegen Johannes zegt:
‘Dat zijn degenen die komen uit de grote verdrukking, die hun gewaden
hebben witgewassen..…’
Het zijn Gods kinderen die Hem zullen zien zoals Hij is!

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

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.
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of klik op deze afbeelding voor meer informatie.

AGENDA
MEET & GREET IKK VERGUTAS
Helaas heeft het Vergutas bestuur vanwege de stijgende Coronacijfers en het
ook dringender toepassen van de 1,5 meter, moeten besluiten om het
geplande concert, op woensdag 10 november 2021, alsnog af te gelasten.

ALGEMEEN
GEEF ELKAAR DE RUIMTE
De ventilatie in de kerk is niet optimaal, we kunnen alleen de deuren en
enkele raampjes open zetten. Over meer structurele oplossingen wordt
nagedacht.
Wat in ieder geval wél 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 rekenen op uw medewerking en hopen dat we de diensten en het
koffiedrinken erna, met ruimte voor iedereen, kunnen blijven voorzetten.

Onlangs hebben de deelnemers van de Postcodeloterij een cadeaukaart ter
waarde van € 12,50 ontvangen, die bij de Albert Heijn besteed kan worden
voor aankoop van duurzame levensmiddelen.
Wanneer u deze kaart niet gebruikt, gooi deze € 12,50 dan niet in de
prullenbak, maar schenk de kaart aan de Voedselbank.
Let op: Als u uw kaart wilt doneren, dient u hem wel eerst te activeren, dit
kan tot en met 21 november! De geactiveerde kaart is geldig tot en met
zondag 5 december 2021 (In de winkels zijn de schapkaartjes vanaf 22
november niet meer zichtbaar).
U kunt uw cadeaukaart in de brievenbus van De Brink, Middenweg 168
doen of deponeren in de krat voor de Voedselbank, die elke zondagmorgen
in de hal van De Brink staat.
De diaconie.

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

