
 

 
 

ZONDAG 5 december 2021 

Tweede zondag van de Advent 
 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: ds. Henco van Capelleveen 
organist/pianist:  mw. Ina Terpstra 
lector: mw. Janneke Kiesewetter 
m.m.v.: de Cantorij o.l.v. mw. Coby Moens 
  
  

COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor: Kerk in Actie – Zending – Opvang en 
scholing van kwetsbare kinderen in Rwanda. Kent u mensen die met hiv 
besmet zijn? Stel dat u zelf besmet zou zijn, zou u het dan vertellen aan uw 
vrienden, uw buren? Stel dat je als kind besmet bent geraakt bij je geboorte 
via je moeder? Kinderen in Rwanda hebben daarmee te maken. Tegen de 
tijd dat ze te horen krijgen dat ze met hiv besmet zijn, zijn hun ouders soms 
al overleden aan aids en groeien ze op bij familieleden, bijvoorbeeld hun 
oma. Als kinderen horen dat ze hiv hebben, stort hun wereld in: Hussein 
werd boos, zag het leven niet meer zitten, wilde niet meer naar school. 
Tegenwoordig kan ook Hussein in Rwanda een zorgverzekering en 
medicijnen krijgen. Maar dat is natuurlijk zwaar spul, dat je moet innemen 
met genoeg goede voeding. Dat is voor arme mensen nogal eens een 
probleem.  
Nu kan hij ieder weekend met lotgenoten bij elkaar komen. Hij krijgt steun 
om zijn opleiding af te maken. Hij heeft leren omgaan met zijn ziekte en 
staat weer positiever in het leven. Zijn moeder krijgt hulp om haar gezin van 
goede voeding te voorzien.  
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Algemeen 
kerkenwerk 



 

UITLEG BLOEMSCHIKKING TWEEDE ADVENT 
Het verhaal van deze 2e adventszondag vertelt over de taak van Johannes, 
het dopen van mensen, het dopen van Jezus.  
De opkomende zon is iets groter geworden.  
Er zijn meer stralen geplaatst en de stralen zijn ook iets langer.  
Voor de schikking hebben we de doopschelp geplaatst die voorheen hier in 
de kerk werd gebruik. Hierin is wat water met daarin een brandend 
drijfkaarsje.  
Dopen met het licht. 
De tweede kaars is naar links gezet zodat er twee kaarsen mogen branden. 
 
(De bloemengroep plaatst altijd 5 kaarsen zodat op kerstochtend een vijfde 
kaars aangestoken kan worden.) 

 
 
UIT DE GEMEENTE 
Mila Schraa, dochter van Marjolein, is afgelopen week in het VU mc in 
Amsterdam geopereerd. Zij heeft twee gehoor implantaten gekregen. Nu is 
zij weer thuis om te herstellen van de ingreep en daarna een begin te 
maken met ‘leren horen’.   
Dhr. Cees Kraaij, is na maanden verblijf in het ziekenhuis en het 
verpleeghuis de Lauwershof, weer thuis. 
 
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 
 

 

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

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
mailto:reserverenontmoetingskerkhhw@gmail.com?subject=Reserveren%20kerkdienst
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/organisatie_kerkrentmeesters_financien_en_webshop


 

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.  

 
 
TIJDSTIP KERSTZANGDIENST OP 19 DECEMBER GEWIJZIGD 
In verband met de coronamaatregelen is de aanvangstijd van de 
Kerstzangdienst verplaatst van 18.50 uur naar 15.00 uur.  
Verder blijft alles het zelfde. 
Wilt u er alstublieft rekening mee houden, dat een mondkapje verplicht is. 
 
Voor deze zangdienst kunt u zich aanmelden/reserveren bij:  
Cobi Bergsma, tel. 072 57 17401  
 
Fijn als u het wil doorgeven aan anderen. 
 
De Zangdienst commissie  

 
 
 
 
 
 

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.  

 

 


