
 

 
 

ZONDAG 19 december 2021  

Vierde zondag van de Advent 

De kerkenraad groet u allen… 
Dienst om 10.00 uur: 

voorganger: ds. Peter Verhoeff uit Alkmaar 

organist/pianist:  mw. Diny Kotterer 

lector: mw. Wies Spil 

  

Zangdienst om 15.00 uur: hiervoor kan niet meer worden 

gereserveerd. U kunt de dienst bijwonen via kerkdienstgemist.nl 

voorganger: ds. Koos Staat uit Andijk 

organist mw. Ina Terpstra 

m.m.v.: The Terples uit Heerhugowaard 

 
COLLECTES 
De collecte voor de diaconie is voor Werelddiaconaat – Slowakije - Hart 
voor Roma. Overal in Europa wonen Roma, velen kijken op hen neer, de 
relatief kleine kerk in Slowakije wil er voor deze kwetsbare mensen zijn en 
hen helpen een menswaardig bestaan op te bouwen. Om de kerk hierin te 
ondersteunen, hebben we een fonds opgezet. Hiermee worden lokale 
gemeenten in staat gesteld om de Roma bevolking te helpen in hun 
dagelijkse levensonderhoud. In Felsövály is een gebouw aangekocht om een 
plek te hebben waar Roma elkaar kunnen ontmoeten. Dit Roma-centrum 
moet gerenoveerd en ingericht worden. Er zijn plannen om er een 
dagopvang voor de zeer kwetsbare tienermoeders te starten en hen zo een 
veilige omgeving te bieden. 
 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Jong Protestant. 

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


 

UITLEG BLOEMSCHIKKING VIERDE ADVENT 
Deze week lopen de lezingen van de predikant en van de kindernevendienst 
wat door elkaar maar we konden er toch een mooi geheel van maken.  
De lezing van vandaag, Prediker 9: 7-12 en Lucas 7: 11-17 gaan erover dat je 
blij mag zijn met wat je hebt, je mag ervan genieten. 
De lezing bij de kindernevendienst, Lucas 1: 57-80 gaat over Zacharias die 
zich in de tempel verheugt over de geboorte van zijn zoon Johannes. Ook hij 
zal genoten hebben van deze gebeurtenis. 
In het bloemstuk zien we die blijdschap en de lofzang van Zacharias terug in 
de viooltjes die voor de opkomende zon/het groeiende licht staan. Bij viool 
denk je immers meteen aan muziek en vreugde. 
De dankbaarheid en het mogen genieten uit de lezing van Prediker komen 
terug in de zon. We hebben er korenaren aan toegevoegd. Wij zijn blij en 
dankbaar voor ons dagelijks brood en alle mooie dingen om ons heen. Ook 
verheugen we ons in het licht dat steeds groter wordt. 
De vierde kaars is naar links gezet. Vier kaarsen mogen nu branden. 

 
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 

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
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


 

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.  

 
 
DIENSTEN MET KERST 
 
Beste gemeenteleden,  
 
Vrijdagmiddag jl. is, met de meest recente coronamaatregelen in 
gedachten, een nieuw advies van de landelijke kerk bekend geworden.  
Het advies betreft o.a. de diensten na 17.00 uur op kerstavond.  
Hierop aansluitend hebben we besloten dat de diensten op kerstavond 
alleen online te volgen zal zijn. De eerder aangekondigde Kerstchallenge 
gaat niet door, wie weet volgend jaar wél. Daarvoor in de plaats gaat om 
18.00 uur ds. Niels voor bij het kinderkerstfeest, er worden toepasselijke 
filmpjes getoond en we luisteren naar het kerstverhaal. Zegt het voort! 
De kerstnachtdienst van 22.00 uur vervalt. Maar… om 20.00 uur (of zo u 
wilt later) kunt u via kerkdienstgemist.nl de geplande kerstnachtdienst 
online volgen. Er is zang, muziek van orgel en fluit en ds. Niels A. Gillebaard 
gaat voor. Ook voor deze viering kunt u dus niet reserveren. 
De diensten om 10.00 uur op Kerstmorgen en Tweede Kerstdag laten we, 
binnen de geldende basisregels, doorgaan.  
Met dien verstande dat we, net als anders, 45 mensen toe kunnen laten.   
 

Ik wens u, ondanks de beperkingen, mede namens de kerkenraad, 
alvast fijne kerstdiensten!  
Diny Kotterer 

https://kerkdienstgemist.nl/stations/2118-Ontmoetingskerk-Heerhugowaard
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/organisatie_kerkrentmeesters_financien_en_webshop


 

RESERVEREN KERKDIENST 

We kunnen 45 personen welkom heten in de kerkruimte.  
Voor de diensten op Eerste en Tweede Kerstdag kunt u reserveren door 
vanaf maandagmorgen t/m donderdagmorgen te mailen naar:  
reserverenontmoetingskerkhhw@gmail.com 
of te bellen van 09.00 - 09.30 uur en van 19.00 – 19.30 uur met:   
Diny Kotterer              072 57 161 47 of 
Marijke Wijnker         072 85 000 23  
 
Bij het koffiedrinken na de dienst, vragen we u 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.  
 

 
AGENDA 
WILT U KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEVEN VAN 26 DECEMBER EN  
2 JANUARI UITERLIJK OP WOENSDAG 22 EN 29 DECEMBER OM 19.00 UUR 
MAILEN NAAR: drukwerkpghhw@gmail.com?  

 
 
 
 
 
 
 

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.  

 

mailto:reserverenontmoetingskerkhhw@gmail.com?subject=Reserveren%20kerkdienst
mailto:drukwerkpghhw@gmail.com

