Dienst van Schrift en Tafel
ZONDAG 14 november 2021
De kerkenraad groet u allen…
voorganger:
ds. Niels A. Gillebaard
organist/pianist: mw. Charlotte Hage
lector:
mw. Henny van Minnen

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Hoop voor Albanië – Het project van
de diaconie.
Regelmatig verzorgt HvA een transport naar Albanië. Zo ook dit voorjaar.
Een afgeladen trailer met 85m3 hulpgoederen staat klaar, daarin veel
ziekenhuis materiaal. De bestemming wordt Tirana, een stad van uitersten.
Loop je 200 meter weg van het magazijn van Hoop voor Albanië, dan zie je
schuren en bouwvallen met lekke daken, waar gezinnen in wonen. Geen
kachel, geen water, geen keuken, geen toilet, maar armoe en ellende. Alle
goederen worden gelost en in het depot van HvA opgeslagen. Het
ziekenhuis in Lushnje, een stad van ruim 80.000 inwoners in het zuidwesten
van Albanië, wacht al enkel jaren op materialen die zonet zijn gelost.
Waaronder bedden, incontinentie matrassen en andere
ziekenhuismaterialen. In de loop van de week is met kleine vrachtwagens
alles bezorgd bij het ziekenhuis van Lushnje. En wat waren ze er blij mee!
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Jeugd- en
Jongerenwerk.

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.
ACTIE KERKBALANS 2022: zie kerkblad Op Weg november, pagina 9

of klik op deze afbeelding voor meer informatie.

AGENDA
GEMEENTEAVOND
Op maandagavond 22 november a.s. bent u van harte welkom op de
gemeenteavond.
De begrotingen van het College van Diakenen en het College van

Kerkrentmeesters komen aan de orde. Bij de uitgang naar De Brink vindt u
de agenda van deze avond en een verkorte versie van de begrotingen mét
een toelichting. Op deze avond wordt u ook bijgepraat over de
ontwikkelingen aangaande het Stationswegcomplex.
De aanvang van deze avond is 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat de koffie
klaar.
U bent van harte welkom!
Diny Kotterer, voorzitter

ALGEMEEN
GEEF ELKAAR DE RUIMTE EN WEER RESERVEREN
Beste gemeenteleden,
Zoals u weet, zijn de coronamaatregelen onlangs opnieuw aangescherpt.
We volgen het advies vanuit de landelijke kerk en dat betekent dat een
mondkapje weer verplicht is bij het betreden van De Brink en de kerkzaal.
Verder is het dringend advies om zoveel mogelijk de anderhalve meter
afstand in acht te nemen. Voor het bijwonen van de dienst gaan we daarom
terug naar het maximale aantal van 45 bezoekers. We vragen u om vooraf
te reserveren via het bekende e-mailadres of onderstaande
telefoonnummers.
Vooralsnog handhaven we het koffiedrinken na de dienst, maar vragen u
wél zoveel mogelijk aan de koffietafel te blijven zitten én vooral elkaar de
ruimte te blijven geven. Als u loopt, mag u uw mondkapje op doen. Het kan
af als u zit. Nu maar hopen dat deze maatregelen niet al te lang gaan duren,
maar ondanks dat wens ik u fijne diensten toe!
Diny Kotterer
Reserveren via e-mail:
reserverenontmoetingskerkhhw@gmail.com (woensdag en donderdag)
Reserveren via de telefoon:
woensdag, donderdag en vrijdag van 09.00 - 09.30 uur en van 19.00 – 19.30
uur
Diny Kotterer
072 57 161 47
Marijke Wijnker
072 85 000 23

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

