
 

 
 

ZONDAG 2 januari 2022 
De kerkenraad groet u allen… 
voorganger: ds. Niels A. Gillebaard 
organist/pianist:  mw. Diny Kotterer 
zang: mw. Ineke de Boer en dhr. Piet Dekker 
lector: mw. Anneriek Uchibori 
  

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: Algemeen 
kerkenwerk. 
 

UIT DE GEMEENTE 
Dhr. Jan Geluk moet komende twee weken bestralingen ondergaan. 
Lopende deze behandeling zal hij in het ziekenhuis in Alkmaar blijven. 
Daarna zal hij naar een gespecialiseerde instelling gaan om te 
revalideren. 
Mevr. Leny Hoogvliet is afgelopen week opgenomen geweest in het 
ziekenhuis in Alkmaar. Zij  is donderdag jl. weer thuis gekomen. 



 

Mevr. Attie ter Haar is opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar, 
onderzoeken zijn gaande. 
Mevr. Frouk Welbedacht is ook opgenomen in het ziekenhuis in 
Alkmaar. Zij wordt behandeld aan complicaties omdat de operatie die 
zij moet ondergaan steeds maar wordt uitgesteld.   
 
Adres ziekenhuis: Noordwest Ziekenhuisgroep, Postbus 501,  
1800 AM Alkmaar.  
  
Wij wensen alle zieken thuis, in het ziekenhuis of verpleeghuis en hun 
dierbaren,  juist in deze dagen van Oud en Nieuw 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 
➢ 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  
U kunt 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! 
 
 
 
 
 
 
 

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


 

VAN DE KERKENRAAD 
Namens de kerkenraad wens ik u allen een heel gezegend 2022 toe.  
De hoop dat we elkaar in De Brink tijdens de nieuwjaarsreceptie de 
beste wensen zouden kunnen meegeven, vervloog helaas door de 
lockdown.  
Wat we wél kunnen doen, is elkaar opbellen. Naast wie zat u 
regelmatig in de kerk, met wie doet u vrijwilligerswerk, kent u 
iemand die alleen woont? Kies een paar mensen uit en wens hen 
telefonisch een gelukkig nieuwjaar. Dat levert deze zondag vást en 
zeker verrassende contacten op. Doet u mee? Door van elkaar te 
horen, kunnen we elkaar tóch een beetje 'ontmoeten'. Een fijne 
zondag gewenst. 
 
Met vriendelijke groet, 
Diny Kotterer, voorzitter 

 
 
 
Actie Kerkbalans 15-29 Januari 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.pkn-heerhugowaard.nl/organisatie_kerkrentmeesters_financien_en_webshop


 

 
 
 
 

  


