ZONDAG 12 december 2021

Derde zondag van de Advent
De kerkenraad groet u allen…
voorganger:
organist/pianist:
lector:

ds. Henco van Capelleveen
mw. Jeannette Zuidema
dhr. Hans Kiesewetter

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in Actie – Binnenlands diaconaat Op adem komen in jeugddorp De Glind.
In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten
in hun leven al té veel mee. In De Glind, ook wel het Jeugddorp genoemd,
vinden deze kinderen een veilig thuis. Ze wonen er in 28 gezinshuizen die
verspreid staan over het verder gewone dorp. Ze wonen bij een gewoon
gezin, waarvan de ouders een opleiding hebben om kwetsbare kinderen de
juiste verzorging en opvoeding te geven. Daarnaast krijgen ze
ondersteuning bij hun ontwikkeling en traumaherstel. Dat gebeurt door
heel gewone dingen als zwemles, naar school gaan en buiten spelen, maar
ook door speciale activiteiten waarbij ze werken aan zelfvertrouwen en
sociale vaardigheden: paardrijden, muziekles, schilderen en judo. Kerk in
Actie steunt het werk voor kinderen in de gezinshuizen in De Glind. Geef in
de collecte en steun het werk voor kwetsbare kinderen in Nederland.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Orgelfonds.

UITLEG BLOEMSCHIKKING DERDE ADVENT
Het nieuwe licht straalt steeds meer; Elisabeth en Maria zijn allebei
zwanger. Zij voelen zich gezegend.

De zonnestralen van de schikking zijn weer langer geworden. Er zijn
wilgenkatjes tussen de stralen geplaatst. Deze staan symbool voor goede
wil en moederschap.
Voor de opkomende zon liggen twee amaryllisbollen. Een begin van de
plant is reeds te zien. De bollen zijn zorgvuldig gewikkeld in het blad van
een schoenlappersplant. De betekenis van de amaryllis is o.a. vriendschap
en genegenheid. Is het dat wat Elisabeth en Maria voor elkaar voelden?
Op tafel is het doek vervangen voor roze. Dit als verwijzing naar de
groeiende vreugde.
De derde kaars is naar links geplaatst en mag nu branden.
(De bloemengroep plaatst altijd 5 kaarsen zodat op kerstochtend een vijfde
kaars aangestoken kan worden.)

UIT DE GEMEENTE
Dhr. Theo Wijnker, man van Marijke, heeft onlangs een operatie ondergaan
in het ziekenhuis in Alkmaar. Hij is weer thuis en herstelt verder.
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleegtehuis en hun
dierbaren alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag 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:
Klik op onderstaande afbeelding voor meer informatie.

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.
In de week van 20 december kunt u vanaf maandag t/m
donderdagmorgen mailen en bellen. Zie bericht hieronder.

Beste gemeenteleden,
Sinds de aanscherping van de coronamaatregelen dragen we weer een
mondkapje, reserveren we voor de dienst en nemen we de anderhalve
meter afstand in acht. Dit verloopt bijzonder goed en daar zijn we blij mee.
Fijn dat u zo goed meewerkt!
Jammer is dat veel activiteiten in De Brink na 17.00 uur voorlopig zijn
stilgelegd, maar we houden de hoop dat deze misschien in het nieuwe jaar
weer opgestart kunnen worden.
Gezien de nieuwe maatregelen is het moderamen onlangs bij elkaar
geweest. Dit met het oog op de komende kerstdiensten. Wat kan wel en is
verantwoord en wat niet? Het blijkt dat we de diensten veilig kunnen
organiseren; vandaar dat besloten is om diensten rond de Kerst op de
aangegeven tijden te handhaven.
Op 19 december start de Kerstzangdienst om 15.00 uur. Meer daarover
leest u in Op Weg en in deze Zondagsbrief. Let op: hiervoor mag u zich
aanmelden via Cobi Bergsma: 072 57 174 01.
Op kerstavond, 24 december, is er voor de kinderen (en ouders) vanaf
18.00 uur een tocht door de wijk, de zgn. Kerstchallenge met creatieve en
uitdagende opdrachten. Om 22.00 uur begint de kerstnachtdienst, op
kerstmorgen en op zondag 26 december beginnen de diensten om 10.00
uur.
Voor al deze diensten vragen we u om vooraf te reserveren via het
bovenstaande e-mailadres of de telefoonnummers. De beschikbare plekken
worden dan zo goed mogelijk verdeeld.
Ik wens u alvast fijne kerstdiensten!
Diny Kotterer

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 Zangdienstcommissie

Actie voor Albanië en Kenia
Met een goed gevoel denken we terug aan de fruitverkoop acties in onze
kerk (2015 -2019). In Op weg heeft u kunnen lezen dat we op zaterdag 11
december (van 10 tot 12 uur) en zondag 12 december (na de kerkdienst)
fruit verkopen en diverse soorten bloembollen in de foyer van de Brink.
De opbrengst is voor het Diaconale project in Albanië en een waterproject
van Samen voor Kenia.
Als u beide dagen niet in de gelegenheid bent om naar de Brink te komen,
dan kun u het ook bestellen (Zie kerkblad van december pagina 18 en 19)
De vitamines van het fruit verhogen uw weerstand en de bloembollen
brengen de vreugde in het voorjaar. Wij hopen u te ontmoeten aanstaand
weekend.
Alexander, Wies en Pieter

Inzamelingsactie DE-punten voor de voedselbank.
U kunt uw Douwe Egberts punten inleveren in de doos die in de blauwe
krat in de hal van De Brink staat. Lukt dat niet, dan kunt u ze ook
meenemen naar de inzamelingsactie op 17 of 18 december.
De voedselbank krijgt hiervoor pakken koffie om in de pakketten te doen.
Deze inzamelingsactie wordt elk jaar in de maand december gehouden.
Al vast onze dank.

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.

