
 

 
 

ZONDAG 28 november 2021 

Eerste zondag van de Advent 
Thema van de dienst: ‘Echt wel!’ 
 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: ds. Niels A. Gillebaard 
organist/pianist:  mw. Diny Kotterer 
m.m.v.: Debora en Bianca Molenaar, de 

Kindernevendienst en de Werkgroep Nieuwe 
Diensten 

  

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor: Werelddiaconaat – Moldavië. In het 
arme Moldavië worden veel kinderen aan hun lot overgelaten. Hun ouders 
werken in het buitenland om geld te verdienen of hebben troost gezocht in 
alcohol. Kinderen groeien op zonder de zorg en liefde die ze nodig hebben. 
Ze maken hun school niet af en lopen risico slachtoffer te worden van 
geweld en misbruik. Kerken en Youth for Christ Moldavië willen dat 
voorkomen. Zij bieden naschoolse opvang in dagcentra van kerken. Hier 
krijgen kinderen volop aandacht, een gezonde maaltijd en hulp bij hun 
huiswerk. Goed opgeleide vrijwilligers vangen hen op en organiseren sport- 
en spelactiviteiten. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is 
om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring voor het 
leven.  
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Eredienst. 

 
 
 
 



 

UITLEG BLOEMSCHIKKING EERSTE ADVENT 
In de lezingen tijdens advent staat licht centraal.  
De schikking volgt elke week de lezingen. 
We zien in het begin dat  het “licht” van de schikking nog bescheiden is 
maar met Kerst zal “de zon” in volle glorie stralen.  
 
Deze week gaat het verhaal over de aankondiging van een nieuwe tijd. De 
opkomende zon is nog maar klein. 
We gebruikten voor de stralen gele tinten van gedroogde grassen. 
Voor de schikking ligt een in wol gewikkelde verpakte vrucht (ingeweven als 
een mantel) veilig en beschermd. Het moet nog tot bloei komen. 

 
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 
➢ 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 december, pag.15  
of klik op onderstaande afbeelding voor meer informatie. U heeft tot 
uiterlijk 14 december de tijd om aan te geven dat u voortaan digitaal 
met de Actie Kerkbalans wilt meedoen. Het scheelt ons veel werk als 
u op die manier bijdraagt.  
 

 
 

ALGEMEEN 
RESERVEREN KERKDIENST 

Momenteel kunnen we, vanwege de regels rond COVID-19, maximaal 45 
personen welkom heten in de kerkruimte.  
Reserveren via e-mail op woensdag en donderdag: 
reserverenontmoetingskerkhhw@gmail.com 
Reserveren via de telefoon op woensdag, donderdag en vrijdag  
van  09.00 - 09.30 uur en van 19.00 – 19.30 uur bij: 
Diny Kotterer              072 57 161 47 of 
Marijke Wijnker         072 85 000 23  
Vooralsnog handhaven we het koffiedrinken na de dienst, maar we vragen 
u wél op 1,5 meter afstand van elkaar plaats te nemen en zoveel mogelijk 
aan de koffietafel te blijven zitten. Als u loopt, mag u uw mondkapje op 
doen. Het kan af als u zit. Probeer drukte in de garderobe te vermijden.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Het verhaal voor de kinderen op deze eerste zondag van de Advent 
staat in Lucas 1: 5-25, Zacharias in de tempel. 

 
 
 
 
 
 

Algemene Verordening Gegevensbescherming 
Van de kerkdiensten worden beeld- en geluidsopnames gemaakt en uitgezonden 
via Kerkdienstgemist.nl. Personen worden op afstand in beeld gebracht. Als u dit 
niet wilt, raden we u aan rechts van de hoofdingang in de buurt van de koster te 
gaan zitten.  

 

 


