
 

 
 

Vrijdag 24 december 2021 

Kerstnachtdienst 
voorganger: ds. Niels A. Gillebaard 
organist/pianist:  mw. Diny Kotterer 
M.m.v.: Anneke Roeling, Hans Kiesewetter, Marjan de Lange, Henk 
Pol en Maurits Visser 
 

COLLECTES 
24 december 2021 

De collecte voor de diaconie is voor Kerk in actie – Geef licht aan 
Vluchtelingenkinderen in Griekenland. Nog elke dag zijn er miljoenen 
mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen komt uit 
landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. 
Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, 
Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht hen vanwege lange 
procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk in Actie ondersteunt drie 
organisaties die hen opvangen en begeleiden en kleding, voedsel, zorg en 
onderwijs aan de kinderen geven. Kerk in Actie werkt samen met Borderline 
op Lesbos, en met Synyparxis en Apostoli, twee projecten van de Grieks-
Orthodoxe kerk, op het Griekse vasteland. De tweede collecte is bestemd 
voor de kerk met als doel Algemeen kerkenwerk. 

 
 

Zaterdag 25 december 

Kerstmorgen 
Voorganger: ds. Henco van Capelleveen 
Organist/Pianist Ina Terpstra m.m.w. van: Jeannette Klercq, Hesselina 
Gelling Magdel Erasmus, Eva Klercq 



 

 

Collectes 25 december 
De collecte voor de diaconie is voor Kerk in actie – Geef licht aan 
Vluchtelingenkinderen in Griekenland. Nog elke dag zijn er miljoenen 
mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van hen 
komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen 
onmogelijk is. Op zoek naar veiligheid stranden mensen uit 
bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran in Griekenland. Hier wacht 
hen vanwege lange procedures een moeilijke en onzekere tijd. Kerk 
in Actie ondersteunt drie organisaties die hen opvangen en 
begeleiden en kleding, voedsel, zorg en onderwijs aan de kinderen 
geven. Kerk in Actie werkt samen met Borderline op Lesbos, en met 
Synyparxis en Apostoli, twee projecten van de Grieks-Orthodoxe 
kerk, op het Griekse vasteland. 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Eredienst. 

 
Zondag 26 december 
Tweede Kerstdag 
Voorganger: ds. Henco van Capelleveen 
Organist: Jeannette Zuidema 
m.m.v. : Elma Bandstra en Wies Spil zang 

Collectes: 
De collecte voor de diaconie is voor Algemeen diaconaal Werk. . Bij 
diaconaat gaat het om het helpen van mensen die door ziekte of 
handicap in een isolement geraakt zijn; die gevangen zijn in armoede 
of schulden, die in maatschappelijk opzicht het hoofd niet meer 
boven water kunnen houden en de hand op moeten houden; die dak- 
of thuisloos zijn. Geen aandacht of hulp omdat de ander zo aardig is 
of omdat wij voor hem of haar sympathieke gevoelens hebben, maar 
liefde ook als dit niet het geval is. Dat vraagt bereidheid om telkens 
weer gevoelsmatige drempels te overwinnen. 
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel 
Kindernevendienst. 



 

 
Uitleg schikking kerst 
De zon is helemaal opgekomen. Tussen de stralen hebben we witte 
bloemen geplaatst om het nog helderder te maken. Wit, oa.de kleur 
van reinheid, zuiverheid en eenvoud.                                                                                               
Wit is de kleur van kerst. Daarom ook het witte kleed op tafel.                           
De zon straalt zijn licht uit of zoals de 2e lezing van vandaag, Johannes 
1, zegt: “Het licht schijnt in de duisternis.” Licht is iets waar we niet 
zonder kunnen, we hebben het nodig. Buiten is het vroeg donker en 
overal ontsteken mensen licht. De schikking verbeeldt nu dat licht.                                                                            
De 5e kaars geeft dat nog eens extra aan en mag op kerstochtend 
branden. 
 

UIT DE GEMEENTE 
Dhr. Jan Geluk heeft afgelopen week een ingrijpende operatie 
ondergaan. Hij verblijft nog in het ziekenhuis NWZG in Alkmaar in 
afwachting van verder behandeling en revalidatie. 
 Wij wensen alle zieken thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis  en 
hun dierbaren,  juist in deze dagen van Kerst alle goeds toe, dat onze 
aandacht en meeleven 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 

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 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, pagina 15  
of klik op deze afbeelding voor meer informatie. 

 
 

AGENDA 
Zoals u in de Op Weg heeft kunnen lezen bakken we oudejaarsdag weer 
oliebollen, waarvan de opbrengst ten goede komt van de projecten in 
Kenia. We hebben al veel bestellingen binnen gekregen, met mooie 
complimenten over de lekkere oliebollen! Mocht u ook nog oliebollen 
willen bestellen dan kan dat tot uiterlijk maandag 27 december. U kunt uw 
bestelling mailen naar hwolzak@ziggo.nl, doorgeven op telefoonnummer 
06-28200778 of het bestelformulier uit de Op Weg inleveren op de diamant 
52. 
We hopen weer een mooie opbrengst te krijgen voor Kenia! 
Hester Wolzak 
 

Helaas zal opnieuw dit jaar geen nieuwjaarsreceptie worden 
gehouden, want tot nadere berichten zijn de kerkdiensten alleen 
online te volgen.  
 

mailto:hwolzak@ziggo.nl
https://www.pkn-heerhugowaard.nl/organisatie_kerkrentmeesters_financien_en_webshop

