
 

 
 
 

ZONDAG 21 november 2021 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: Dr. Bettine Siertsema  uit Amsterdam 
organist/pianist:  mw. Jeannette Zuidema 
lector: Mw. Anda de Vries 
  

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Kinderen van de Voedselbank – 
Kledingbonnenactie. 
In Heerhugowaard worden wekelijks voedselpakketten verstrekt aan 45 tot 
70 gezinnen die in financiële nood verkeren. 
Voor de kinderen van 0 tot 12 jaar uit die gezinnen, die in armoede 
opgroeien en voor wie tweedehandskleding de enige optie is, willen we 
samen met de andere kerken in Heerhugowaard kledingcadeaubonnen 
schenken zodat ook zij eens een nieuwe broek, trui of jas kunnen laten zien 
op school. De bonnen kunnen worden besteed bij een kledingzaak in 
Middenwaard, en kunnen alleen worden gebruikt voor kinderkleding. De 
afgelopen jaren werd deze bon erg gewaardeerd.  
Met uw financiële bijdrage hopen we een bon ter waarde van 50-70 euro te 
kunnen geven. Denkt u ook nog om  de cadeaukaart van de Postcodeloterij? 
 

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

 
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 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2118-Ontmoetingskerk-Heerhugowaard


 

➢ 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. 

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
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


 

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 

 
De filmavond van 26 november gaat omdat de Brink 3 weken 
gesloten is wegens coronamaatregelen niet door!!  

 
De aangekondigde 
High tea op 28 
november gaat niet 
door. In plaats 
daarvan kunt een 
High tea thuis 
bestellen  
Zie poster hiernaast 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
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  

 

 
 

 
 
 

mailto:reserverenontmoetingskerkhhw@gmail.com/

